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ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุล ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมการสัมมนา Seventh 
Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นสัมนาที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 และเป็นปีที่ 3 ที่ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมการสัมนาดังกล่าว  

ผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้  ได้แก่ Chapman University ร่วมกับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of Agriculture หรือ USDA) และโปรแกรมความร่วมมือระหว่างองค์การพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) และองค์การอาหารและเกษตร
แห่ ง สหประช าช า ติ  (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรื อ  FAO) โ ด ยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมปริมาณการใช้การฉายรังสีส าหรับการจัดการด้านสุขอนามัย
พืช เพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเพ่ือป้องกันการรุกรานของศัตรูพืชต่างถิ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 
100 คน จากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ภายใต้ 
USDA (Animal and Plant Health Inspection Service หรือ  APHIS) หน่ วยงานบริการด้ านการ เกษตร
ต่างประเทศภายใต้ USDA (Foreign Agriculture Service หรือ FAS) เจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก 
บริ ษั ทผู้ ป ร ะกอบการฉาย รั ง สี  ผู้ ส่ ง ออกและผู้ น า เ ข้ า ผั ก แล ะผล ไม้ ส ดฉ ายรั ง สี จ า กจากทั่ ว โ ล ก 
เป็นต้น 

รายงานการเข้าสัมมนา Seventh Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum
ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560

ณ Beckman Hall, Chapman University มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เอกสารแนบ 1



2 
 

1. การฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืช: เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ (Phytosanitary Irradiation: 
Technology & Efficacy) บรรยายโดย Dr. Andrea Beam, APHIS-PPQ, Center for Plant Health Science 
and Technology (CPHST)  

การน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกับประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้าผักและผลไม้สด                         
มาพร้อมกับความเสี่ยงของศัตรูพืชต่างถิ่นเช่นกัน ดังนั้น การก าจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออกจึงเป็นขั้นตอนส าคัญเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเดินทางไปยังประเทศผู้น าเข้า การฉายรังสีเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัย
พืชก่อนการส่งออก 

แหล่งรังสีที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ รังสีแกมมา (Gamma) รังสีเอกซ์                       
(X-Ray) และล าแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam หรือ E-Beam) โดยการฉายรังสีในระดับปริมาณพลังงานที่
เหมาะสมจะไม่ส่งผลให้เกิดกัมมันตภาพรังสี (Radioactive) หรือสารตกค้างกัมมันตภาพรังสี (Radioactive 
Residue) ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA) ก าหนดให้
ปริมาณรังสี (Dose) ที่มากที่สุดที่สามารถใช้ในการฉายรังสีผักและผลไม้สดได้สูงอยู่ที่ 1,000 เกรย์ นอกจากการ
ฉายรังสีแล้ว การจัดการด้านสุขอนามัยพืชอาจรวมไปถึงการรมควันอีกด้วย     

เป้าหมายของการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชคือการป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชในสินค้า
และเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช ซึ่งผลของการฉายรังสีอาจรวมไปถึงการตาย (Mortality) การหยุดยั้ง
การพัฒนาการ (Prevent Development) การเป็นหมัน (Sterility) และการหยุดยั้งการท างาน (Inactivation) 
ของศัตรูพืช โดยปริมาณรังสีที่ใช้ในการท าให้ศัตรูพืชตายหรือเป็นหมันนั้นต่างกัน เช่น ศัตรูพืช Brevipalpus 
chilensis ต้องใช้รังสีปริมาณ 300 เกรย์ในการท าให้เป็นหมัน แต่ต้องใช้รังสีปริมาณ 1,307 เกรย์ในการท าให้
ตาย เป็นต้น โดย Generic Dose คือปริมาณรังสีที่ใช้จัดการกับศัตรูพืชหลายชนิด และ Specific Dose หมายถึง
ปริมาณรังสีที่ใช้เพื่อจัดการกับศัตรูพืชชนิดเดียว 

ไร (Mite) เป็นศัตรูพืชในสินค้าสด (Fresh Commodity) หลายชนิดและยังเป็นพาหะโรคในพืช
อีกด้วยซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกในการจัดการด้านสุขอนามัยพืชที่จ ากัดโดยในขณะนี้ผู้บรรยายก าลังอยู่ใน
กระบวนการศึกษาหาปริมาณรังสีที่สามารถป้องกันการสืบพันธุ์ของไรพันธุ์ Brevipalpus yothersi และผล
การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Result) ได้แก่ 1.) ปริมาณรังสีที่ใช้จัดการกับตัวที่โตเต็มวัย (Adult) คือ 406 
เกรย์ 2.) ปริมาณรังสีที่ใช้จัดการกับไข่คือ 90 เกรย์  

ตารางแสดงปริมาณการฉายรังสีที่ได้รับการรับรองจาก APHIS 

รายชื่อศัตรูพืช ปริมาณรังสี (เกรย์) 

All fruit flies of the family Tephritidae 150 

All insects except adults and pupae of the order Lepidoptera 400 

Eggs and larvae of the family Tortricidae 290 
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รายชื่อศัตรูพืช ปริมาณรังสี (เกรย์) 

Rhagoletis pomonella 60 

Anastrepha ludens, Anastrepha obliqua, Anastrepha suspensa 70 

Conotrachelus nenuphar 92 

Anastrepha serpentina, Bactrocera jarvisi, Bactrocera tryoni, 
Ceratitis capitata, Copitarsia declora 

100 

Aspidiotus destructor, Cylas formicarius, Euscepes postfasciatus, 
Omphisa anastomosalis, 

Pseudaulacaspis pentagona, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera 
dorsalis 

150 

Sternochetus frigidus 165 

Cydia pomonella, Grapholita molesta, Epiphyas postvittana 200 

Cryptophlebia ombrodelta, Cryptophlebia illepida 250 

Brevipalpus chilensis, Sternochetus mangiferae 300 

ตารางแสดงปริมาณรังสีทั่วไปท่ีประเทศต่างๆ ใช้ในการก าจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออก  

ประเทศคู่ค้า 

(ประเทศผู้ส่งออก – ประเทศผู้น าเข้า) 

