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“Your PHT DataBase”

ผลของ Salicylic acid ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วของมะม่วงพันธุน์ ำ้ ดอกไม้
โดย...ศิรชิ ยั กัลยาณรัตน์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
จากการศึกษาผลของ Salicylic acid ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วของมะม่วงพันธุน์ ำ้ ดอกไม้ โดยเก็บ
รักษาผลมะม่วงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 13 และ 25 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 90 พบว่ามะม่วงทีท่ ำการจุม่
ด้วย Salicylic acid ทีร่ ะดับความเข้มข้น 2 mM สามารถรักษาคุณภาพและลดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา
และทางชีวเคมีของมะม่วงได้ดที ส่ี ดุ โดยมีผลในการชะลออัตราการหายใจ อัตราการผลิตเอทธีลีน
การเปลีย่ นแปลงสี และการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์ ACC oxidase ทำให้มอี ายุการเก็บรักษานาน 25
และ 20 วัน ตามลำดับ

บทนำ
มะม่ ว ง (Mangifera indica L.) จั ด เป็ น ไม้ ผ ลเขตร้ อ น
ทีอ่ ยูใ่ นวงศ์ Anacardiaceae มีถน่ิ กำเนิดในแถบอินเดีย พม่า
และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Salunkhe และ Desai,
1984) ปัจจุบันมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ มะม่วงเป็นผลไม้
ชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แต่การเปลีย่ นแปลงภายหลังการเก็บเกีย่ วของมะม่วง
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผล เพราะมะม่วงที่เก็บเกีย่ วมาแล้วยังคงมีการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจัดเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำคัญภายหลังการเก็บเกีย่ วของผลมะม่วง
Salicylic acid (SA) เป็นสารประกอบ Phenolic อย่างง่ายทีม่ ผี ลต่อกระบวนการเจริญเติบโต
ของพืช เช่น การเปิด-ปิดของปากใบ การงอกของเมล็ด การดูดซับประจุ การแสดงออกของเพศ
และการต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรค นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสังเคราะห์
และการทำงานของเอธิลนี (biosynthesis and action of ethylene) (Raskin, 1992) มีการศึกษาในกล้วย
พบว่า Salicylic acid สามารถชะลอการสุกได้ โดยมีผลยับยั้งการสังเคราะห์หรือการทำงานของ
เอธิลนี (Srivartava และ Dwivedi, 2000) Salicylic acid และอนุพนั ธุข์ อง Salicylic (acetyl salicylic
acid, ASA) ยังมีผลในการยับยัง้ การทำงานของเอธิลนี ในเนือ้ เยือ่ ของลูกแพร์ (Leslie และ Romani, 1986,
1988) ส่วนยอดของต้นถัว่ แอปเปิล้ และชิน้ ลูกแพร์ (Romani และคณะ,1989) ซึง่ มีสมมุตฐิ านเชือ่ ว่า
Salicylic acid มีผลในการยับยัง้ การเปลีย่ น 1-aminocyclopropane-1-carboxylate(ACC) ไปเป็นเอธิลนี
(Leslie และ Romani, 1988) และ ยังพบว่า Salicylic acid ยังมีผลในการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ ACC
oxidase ในชิน้ เนือ้ แอปเปิล้
(อ่านต่อหน้า 2 ...)

2

ส า ร จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

Message from Editor

สารจากบรรณาธิการ …
ฉบับนีเ้ รามาทักทายกันพร้อมกับอากาศร้อนๆทีม่ ฝี นตกอยูบ่ า้ ง ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ส่วนเนือ้ หาของฉบับนี้ ผมขอเสนองาน
วิจัยที่เกี่ยวกับผลไม้หน้าร้อนกันนะครับ ซึ่งคือเรื่อง ผลของ Salicylic acid ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ นอกจากนี้
ยังตามมาด้วยเรื่องการตรวจสอบปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างการเจริญเติบโตของทุเรียนเพื่อการประเมินหา
ดัชนีความแก่และดัชนีคุณภาพ, การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผนังเซลล์และกิจกรรมของเอนไซม์ระหว่างการแตกของผลและการอ่อนนุ่ม
ของเนือ้ ทุเรียน และสุดท้ายเป็นเรือ่ งของข้าวซึง่ เป็นผลผลิตหลักของบ้านเราซึง่ มองข้ามไม่ได้เลย คือเรือ่ ง การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิ
โดยการอบครับ
ส่วนนานาสาระในฉบับนี้ผมขอเสนอเรื่อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าผลไม้ของสหรัฐฯ เพื่อจะได้เป็นเกร็ดความรู้ต่อผู้สนใจ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ Salicylic acid ในการลด/ ชะลอการสุกของผลไม้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ
ได้ศกึ ษาผลของ Salicylic acid ต่อการสุกของมะม่วงพันธุน์ ำ้ ดอกไม้

ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจยั
ผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ที่ใช้ในการทดลองทำการเก็บเกี่ยวจากสวนของบริษัท ซีพี จำกัด จังหวัดราชบุรี นำมาคัดเลือกล้างทำความสะอาด
และปล่อยให้แห้ง จากนัน้ จึงนำผลมะม่วงทีเ่ ตรียมไว้มาจุม่ ในสารละลาย acetyl salicylic acid ทีร่ ะดับความเข้มข้น 4 ระดับคือ 0 (ชุดควบคุม) 0.5 1
และ 2 mM หลังจากแบ่งผลมะม่วงตามวิธีการต่างๆ แล้วนำมะม่วงบรรจุในตะกร้าพลาสติกและคลุมด้วยพลาสติกชนิด LLDPE เจาะรู แล้วนำผล
มะม่วงไปทำให้แห้งและนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 และ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90 ทำการสุ่มตัวอย่างผลมะม่วงมาทำการ
ตรวจสอบทุกๆ 5 วัน โดยการเปลีย่ นแปลงหลังการเก็บเกีย่ วต่อการสุกดังนีค้ อื อัตราการหายใจ อัตราการผลิตเอทธิลนี การเปลีย่ นแปลงสี ความแน่นเนือ้
และกิจกรรมของเอนไซม์ ACC oxidase ในการศึกษาครัง้ นีม้ กี ารวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) จำนวนทัง้ หมด
5 ซ้ำ

ผลและวิจารณ์
การศึกษาผลของ Salicylic acid ต่อการสุกของมะม่วงพันธุน์ ำ้ ดอกไม้ จากการทดลองพบว่า Salicylic acid สามารถลดอัตราการหายใจและการ
ผลิตเอทธิลีนของมะม่วงได้เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมทั้งนี้เนื่องจาก Salicylic acid สามารถชะลอการสุกของผลไม้ได้ ซึ่งจากการศึกษาของ
Srivastava และ Dwivedi (2000) พบว่าการให้ Salicylic acid สามารถชะลอการสุกของกล้วยได้โดยมีผลต่อ การชะลออัตราการหายใจ Salicylic
acid จัดเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงข้ามกับเอทธิลนี abscisic acid (ABA) และ ไซโตไคนิน (benzyladenine:BA) (Raskin,
1992) จากการศึกษาพบว่า Salicylic acid และ derivative acetyl salicylic acid (ASA) สามารถลดอัตราการผลิต เอทิลนี ในผลสาลี่ (Leslie และ Romani,
1986; Leslie และ Romani, 1988) carrot cell suspension cultures (Roustan และคณะ, 1990) pear discs และ mung bean hypocotyls (Romani, 1989)
การเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อและการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลมะม่วง จากการทดลองพบว่าการให้ Salicylic acid ความเข้มข้น 0.5 mM
สามารถชะลอการเปลีย่ นแปลงค่าความแน่นเนือ้ และการเปลีย่ นแปลงค่า Hue angle ของสีเปลือกได้ดที ส่ี ดุ

Research of the Issue

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ

3

ทัง้ นี้เนือ่ งจากในสภาพดังกล่าวสามารถชะลอการสุกของมะม่วงได้ สอดคล้องกับการทดลองของ Srivastava และ Dwivedi (2000) พบว่าการให้ Salicylic
acid สามารถชะลอการสุกของกล้วยได้ นอกจากนี้จากการศึกษาของ Yu และคณะ(2003) พบว่าการให้ Salicylic acid สามารถชะลอการ
เปลีย่ นแปลงความแน่นเนือ้ ของผลกีวฟี รุตได้ ส่วนการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ ACC oxidase ในมะม่วงพบว่ามีกจิ กรรมของเอนไซม์ ACC oxidase
เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา (รูปที่ 3E) โดยการให้ Salicylic acid ความเข้มข้น 0.5 mM สามารถชะลอการ เปลีย่ นแปลงกิจกรรม
ของเอนไซม์ ACC oxidase ได้ซง่ึ สอดคล้องกับการผลิตเอทิลนี (รูปที่ 1B) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ACC oxidase เป็นเอ็นไซม์ทม่ี คี วามสำคัญของกระบวนการผลิต
เอทิลนี ในพืช (Salunkhe, และ Desai, 1984) โดย ACC oxidase ทำหน้าทีเ่ ปลีย่ น ACC เป็นเอทิลนี ในขัน้ ตอนสุดท้ายสอดคล้องกับการทดลองของ
Fan และคณะ. (1996) พบว่า Salicylic acid สามารถลดกิจกรรมของ ACC oxidase activity ในชิน้ แอปเปิล้ นอกจากนี้ Salicylic acid ยังมีผลต่อการ
transcription และกิจกรรมของเอนไซม์ ACC synthase ในผลมะเขือเทศ (Li และคณะ, 1992) สำหรับ การเปลีย่ นแปลงปริมาณ Total sugar พบว่าผล
มะม่วงในทุกกรรมวิธมี ปี ริมาณ Total sugar เพิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา (รูปที่ 3F) พบว่าการให้ Salicylic acid ความเข้มข้น 0.5 mM
สามารถชะลอการเปลีย่ นแปลงปริมาณ Total sugar มะม่วงได้ดที ส่ี ดุ

Fig. 1 Respiration rate (A) and ethylene production (B) of
mango ‘Nam Dok Mai’ dipped in 0 0.5 1 and 2 mM salicylic
acid before storage at 13oC, 95% RH.

Fig. 2 Color changes (C) and firmness (D) of mango ‘Nam Dok Mai’
dipped in 0 0.5 1 and 2 mM salicylic acid before storage at 13oC,
95% RH.

สรุปผลการทดลอง

Fig. 3 ACC oxidase activity (E) and total sugar content (F) of
mango ‘Nam Dok Mai’ dipped in 0 0.5 1 and 2 mM salicylic
acid before storage at 13oC, 95% RH.
เอกสารอ้างอิง

มะม่วงที่จุ่มใน Salicylic acid ที่ระดับความเข้มข้น 2 mM สามารถ
รักษาคุณภาพและลดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมีของ
มะม่วงได้ดที ส่ี ดุ โดยมีผลในการชะลออัตราการหายใจ อัตราการผลิต
เอทธีลีน การเปลี่ยนแปลงสี และการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์ ACC
oxidase ทำให้มีอายุการเก็บรักษานาน 25 และ 20 วัน ตามลำดับ
เมือ่ เก็บรักษาที่ 13 และ 25 องศาเซลเซียส
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การตรวจสอบปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัตทิ างกายภาพระหว่าง
การเจริญเติบโตของทุเรียนเพือ่ การประเมินหาดัชนีความแก่และดัชนีคณ
ุ ภาพ
โดย…จินดา ศรศรีวชิ ยั * ธงชัย ยันตระศรี1 จำนงค์ อุทยั บุตร2 กอบเกียรติ แสงนิล2
และ กัลย์ กัลยาณมิตร2
*
Correspondence
1
Department of Mechanical Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand
2
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

บทคัดย่อ
ทุเรียนเป็นผลไม้ประจำฤดูกาลที่เป็นที่นิยมในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาหลักในการส่งออกของ
ทุเรียนไทยคือ การมีการคละปนของผลอ่อนเป็นจำนวนสูง ดัชนีความแก่และดัชนีคุณภาพของผลทุเรียนที่เชื่อถือได้
ยังขาดการพัฒนา ในการศึกษาได้ทำการแบ่งระดับความแก่ของทุเรียน โดยใช้ความชำนาญของคนตัดทุเรียน
และประสาทสั ม ผั ส จากการชิ ม ของกรรมการ เป็ น เกณฑ์ ต รวจสอบความแม่ น ยำของการแบ่ ง ระดั บ ความแก่
โดยใช้ทเุ รียนจากแหล่งการปลูกทีแ่ ตกต่างกัน 3 แหล่ง ผูช้ ำนาญการตัดทุเรียนและกรรมการชิม ได้แบ่งระดับความแก่เป็น
5 ระดับ ตัง้ แต่ 50% ซึง่ เป็นทุเรียนอ่อน ถึง 90% ซึง่ เป็นทุเรียนแก่เต็มที่ ทุเรียนในแต่ละระดับความแก่ได้นำมาตรวจสอบ
และวัดการเปลีย่ นแปลงด้านสรีระเคมีเพือ่ หาดัชนีความแก่
จากการทดลองพบว่า น้ำหนักแห้งและปริมาณไขมันมีความสัมพันธ์กับระดับเกณฑ์ความแก่ที่ประเมินโดยทาง
ประสาทสัมผัสต่างๆ ของกรรมการชิม ปริมาณน้ำหนักแห้งในระดับความแก่ตา่ งๆของผลก่อนสุก สามารถแยกผลทีร่ ะดับ
60% ซึง่ ยังไม่แก่ ออกจากผลทีค่ วามแก่ยอมรับได้คอื 70% ปริมาณน้ำหนักแห้งทีร่ ะดับความแก่ 70% ของผลทุเรียนจาก
แหล่งปลูก อำเภอตากพรหม, ตะพานหิน และเทพนิมติ ร มีคา่ เท่ากับ 30.54, 34.24 และ 37.21 ตามลำดับ ระดับความแก่
ของทุเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสุกจะลดลง และคุณภาพการบริโภคจะสูงขึน้ เมือ่ ผลสุก