สินค้า ปริมาณรังสี  

(เกรย์) 

เม็กซิโก - สหรัฐฯ  พืชตระกูลส้ม (Citrus) พริก (Manzano 
Pepper) มะม่วง 

150 

อินเดีย ปากีสถาน – สหรัฐฯ มะม่วง 400 

เม็กซิโก – สหรัฐฯ ฝรั่ง 400 

เวียดนาม – สหรัฐฯ แก้วมังกร 400 

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ มะม่วง มะละกอ 250 
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ประเทศคู่ค้า 

(ประเทศผู้ส่งออก – ประเทศผู้น าเข้า) 

สินค้า ปริมาณรังสี  

(เกรย์) 

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ลิ้นจี่ 350 
 

2. ผลกระทบต่อคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร คุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัยในอาหาร (Impact 
on Produce Quality, Nutritional Value & Food Safety) บรรยายโดย Dr. Anuradha Prakash, 
Chapman University 

การฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชถือเป็นการบ าบัดแบบเย็น โดยคุณภาพของผลไม้
หลังจากท่ีได้รับการฉายรังสีแล้วจะขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor) ไดแ้ก่ ชนิดผลไม้ สายพันธุ์ ผลไม้
เป็นผลไม้ชนิดที่สุกหลังเก็บเกี่ยวหรือสุกบนต้น (Climacteric หรือ Non-Climacteric) ระยะการสุก และ
องค์ประกอบของผลไม้ 2) ปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factor) ได้แก่ ปริมาณรังสี อุณหภูมิ ภูมิอากาศ/การบรรจุ 
การจัดการ และเชื้อจุลินทรียเริ่มตน (Initial Microbial Load)  

การฉายรังสีอาจส่งผลกระทบต่อผลไม้ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การสุก ลักษณะเนื้อ (Texture) 
รูปร่างลักษณะ กลิ่น รสชาติ คุณค่าทางอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ ผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งผลดีและผลเสียก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ชนิด สายพันธุ์ และลักษณะผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยม เช่น การฉายรังสีส่งผลให้ผลไม้นิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลดีส าหรับ
พีช (Peach) ที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคผลที่นิ่มมากกว่าผลที่กรอบ แต่ในทางกลับกัน ผู้บริโภคมักจะเลือกบริโภคเชอร์
รี (Cherry) ในลักษณะที่กรอบและไม่นิยมบริโภคผลที่นิ่ม การฉายรังสีจึงอาจถือเป็นผลเสียต่อเชอร์รี เป็นต้น ทั้งนี้ 
จากการทดลองพบว่าทับทิมและเสาวรสไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการฉายรังสีเท่าไหร่นัก ยิ่งไปกว่านั้น การบรรจุ
ในบรรยากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere Packaging หรือ MAP) ค่อนข้างช่วยรักษาคุณภาพผลไม้ได้ 
อย่างไรก็ดี หากผลไม้ได้ผ่านการรมควันด้วย Methyl Bromide ซึ่งต้องผ่านความร้อน การบรรจุแบบ MAP อาจไม่
ช่วยรักษาคุณภาพผลไม้ได้มากนัก  

ส าหรับผลกระทบต่อสารอาหารในผลไม้นั้นพบว่า ปริมาณรังสีที่ใช้ในการฉายรังสีเพ่ือการจัดการ
ด้านสุขอนามัยพืชนั้นต่ าเกินกว่าที่จะส่งผลกระทบต่อสารอาหารหลัก (Macronutrient) เช่น เส้นกากใย (Fiber)  
น้ าตาล (Sugar) และ โปรตีน (Protien) ส าหรับผลกระทบต่อวิตามินนั้นพบว่า วิตามินที่ละลายในไขมันเช่น 
Vitamin E จะตอบสนองต่อการฉายรั งสี เร็วที่สุด  รองลงมาคือ Carotene, Vitamin A, Vitamin D และ                                              
Vitamin K ตามล าดับ ในส่วนของวิตามินที่ละลายในน้ านั้น Vitamins B1 ตอบสนองต่อการฉายรังสีมากที่สุด 
รองลงมาคือ Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B2, Folate, Vitamin B3 และ Vitamin B12 ตามล าดับ  ซึ่ง
ผลกระทบของการฉายรังสีต่อวิตามินต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้แตกต่างไปกว่าการจัดการด้านสุขอนามัยพืชโดยวิธีอ่ืนเลย  
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3. ระดับปริมาณรังสีที่ใช้ในการฉายรังสีเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยพืชล่าสุดและฐานข้อมูลความทนของ
สินค้าต่อปริมาณรังสีสากล (New Generic PI Doses and the International Database on Commodity 
Tolerance) บรรยายโดย Dr. Guy Hallman, IAEA-FAO 

ปริมาณรังสีที่ใช้ในการจัดการศัตรูพืชบางชนิดที่ใช้ในปัจจุบันอาจสามารถลดลงได้ โดยปริมาณ
รังสี (Generic dose) ที่มีความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อจัดการศัตรูพืช ได้แก่ 

1. 150 เกรย์ส าหรับ Fruit flies, Aphids, Whiteflies และ Psyllids  
2. 250 เกรย์ส าหรับกลุ่มศัตรูพืชที่เป็นแมลงเกือบทุกกลุ่ม  
3. 350 – 400 เกรย์ส าหรับ Mites และ Pupae of borers  

ทั้งนี้ ปริมาณรังสีที่ใช้ในปัจจุบันและปริมาณรังสีที่อาจเสนอต่อ IPPC ได้ มีดังตารางดังต่อไปนี้  

ตารางแสดงปริมาณรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน 
รายชื่อศัตรูพืช ปริมาณรังสี (เกรย์) 
Fruit files 150 
Insects* 400 
Regulated pests* 400 
A variety of insects** 250 
Leafroller larvae, eggs 290 

 

ตารางแสดงปริมาณรังสีที่สามารถเสนอต่อ IPPC ได ้
รายชื่อศัตรูพืช ปริมาณรังสี (เกรย์) 
Mealybugs 250 
Leafroller larvae, eggs 250 
Insects* 300 
Weevils 150 
Anastrepha fruit flies 70 
Lepidoptera larvae, eggs 250 
Lepidoptera pupae 400 
* มีข้อยกเว้นบางข้อ 
** ในลิ้นจี่ มะม่วง มะละกอ 
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เมื่อไม่นานมานี้ ทาง IAEA ได้ออกเว็บไซต์ฐานข้อมูล International Database on Commodity 
Tolerance1 ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พ่ื อ ร วบ รวมและตี แ ผ่ ข้ อ มู ล ก า รศึ กษ า เ กี่ ย วกั บ ก าร ฉ าย รั ง สี เ พ่ื อ                                                              
การจัดการด้านสุขอนามัยพืช นอกจากนี้ยังช่วยระบุวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือใช้ในการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้าน
สุขอนามัยพืชเพ่ือลดความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายต่อสินค้าให้น้อยที่สุด และระบุช่องว่างและความไม่
สอดคล้องกันของข้อมูลการวิจัย โดยฐานข้อมูลนี้จะระบุถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้าน
สุขอนามัยพืชไม่ว่าจะเป็นปริมาณรังสี ศัตรูพืชทั่วไปในผักและผลไม้ เป็นต้น 

4. มุมมองจาก FDA และข้อบังคับ (FDA Perspective & Regulations) บรรยายโดย Dr. Teresa Croce, U.S. 
Food and Drug Administration (FDA)  

  อาหารที่ผ่านกระบวนการการฉายรังสีจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ FDA ภายใต้ 
Section 201 (s) ซึ่งเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) เนื่องจากวัตถุเจือปนอาหารในนิยามของ FDA 
ได้รวมถึงรังสีที่ได้มาจากทุกแหล่งของรังสี ซึ่งหากมีการฉายรังสีในอาหารที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ FDA 
จะถือว่าอาหารนั้นเป็นอาหารที่มีการปนเปื้อน อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีที่ไม่ได้รับการยกเว้นให้จัดอยู่ใน
หมวดหมู่วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ตามนิยามของ FDA หรือไม่ได้รับการยอมรับจาก FDA ว่าปลอดภัย 
ก่อนที่จะขายออกสู่ตลาดผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอ Premarket Approval ต่อ FDA  ซึ่งกระบวนการ
หลังจากที่ FDA ได้รับเรื่องจากผู้ประกอบการแล้ว FDA จะพิจารณาทบทวนเอกสารข้อมูลที่ยื่นมา ซึ่งจะพิจารณา
ถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าการฉายรังสีในอาหารมีความปลอดภัยจริง ผลการ
พิจารณาจะไปปรากฎบน 21 CFR โดยหลักการพิจารณาในด้านความปลอดภัยของ FDA จะพิจารณาจาก                    
1.) ความปลอดภัยของสารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีอาหาร ไม่ว่าเป็นองค์ประกอบทางเคมีหรือ
ความเป็นพิษ 2.) ความพอเพียงทางด้านโภชนาการ 3.) การเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลชีววิทยา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยื่นค าร้องได้จาก 21 CFR 171.1 และควรศึกษากฎระเบียบอ่ืนๆ ภายใต้ FDA ที่
เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีในอาหารซึ่งอาจรวมไปถึงกฎระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์ และการปิดฉลาก Radura เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังแนะน าให้ผู้ประกอบการปรึกษาหน่วยงานก่อนการยื่นค าร้องเพ่ือจะได้จัดเตรียมข้อมูล
ตามท่ี FDA ร้องข้อได้อย่างถูกต้อง  

5. ความทนของแมลงต่อสภาพแวดล้อมที่มีระดับ Oxygen ต่่า (Insect Tolerance to Low Oxygen 
Environments) บรรยายโดย Dr. Daniel Hahn, University of Florida  

ปัจจุบันภาชนะบรรจุที่ผ่านการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging 
หรือ MAP) ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในสินค้าผักและผลไม้สด จากผลการทดลองของทางกลุ่มวิจัยพบว่าการ
บรรจุใน MAP สามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยัง
                                              
1 https://nucleus.iaea.org/sites/naipc/IDCT/Pages/default.aspx 
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พบว่าในภาวะขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอ (Anoxia) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฉายรังสี ซึ่งใน
ปัจจุบัน APHIS ก าหนดให้ระดับออกซิเจนในการฉายรังสีจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 18 แต่ในปัจจุบันก็
ยังไม่มีข้อก าหนดที่แน่ชัดจาก APHIS ว่าระดับปริมาณ Oxygen ในการฉายรังสีควรอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ 
นอกจากนี้คณะวิจัยของ Dr. Daniel ยังพบว่าศัตรูพืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณออกซิเจนในการด ารงชีวิตที่ต่างกัน 
และจากการศึกษาเพ่ิมเติมถึงภาวะออกซิเจนต่ ามีผลกระทบต่อความไวในการตอบสนองต่อ วิวัฒนาการของ
ศัตรูพืชที่โตเต็มที่และแข็งแรงหรือไม่ จากผลการทดลองพบว่า ภาวะ Anoxia มีประสิทธิผลต่อการฉายรังสีมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia) และภาวะออกซิเจนปริมาณปกติ (Normoxia) นอกจากนี้ ใน
สภาวะที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะช่วยเสริมประสิทธิผลของการฉายรังสีในด้านการฆ่าศัตรูพืช 

6. การยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค (Consumer Acceptance) บรรยายโดย Mr. Bill Gerlach, Melissa’s 
Produce และ Mr. Benjamin Reilly, Steritech  