สาระน่ารู้
9 อันดับวัตถุอนั ตรายยอดนิยม ผิดมาตรฐาน
ทีจ่ ำหน่ายในท้องตลาด
1. พาราควอทไดคลอไรด์ 27.6% W/V SL
2. ไกลโฟเสท 40%
3. อาทราซีน 80% WP
4. อามิทริน 80% WP
5. อลาคลอร์ 48% W/V EC
6. เอนโดซัลแฟน 35% W/V EC
7. คลอไพรีฟอส 40% W/V EC
8. 2,4-ดี โซเดียมซอลท์
9. ไซเปอร์เมธิล 35% W/V SL

ข้อสังเกตวัตถุอนั ตรายทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ฉลาก
1. ไม่มเี ลขทะเบียน
2. ไม่ระบุผผู้ ลิต ผูจ้ ำหน่าย
3. ระบุเลขทะเบียนทีไ่ ม่นา่ จะเป็นจริง เช่น มีเลข 5 หลัก 12457 / 2543
4. วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิตเกิน 2 ปี
5. ฉลากเลอะเลือนไม่ชดั เจน
6.ระบุผผู้ ลิตไม่มรี ายชือ่ ในใบขออนุญาตผลิต (ติดต่อสอบถาม
ทีส่ ว่ นสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โทร 02 9405434
7. ไม่ระบุเบอร์โทรศัพท์บนฉลาก ทีส่ ามารถตรวจสอบได้
ภาชนะบรรจุ
ฝาปิดไม่มตี ราสัญลักษณ์ของผูผ้ ลิต
ราคา
1. ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการอืน่ อย่างผิดปกติ
2 วางขายโดยการโฆษณาและมีการแจก-แถมมากมาย
การจำหน่ายมักซ่อนเร้นปิดบัง
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การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบ
Accelerated Aging of Hommali Paddy by Drying
โดย… วินติ ชินสุวรรณ และ ภูมสิ ทิ ธิ์ วรรณชารี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยใช้อณ
ุ หภูมแิ ละเวลาในการอบเป็นปัจจัยเร่ง
o
ผลการศึกษาพบว่าการอบในภาชนะปิดแน่นด้วยอุณหภูมิ 55 C ขึ้นไปสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าว
จากข้าวใหม่ให้เป็นข้าวเก่า โดยการใช้อณ
ุ หภูมทิ ส่ี งู ขึน้ หรือใช้ขา้ วเปลือกทีม่ คี วามชืน้ เริม่ ต้นสูงขึน้ จะใช้เวลาในการอบ
น้อยลง การอบเพือ่ เร่งความเก่านีย้ งั มีผลทำให้เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวและเปอร์เซ็นต์ขา้ วสารรวมเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่ออบข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูง ในขณะที่ความขาวของเมล็ดข้าวสารยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในทางการค้า
แต่จะสูญเสียความหอม
คำสำคัญ :ข้าวหอมมะลิ; การเร่งความเก่า

การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของผนังเซลล์และกิจกรรมของเอนไซม์ระหว่างการแตกของผล
และการอ่อนนุม่ ของเนือ้ ทุเรียน
โดย…จริงแท้ ศิรพิ านิช และ ลำแพน ขวัญพูล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผนังเซลล์ ภายในเนื้อผลและส่วนต่างๆ ของเปลือก
ระหว่างการสุกของผลทุเรียนพันธุห์ มอนทองอายุ 106 วันหลังดอกบาน พบว่า เนือ้ ทุเรียนอ่อนนุม่ ลงโดยตลอดตัง้ แต่
เก็บเกี่ยวจนถึง 8 วันหลังการเก็บเกี่ยว ในขณะที่ส่วนเปลือกเริ่มมีการแตกในวันที่ 8 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ผนังเซลล์ พบว่า ทัง้ ในส่วนเนือ้ ส่วนแกนกลางผล ส่วนรอยสาแหรกและส่วนเปลือกทัว่ ไป มีปริมาณเพคตินทีล่ ะลายน้ำ
ได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของเนือ้ เพคตินทีล่ ะลายใน CDTA เพิม่ ขึน้ มากในส่วนของเนือ้ เช่นเดียวกัน แต่พบว่า
ในส่วนของรอยสาแหรกเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ สำหรับเพคตินทีล่ ะลายใน Na2CO3 ลดลงมากในส่วนของเนือ้ แต่สว่ นอืน่ ๆ
ลดลงไม่มากนัก จากการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายผนังเซลล์ พบว่า เอนไซม์
β–galactosidase มีบทบาทเด่นชัดทีส
่ ดุ ต่อการอ่อนตัวของเนือ้ ในขณะทีเ่ อนไซม์ polygalacturonase ก็มสี ว่ นร่วมโดย
เฉพาะในตอนท้ายของการเก็บรักษา แต่เอนไซม์ pectinmethyl esterase และ cellulase มีบทบาทน้อย ในทางตรง
กันข้ามในส่วนของรอยสาแหรกและแกนกลางผล cellulase มีบทบาทมากที่สุด ในขณะที่เอนไซม์ที่เหลือก็มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย แต่สำหรับส่วนเปลือกทั่วไปนั้น เอนไซม์ทั้งสี่ชนิดต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายผนังเซลล์
แต่ไม่มเี อนไซม์ใดมีบทบาทเด่นชัด
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กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนำเข้าผลไม้ของสหรัฐฯ
กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช
โดยทัว่ ไป ผลไม้เมืองร้อนนำเข้ามักประสบปัญหาจากการทำลายของแมลงวันทอง (Fruit fly)
ในสหรัฐฯแมลงวันทองเมดิเตอร์เรเนียน (Medfly หรือ Mediterranean Fruit Fly- Ceratitis capitata
Wiedmann) และแมลงวันทองเม็กซิกนั (Mexfly หรือ Mexican Fruit Fly - Anastrephaludens)
จั ด ว่ า เป็ น แมลงที ่ ต ิ ด มากั บ ผลไม้ น ำเข้ า และทำความเสี ย หายให้ แ ก่ ก ารเกษตรของ
สหรัฐอเมริกาอย่างใหญ่หลวง
ผลไม้สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดของประเทศไทยเป็นพืชอาศัยของแมลงวันทอง 2 ชนิด
ทีจ่ ดั ว่ามีความสำคัญมากทางด้านการกักกันพืชระหว่างประเทศ ได้แก่ Oriental fruit fly (Bactrocera
dorsalis Hendel.) และ Melon fly (Bactrocera cucurbitae Coquillett) ด้วยเหตุนี้จึงมีรายงานว่า
ผลไม้ของไทยหลายชนิด ซึง่ เป็นพืชอาศัยของแมลงวันทองดังกล่าว เช่น มังคุด ลำไย ลิน้ จี่ เป็นต้น
ถูกห้ามนำเข้าในบางประเทศทีเ่ ข้มงวดด้านการกักกันพืช เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และนิ ว ซี แ ลนด์ ทั ้ ง นี ้ ข ้ อ จำกั ด ดั ง กล่ า วจะถู ก ยกเลิ ก หากประเทศไทยได้ พ ั ฒ นาวิ ธ ี ก าร
กำจัดแมลงวันทองทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงก่อนการส่งออก