ผู้บรรยายท่านแรกคือ Mr. Benjamin Reilly ได้บรรยายการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคผ่านข้อมูล
ของบริษัท Steritech โดยสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัย
พืชนั้นเป็นขั้นตอนส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคยอมรับผลไม้ฉายรังสีในเบื้องต้น ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคมักจะ
พิจารณาถึงคุณภาพ รสชาติ ความสดใหม่ และราคาในการตัดสินใจเลือกบริ โภคอาหาร โดยอุปสงค์ในผลไม้ที่ผ่าน
การฉายรังสีจากออสเตรเลียนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะองุ่น (Table Grape) ในตลาดเวียดนามและมะม่วงฉาย
รังสีจากออสเตรเลียในตลาดนิวซีแลนด์ สาเหตุส าคัญคือผู้บริโภคในเวียดนามมีแนวโน้มที่ต้องการบริโภคองุ่นที่สด
และกรอบ ในขณะที่ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์มักจะเลือกบริโภคมะม่วงจากออสเตรเลียเนื่องจากมีรสชาติและลักษณะ
ภายนอกที่ดูดีเมื่อเทียบกับมะม่วงจากประเทศอ่ืน โดยผลไม้ท้ังหมดที่ผ่านการฉายรังสีนั้นจะได้รับการปิดฉลากการ
ฉายรังสี 

ผู้บรรยายท่านที่สองคือ Mr. Bill Gerlach ได้บรรยายการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคผ่านข้อมูลของ
บริษัท Melissa’s Produce โดยสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ ในปัจจุบัน ผู้บริโภคยอมรับผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีมาก
ขึ้น สังเกตุได้จากยอดการขายผลไม้ที่ผ่ายการฉายรังสีของบริษัทนั้นสูงขึ้นทุกปีอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปีแรกที่
จ าหน่ายมะม่วงและมังคุดฉายรังสีจากไทยในปี พ.ศ. 2550 โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ผลไม้ฉายรังสีที่                                                        
ทางบริษัทจ าหน่ายได้มากที่สุดคือแก้วมังกรเนื้อสีขาวจากเวียดนาม รองลงมาคือ  มะม่วงจากเม็กซิโก และ ผลไม้
ชนิดอ่ืนๆ ส าหรับตลาดหลักของผลไม้ฉายรังสีจะอยู่แถบตอนกลางของประเทศ ได้แก่ เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส 
ซึ่งเป็นตลาดหลักส าหรับมะม่วงฉายรังสี โดยเฉพาะมะม่วงจากออสเตรเลีย นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังได้คาดการณ์ว่า
ผลไม้ที่มีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ ได้แก่ ทุเรียนเทศ (Guanábana) ชมพู่ (Wax Jambu) ลังสาด (Langsat) องุ่น
ต้นบราซิล (Jaboticaba) คูปูอาซู (Cupuaçu) และฟักข้าว (Gac Fruit) ส าหรับปัญหาที่พบส าหรับสินค้าฉายรังสี
ของทางบริษัทฯ คือ ปัญหาทางด้านการขนส่งเนื่องจากในปัจจุบันจะต้องน าเข้ามาทางนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จะ
กระจายไปยังมลรัฐต่างๆ ท าให้การขนส่งล่าช้าซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า  
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7. กิจกรรมภายใต้โปรแกรมการเข้าถึงตลาด (Market Access Program Activities) บรรยายโดย Dr. Maria 
V. Rakhovskaya, Foreign Agriculture Service (FAS)  

หนึ่งในเป้าหมายของหน่วยงาน FAS ภายใต้ USDA คือการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรของสหรัฐฯ 
สามารถเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน ทางหน่วยงานมีส านักงานครอบคลุมกว่า 171 ประเทศทั่วโลก 
ซึ่งภาระกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร การเปิดตลาด การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาด โดยภายใต้การส่งเสริมด้านการตลาด
ของ FAS นั้น ทางหน่วยงานได้มีการด าเนินการแบบ 1.) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ – ภาคเอกชน (Public-
Private Partnerships) ได้แก่ โปรแกรมการเปิดตลาด (Market Access Program หรือ MAP) โปรแกรมการ
พัฒนาการตลาดในต่างประเทศ (Foreign Market Development หรือ FMD) 2.) การให้ทุน (Grant) ได้แก่ 
โปรแกรมการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ไปยังประเทศก าลังพัฒนา (Emerging Markets Program 
หรือ EMP) โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับพืชผลที่ เป็น Specialty Crop (Technical 
Assistance for Specialty Crops หรือ TASC) และโปรแกรมการทดลองคุณภาพสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ 

(Quality Sample Program หรือ QSP) 

8. ข้อก าหนดด้านการเจรจาด้านการจัดการด้านสุขอนามัยพืช (Negotiation of Phytosanitary 
Requirements) บรรยายโดย Ms. Judy Macias, APHIS-PPQ Phytosanitary Issues Management (PIM)  

หน่วยงานการจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยพืช (PIM) ถือเป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ
(National Plant Protection Organization, NPPO) ของสหรั ฐฯ  โดยมีหน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการ เจรจา                                                           
ด้านสุขภาพพืช (Plant Health) ในระดับทวิภาคี การจัดตั้งมาตรฐานที่เป็นสากล กระบวนการยื่นค าร้องขอ                                                 
เปิดตลาด  การรักษาตลาดและขยายตลาด และรวบรวมข้อมูลของประเทศและชนิดสินค้า ซึ่งหน่วยงาน PIM จะ
รับผิดชอบทั้งการน าเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังได้อธิบายถึงข้อก าหนด
ด้านสุขอนามัยพืชว่าขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า ประเทศแหล่งที่มา ประเทศปลายทาง ศัตรูพืชที่เก่ียวข้อง และข้อตกลงที่
ได้ท าการเจรจาระดับทวิภาคี โดยในปัจจุบัน ทางหน่วยงานได้มีการลงนามในกรอบแผนงานความเท่าเทียม                                                  
ด้านการฉายรังสี (Irradiation Framework Equivalency Work Plans) กับ 14 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย 
เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย แอฟริกาใต้ ปากีสถาน เปรู ออสเตรเลีย โดมินิกัน เกรเนดา และ
เอกวาดอร์ โดยมีไทยเป็นประเทศแรกท่ีมีการลงนามในกรอบแผนงานดังกล่าว  

9. โปรแกรมการส่งออกแห่งชาติ (National Export Program) บรรยายโดย Ms. Maggie Smither, APHIS-
PPQ Export Services 

โปรแกรมการส่งออกมีขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกของสหรัฐฯ ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่น การให้การรับรองสินค้า เป็นต้น โดยในปัจจุบัน ทางหน่วยงานได้มีระบบการให้การรับรอง                                            
ด้านสุขอนามัยพืชและการติดตามตรวจสอบออนไลน์ (Phytosanitary Certificate Issuance & Tracking 
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System หรือ PCIT)2 ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบใบรับรองสุขอนามัยพืชของสินค้าเกษตรและให้                                           
การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขภาพพืชของประเทศผู้น าเข้าทางออนไลน์ นอกจากนี้ ระบบยังเป็นช่องทาง
ในการรับ – ส่งใบรับรองสุขอนามัยพืชระหว่างภาครัฐ (Government to government) ทางอิเล็กทรอนิกส์อีก
ด้วย ซึ่งเรียกว่า “PCIT eCert”  ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดังกล่าวยังเป็น Platform ส าหรับระบบอ่ืนๆ อีกด้วย ซึ่งรวม
ไปถึงฐานข้องมูลด้านสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งออก (Phytosanitary Export Database หรือ PExD)3 ซึ่งเป็นที่
รวบรวมข้อมูลด้านข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพืชในการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ โดยสินค้าที่จะส่งออก
จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า และในปัจจุบัน ทางสหรัฐฯ ได้มีการส่งออกพีชและมีโปรแกรม
ใหม่ในการส่งออกแอปเปิลไปยังเม็กซิโก 

10. การปฏิบัติ ตาม FSMA ด้วยการฉายรั งสี  (Meeting FSMA Compliance through Irradiation) 
บรรยายโดย Ms. Jaymie Forrest, ScanTech Sciences Inc.  

ผู้บรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง (Logistics) โดยผู้บรรยายได้อธิบายถึงการขนส่งสินค้า
อาหารภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) ซึ่งเป็น
กฎระเบียบที่เน้นไปในทางการควบคุมเชิงป้องกันที่พิจารณาจากความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยภายใต้
กฎหมาย FSMA หน่วยงาน FDA จะท าการตรวจสอบโดยยึดหลักที่พิจารณาจากความเสี่ยงเป็นหลัก นอกจากนี้
ทางหน่วยงานยังมีอ านาจเพ่ิมข้ึนในด้านการเรียกคืน (Recall) สินค้าอาหาร การกักสินค้าที่มีความเป็นไปได้ในการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย และการระงับทะเบียบสถานประกอบการด้านอาหาร โดยสถานประกอบการด้านอาหารทุกรายจะ
อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ผลิต ผู้บรรจุสินค้า ผู้เก็บรักษา ผู้ขนส่งสินอาหารบางราย เป็นต้น  

นอกจากการฉายรังสีในผลิตผลทางการเกษตรและอาหารส าหรับมนุษย์และสัตว์แล้ว การขนส่ง
ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญท่ีจะป้องกันไม่ให้สินค้าอาหารเกิดการปนเปื้อน โดยกฎระเบียบด้านสุขอนามัยการขนส่ง
อาหารมนุษย์และสัตว์ (Sanitary Transportation of Human and Animal Food) เป็นหนึ่งในกฎระเบียบ
ภายใต้ FSMA ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการขนส่งอาหาร โดยพาหนะและเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่ง และ                  
การด าเนินการด้านการขนส่ง การฝึกอบรม และการจัดเก็บข้อมูลต้องเป็นไปตามระเ บียบที่ก าหนด                                                                         
เช่น การควบคุมอุณหภูมิขณะการขนส่ง และพาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด เป็นต้น  
  

                                              
2 https://pcit.aphis.usda.gov/pcit/ 

3 https://pcit.aphis.usda.gov/PExD/faces/ViewPExD.jsp 
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11. โปรแกรมการตรวจปล่อยล่วงหน้า (Preclearance Program Activities) บรรยายโดย Dr. Jo-Ann 
Bentz-Blanco, APHIS-PPQ Preclearance & Offshore Programs 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม Preclearance ได้แก่ 
1. เร่งรัดกระบวนการน าเข้าสินค้าท่ีถูกก าหนดให้มีการตรวจสอบและผ่านการจัดการ 

(Treatment) ก่อนการน าเข้า เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดก่อนการส่งออกแล้ว  
2. ลดความเสี่ยงจากการกักกัน การปฏิเสธ หรือความล่าช้า ณ ด่านน าเข้า  
3. ท าให้มั่นใจด้านคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร  
4. เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าให้กลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงจากศัตรูพืชสูง เช่น สินค้าท่ีมา

จากประเทศที่มี Fruit Fly Hosts เป็นต้น  
5. มีการก ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

ขั้นตอนการด าเนินการฉายรังสีภายใต้โปรแกรม Preclearance 
1. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการอารักขาและกักกันพืช (Plant Protection and Quarantine 

หรือ PPQ) และเจ้าหน้าที่ NPPO จะท าการตรวจสอบผลไม้และชนิดศัตรูพืชโดยจะท าการสุ่มตัวอย่างตามจ านวน
กล่องที่ก าหนดไว้แล้วตลอดทั้งล็อตสินค้า ซึ่งผลไม้ที่น่าสงสัยจะโดนตัดและตรวจสอบหาศัตรูพืชประเภทกัดกิน
ภายในเมล็ด (Internal Feeders) หากตรวจพบศัตรูพืชมีจ านวนมากกว่าที่ได้รับอนุญาตให้มี หรือตรวจพบศัตรูพืช
ชนิดที่ไม่ใช่เป้าหมาย (Non-Target Pest) และศัตรูพืชที่ไม่มีการระบุให้มีได้ ผลไม้ล็อตนั้นจะถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับ
การฉายรังสีทั้งล็อต 

2.หากผลไม้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะน าไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ป้องกันแมลง (Insect-
Proof Packaging) และฉายรังสีต่อไป ณ สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก APHIS ภายใต้การก ากับดูแล
ของเจ้าหน้าที่ PPQ  

3.ก่อนการส่งสินค้า สินค้าท่ีได้รับการฉายรังสีแล้วจะได้รับการคุ้มครอง (Safeguard) จนกว่าจะมี
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยสินค้าที่ได้รับ Preclearance จาก PPQ แล้วจะตอ้งมีใบอนุญาตการน าเข้าของ APHIS 
(APHIS Import Permit) ใบรับรองด้านสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ
ผู้ผลิต และ PPQ Form 203 ซึ่งเป็นใบรับรองการตรวจสอบและ/หรือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชใน
ต่างประเทศ (Foreign Site Certificate of Inspection and/or Treatment)  

จากสถิติปี พ.ศ. 2559 ผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีที่สหรัฐฯ น าเข้าจากต่างประเทศมากที่สุด 
(หน่วยเป็นเมตริกตัน) คือเม็กซิโก รองลงมาคือเวียดนาม ไทย อินเดีย และออสเตรเลีย ตามล าดับ ในปี พ .ศ. 
2560 ผลไม้ส าคัญทีป่ระเทศดังกล่าวส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้แก่  

- เม็กซิโก : ฝรั่ง มะม่วง พริก  (Chile Manzano) แก้วมังกร มะเดื่อ (Fig) ทับทิม มะเฟือง 
(Carambola) มะนาว (Sweet Lime) 

- เวียดนาม: แก้วมังกร ล าไย เงาะ ลิ้นจี่ 
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- ไทย: มังคุด แก้วมังกร มะม่วง เงาะ สัปปะรด ล าไย ลิ้นจี่  
- อินเดีย: มะม่วง ทิบทิม 
- ออสเตรเลีย: มะม่วง ลิ้นจี่  

12. โปรแกรมของด่านน าเข้าและการด าเนินการฉายรังสี (Port of Entry Programs and Irradiation 
Operational Activities) บรรยายโดย Dr. Laura Jeffers, APHIS-PPQ Field Operations 

สินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้ฉายรังสี ณ ด่านน าเข้าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. สินค้าได้รับอนุญาตให้วางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ได้  
2. มีการลงนามในกรอบความตกลง  Framework Equivalency Work Plan, Operational 

Work Plan และ Commodity-Specific Addendum  
3.แผนงานในการฉายรังสีของศูนย์ฉายรังสี (Facility Plan) ได้รับการอนุมัติและศูนย์ฉายรังสี

ได้รับการรับรอง  
4.ผู้น าเข้าจะต้องลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติตามข้อบังคับและมีใบอนุญาตการน าเข้า (Import 

Permit)  
5.บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และโครงสร้างกระบวนการฉายรังสี (Process Configuration) ได้รับ

การอนุมัต ิ
สหรัฐฯ อนุญาตให้มีการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในมลรัฐภาคใต้ของ

สหรัฐฯ ตามที่ Southern Tier Rule4 ได้ก าหนดไว้ เพ่ือฉายรังสีในผลไม้ที่จะส่งออกและฉายรังสีผลไม้น าเข้า เช่น 
ศูนย์ฉายรังสี National Center for Electron Beam Research (NCEBR) ท าการฉายรังสีในผลไม้ที่ส่งออกและ
ให้บริการฉายรังสี ณ ด่านน าเข้าด้วย และศูนย์ฉายรังสี Gateway America ที่ท าการฉายรังสีในมะม่วงจาก
ปากีสถาน ฝรั่งจากเม็กซิโก ลูกพลับและลิ้นจี่แอฟริกาใต้ ทับทิมจากแคริเบียน เป็นต้น  

เนื่องจากการให้บริการฉายรังสี ณ ด่านน าเข้า มีความเสี่ยงสูงที่จะน าเอาศรัตรูพืชเข้ามาใน                            
ศูนย์ฉายรังสีเนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามายังไม่ผ่านการจัดการด้านสุขอนามัยพืช ดังนั้น จึงต้องมีการปกป้องคุ้มครอง
เพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุต้องเป็นแบบป้องกันศัตรูพืช (Pest-Proof 
Packaging) นอกจากนั้นวิธีการและขั้นตอนในการจัดการผลไม้ (Process Configuration) ต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อน เพ่ือให้กระบวนการฉายรังสีด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงในมีน้อยที่สุด 

ทั้งนี้ สามารถสืบหาและศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าเข้าผักผลไม้สดมายังสหรัฐฯ ได้จาก
คู่มือการน าเข้าผลไม้และผักสด (Fresh Fruits and Vegetables Manual)5 ข้อก าหนดด้านการน าเข้าผลไม้และ

                                              
4 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-20/pdf/2012-17725.pdf 

5 http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf 
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ผัก  (Fruits and Vegetables Import Requirements)6 เ ว็บ ไซต์การฉายรั งสี ของ  PPQ (PPQ Irradiation 
Treatment Site) และสามารถเข้าไปลงทะเบียนข้อรับข้อมูลที่ออกใหม่ได้ (PPQ Stakeholder Registry)7 

นอกจากนี้ ผู้บรรยายได้เสริมว่าหากขนาดกล่องเท่าเดิม ขนาดมะม่วงในกล่องไม่มีผลต่อขนาด
ปริมาณรังสีที่จะใช้ 

13. การขนส่งในการส่งออกจากฮาวาย (Export Logistics from Hawaii) บรรยายโดย Mr. Michael Kohn, 
Pa’ina Hawaii LLC.  

ผู้บรรยายเป็นผู้ส่งออกมะละกอจากฮาวายไปยังมลรัฐอื่นในแผ่นดินใหญ่ (Mainland) ของสหรัฐฯ 
และประเทศต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงแคนาดาและประเทศในยุโรป เป็นต้น เมื่อก่อนที่จะเริ่มฉายรังสีในมะละกอ 
มะละกอที่จะต้องผ่านการจัดการแบบ Heat Treatment และส่งออกไปยังแคนาดาและประเทศในยุโรป ต่อมา
ผู้บรรยายสนใจที่จะส่งออกมะละกอจากฮาวายไปยัง Mainland ของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2544 ผู้บรรยายส่ง
มะละกอที่ยังไม่ผ่านการจัดการเพ่ือสุขอนามัยไปฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยที่มลรัฐ Chicago และ New 
Jersey หลั งจากนั้น  ได้มีการใช้บริการศูนย์ฉายรั งสี ในฮาวาย และในปี  พ .ศ . 2555 ผู้บรรยายได้มี                                                          
ศูนย์ฉายรังสีเป็นของตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Honolulu Airport โดยการขนส่งจากฮาวายส่วนใหญ่จะเป็นการ
ขนส่งทางเรือและการขนส่งทางอากาศ โดยกระบวนการในการส่งออกมะละกอจากฮาวายเริ่มจากการเก็บเกี่ยว
มะละกอ และขนส่งมายังศูนย์ฉายรังสีแบบควบคุมอุณภูมิ เมื่อมาถึงศูนย์ฉายรังสีแล้ว จะมีการ Preclearance 
และรอให้อุณหภูมิของผลไม้มีความเหมาะสม แล้วจึงค่อยท าการฉายรังสี หลังจากนั้นจึงค่อยส่งออก 

14. ปริมาณการส่งออกและการขนส่งจากอินเดีย (Export Volumes and Logistics from India) บรรยาย
โดย Mr. Kaushal Khakkar, Kay Bee Exports 

ผู้บรรยายเป็นผู้ส่งออกมะม่วงและทับทิมจากอินเดียสู่สหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุด ในปี 2559 ที่ผ่าน
มา ทางบริษัทส่งออกมะม่วงไปยังสหรัฐฯ จ านวน 767 ตัน ซึ่งมากกว่าปี 2558 ถึง 2 เท่า จากการที่ส่งออกมาใน
ปริมาณที่มากพอสมควร จึงท าให้ราคาของสินค้าลดลงมาเหลือ 19.99 เหรียญสหรัฐต่อ 3 กิโลกรัม ทั้งนี้                  
อุปสรรค์ในการส่งมะม่วงจากอินเดียไปยังสหรัฐฯ คือมะม่วงจะอยู่ในสภาพที่อุ่นเมื่อมาถึงสหรัฐฯ เนื่องจากมะม่วง
อยู่ในกล่องป้องกันศัตรูพืช (Pest-Proof Box) ท าให้ความร้อนไม่สามารถออกจากกล่องได้และไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิให้เย็นได้ เนื่องจากจะหยุดการสุกของมะม่วงและจะท าให้เสียรสชาติ ดังนั้น ในระหว่างการขนส่งจึงจะต้อง
กระจายกล่องเพ่ือให้ผลไม้หายใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงส าหรับ
เจ้าหน้าที่ USDA/ APHIS ที่ประจ าการและควบคุมดูแลการฉายรังสีในประเทศอินเดีย การปฏิเสธไม่ให้มีการฉาย
รังสีเนื่องจากตรวจพบศัตรูพืช และ FDA อาจกักสินค้าไว้หลายวัน ท าให้สินค้าเน่าเสียหรือคุณภาพเปลี่ยน 

                                              
6 https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=4813302&CFTOKEN=329d0ea0fb09148-E7E481AB-DB82-C281-

A3CB352B7E90CCBC&ACTION=pubHome 
7 https://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new 
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ส าหรับการด าเนินการในอนาคตส าหรับผลไม้ฉายรังสีของอินเดียนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะใช้
บรรจุภัณฑ์แบบ MAP กับทับทิม และ องุ่นคือผลไม้ชนิดต่อไปที่ผู้บรรยายต้องการจะส่งออกจากอินเดียไปยัง
ประเทศต่างๆ  

15. แนวโน้มของระบบลูกโซความเย็น (Cold Chain Trends & Integrity) บรรยายโดย Ms. Lara Sowinski, 
Food Logistics Magazine  

การน าเข้าอาหารของสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผักและผลไม้สดเป็นหนึ่งใน
สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย (Perishable Product) ที่มีการน าเข้าสหรัฐฯ มากที่สุด โดยผลไม้จากต่างประเทศที่
แปลกใหม่ (Exotic Fruit) เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มในการขยายตัวในตลาดมากที่สุด ประเทศผู้ส่งออกผลไม้สดหรือ
แช่เย็นหลัก ได้แก่ เม็กซิโก ชิลี กัวเตมาลา คอสตาริกา และเอกวาดอร์ ในส่วนของประเทศผู้ส่งออกผักสดหลักนั้น 
ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา เปรู จีน และกัวเตมาลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การขนส่งทางเรือมักใช้เวลานาน (ประมาณ 2 – 
3 อาทิตย)์ ซึ่งการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่ายนั้นควรใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ และในขณะนี้ ผู้ขนส่งทางเรือที่ตู้
บรรทุกสินค้าไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ (Specialized หรือ Traditional Carrier) ก าลังเสียส่วนแบ่งในตลาด
บางส่วนให้แก่ผู้ขนส่งทางเรือที่ตู้บรรทุกสินค้าสามารถควบคุมบรรยากาศ (Atmosphere) ได้หรือที่เรียกกันว่า 
“Reefer”  ซึ่งเทคโนโลยีการควบคุมบรรยากาศของตู้บรรทุกสินค้าประเภท Reefer นั้น สามารถช่วยส่งเสริมการ
ขนส่งทางเรือในด้านของอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) ลดการเน่าเสีย (Waste) และยังเป็นอีกหนึ่งในทางเลือก
ใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าอาหารที่เน่าเสียง่ายทางทะเล โดยท่าเรือส าคัญและท่าเรือที่รับสินอาหารตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Food Port) ได้มีการลงทุนเพ่ือเตรียมรับมือกับตู้บรรทุกสินค้า Reefer ให้มากขึ้น อีกทั้ง ผู้ให้บริการ
ด้านการจัดการขนส่ง (Third-Party Logistics หรือ 3PL) และผู้ให้บริการห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาสินค้า (Cold 
Storage Provider) ก าลังมีการเพ่ิมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และบริการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ขยายตัวของระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain)  

16. ปริมาณการส่งออกและระบบการขนส่งจากออสเตรเลีย (Export Volumes and Logistics from 
Australia) บรรยายโดย Mr. Benjamin Reilly, Steritech  

ผู้บรรยายได้อธิบายถึงสถานการณ์การส่งออกผลไม้สดจากออสเตรเลียในปี 2560 ว่าปริมาณ
การส่งออกยังเท่าเดิม ทั้งนี้ ยังมีอุปสรรค์ในการส่งออกผลไม้บางชนิด ได้แก่ มะม่วง มะเขือเทศ และพริก 
(Capsicum) อย่างไรก็ดี การส่งออกองุ่นไปยังเวียดนามมีแนวโน้มที่ดี อีกท้ัง ยังมีการส่งออกลิ้นจี่ไปยังสหรัฐฯ และ
เชอร์รีไปยังอินโดนีเซีย นอกจากนี้ การส่งออกมะม่วงไปยังนิวซีแลนด์และสหรัฐฯ ทั้งหมดจะผ่านการฉายรังสีจาก
บริษัท Steritech ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมะม่วงที่ออสเตรเลียส่งออกทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บรรยายยังได้
คาดการณ์ถึงปริมาณการส่งออกผลไม้ในปี 2560 ดังตารางต่อไปนี้  
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ผลไม้ ประเทศผู้น าเข้า ปริมาณ (ตัน) 
มะม่วง นิวซีแลนด์ 982 

มาเลเซีย 21 
สหรัฐฯ 141 

มะเขือเทศ นิวซีแลนด์ 134 
ภายในประเทศ 15 

ลิ้นจี่ 
ลิ้นจี่ 

นิวซีแลนด์ 72 
สหรัฐฯ 6 
ภายในประเทศ 3 

เชอร์รี อินโดนีเซีย 6 
ลูกพลัม ภายในประเทศ 26 
องุ่น เวียดนาม 1,109 
ส้ม Mandarin เวียดนาม 161 
ส้ม เวียดนาม 46 
ลูกพลับ ภายในประเทศ 1 
รวมทั้งหมด 2,723 

อุปสรรค์ที่ส าคัญของผลไม้ฉายรังสีของออสเตรเลียในปัจจุบัน ได้แก่ 
   1. คุณภาพของมะม่วงที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ออสเตรเลียส่งออกมะม่วงมายัง
สหรัฐฯ ภายใต้ Preclearance Program ซึ่งปริมาณความต้องการมะม่วงในตลาดสหรัฐฯ ยังเท่าเดิม แต่ตอนนี้ได้
มีปัญหาเรื่องคุณภาพและฤดูกาลมะม่วงที่ล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้บรรยายได้คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกมะม่วงจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า  
  2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งองุ่นไปยังเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งองุ่นภายในประเทศมีราคาสูง
และมีความล่าช้า โดยทางบริษัท Steritech มีแผนการที่จะสร้างศูนย์ฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตร (Fresh 
Produce Facility) ใหม่ในเมลเบิร์น เนื่องจากเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีขีดความสามารถในการขนส่งทางอากาศสูง 
เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาด และเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

ส าหรับการดูแลจัดการผลไม้เพ่ือรักษาคุณภาพของผลไม้นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ของพืชผล ซึ่งอาจรวมไปถึงการควบคุมสภาพอากาศที่หลากหลาย (Multiple 
Climate Zones) การควบคุมความชื้น (Humidity Control) การลดความร้อนผ่านอากาศเย็น (Forced Air 
Cooling) และการควบคุมอุณหภูมิของห้องบ่ม (Ripening Room) โดย Steritech มีห้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ 3 
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ระดับเพ่ือเก็บรักษาผลไม้ต่างชนิดกันทั้งก่อนและหลังการฉายรังสี ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม  เช่น เก็บรักษา
มะม่วงในอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ลิ้นจี่ในอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และองุ่นในอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส 
เป็นต้น 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 
1. จากการที่ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ท าให้ฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับทราบ

ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชที่เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้าน
กฎระเบียบและข้อก าหนดของสหรัฐฯ แนวโน้มการบริโภคผลไม้ที่ผ่านการฉายรั งสีในสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวเป็นประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการฉายรังสีเพ่ือการจัดการด้านสุขอนามัยพืชในสินค้าผัก
และผลไม้ของไทย อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมการสัมมนานี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศ ดังนั้น ไทยจึงควรพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้าน                                     
การฉายรังสีและการจัดท ามาตรฐานสินค้าของไทยเข้าร่วมการสัมมนาในปีต่อไป เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ โดยการสัมมนา Annual Chapman Phytosanitary 
Irradiation Forum นั้น  ปกติจะจัดขึ้น ในเดือนมีนาคมของทุกปีที่ มหาวิทยาลัย  Chapman University                                                 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

2. สหรัฐฯ ได้มีการน าเข้ามะม่วงจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
สูงขึ้นอีกด้วย แสดงในเห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ นิยมบริโภคมะม่วงเป็นอย่างมาก ดังนั้น ไทยจึงควรเร่งรัดในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงฉายรังสี เพ่ือที่จะได้สามารถส่งออกไปจ าหน่ายและแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได ้

3. ปัจจุบัน ผู้บริโภคชอบที่จะทดลองอาหารที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภควัย 20 - 35 ปี อีกทั้ง ผลไม้ที่แปลกใหม่ (Exotic Fruit) ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวเร็ว 
ดังนั้น ไทยจึงควรพิจารณาการส่งออกผลไม้ไทยชนิดที่ยังไม่เคยส่งออกมายังสหรัฐฯ ซึ่งผลไม้ชนิดที่มี แนวโน้มใน
การส่งออกมายังสหรัฐฯ อาจรวมไปถึงฟักข้าว ชมพู่ ลังสาด ฝรั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยอาจพิจารณาการส่งออก
ผลไม้ไทยที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดเพ่ือเป็นการระบายสินค้าและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการค้า 

 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มีนาคม 2560 

 