การปิดฉลากอาหารของประเทศแหล่งกำเนิด (Country of Origin Labeling)
ตามกฎหมายอาหาร ยา และเครือ่ งสำอาง (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act-FD&C Act)
ของ Food and Drug Administration (FDA) กำหนดให้ฉลากปิดอาหารต้องให้ข้อมูลเฉพาะ
และกระจ่างชัด เพือ่ ทีผ่ บู้ ริโภคทัว่ ไปจะสามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่าย
ถ้าฉลากปิดอาหารใช้ภาษาต่างประเทศ จะต้องแสดงภาษาอังกฤษควบคูไ่ ปด้วย การปิดฉลาก
อาหารจะต้องมีขอ้ ความเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) ชือ่ ของอาหาร (Name of the food) ต้องเป็นชือ่ สามัญ พิมพ์ดว้ ยตัวหนา และต้องระบุ
สภาพว่าเป็นอาหารทัง้ ชิน้ หรือผ่าครึง่ หรือเป็นแผ่น ฯลฯ
2) ปริมาณสุทธิของอาหาร (Net quantity of contents) อาจระบุในระบบชัง่ ตวง วัด ระบบ
ใดก็ได้ เช่น ระบบเมตริก เป็นต้น
3) ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูผ้ ลิต ผูบ้ รรจุหบี ห่อ หรือผูแ้ ทนจำหน่าย
4) ส่วนประกอบของอาหาร (Statement of ingredients) ให้ระบุชอ่ื สามัญของส่วนประกอบ
ทัง้ หมด รวมทัง้ สารเพิม่ รสชาติ กลิน่ และสี (Food additives)
5) ข้อมูลด้านโภชนาการ (Nutrition information) ต้องระบุขนาดของมือ้ อาหาร (Serving size)
ปริมาณ มือ้ อาหารต่อภาชนะบรรจุ (Number of servings per container) และปริมาณ
โภชนาการต่อมือ้ อาหาร (Nutrition content of the food per serving) เช่น แคลอรี่ น้ำตาล
และเกลือ เป็นต้น

ข้อตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS)
ข้อตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS) ขององค์การการค้าโลก
(WTO) ระบุวา่ สมาชิก WTO ต้องยอมรับในสิทธิของแต่ละประเทศทีจ่ ะดำเนินมาตรการคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพของมนุษย์
สัตว์ และพืช โดยทีม่ าตรการดังกล่าวจะต้องประเมินความเสีย่ งโดยกรรมวิธที ต่ี ง้ั อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์
และนำมาปฏิบตั เิ พียงเพือ่ บรรลุเป้าหมายทางด้านสาธารณสุข และสภาพแวดล้อมเท่านัน้

PHT Tips

PHT Tips

นานาสาระ
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นอกจากนัน้ หน่วยงานคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม (The Environmental Protection Agency - EPA) ได้กำหนดมาตรฐานความทนทานต่อสารเคมี
กำจัดโรคและแมลง (Pesticides) สารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicides) และสารเคมีกำจัดเชือ้ รา(Fungicides) ทีใ่ ช้สำหรับรมควันผลิตผลเกษตร
ระเบียบว่าด้วยระดับความทนทานข้างต้นครอบคลุมผลิตผลทีผ่ า่ นกรรมวิธที างเคมีทง้ั หมดทีน่ ำเข้าสหรัฐอเมริกาเพือ่ การ บริโภคของมนุษย์
และสัตว์ โดยผูผ้ ลิตต้องใช้สารเคมีประเภททีล่ งทะเบียนให้ใช้ได้กบั ผลิตผล หรือกลุม่ ของผลิตผลเฉพาะประเภท (Q label) และต้องปฏิบตั ติ ามวิธี
การใช้ทอ่ี ยูบ่ นฉลากด้วย ทัง้ นีอ้ งค์การอาหารและยาของสหรัฐ (U.S.FDA) จะทดสอบผลิตผลทีน่ ำเข้าสหรัฐฯ ว่าสอดคล้องกับระเบียบปฏิบตั ขิ อง
EPA ในเรือ่ งของสารตกค้างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพชื หรือไม่ นอกจากนี้ FDA ยังทำหน้าทีต่ ดิ ตามและตรวจสอบระดับสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีข่ าด
ความปลอดภัย รวมทัง้ ดำเนินงานวิจยั และพัฒนามาตรฐานของส่วนประกอบ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัยของอาหารตลอดจนสารเพิม่
รสชาติ กลิน่ และสี (Food additives)
ในด้านกฎระเบียบการนำเข้า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อนุญาตให้มกี ารนำเข้าผลไม้และผัก (รวมทัง้ สมุนไพรและหน่อพืช) จากประเทศ
ต่างๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ การบริโภคเท่านัน้ ไม่ใช่เพือ่ การขยายพันธุ์ มีเพียงส่วนสีเขียวบางส่วนของผลไม้ ผัก และสมุนไพรสดเท่านัน้ ทีอ่ นุญาตให้นำเข้า
ได้แต่การนำเข้าต้องเป็นไปตามเงือ่ นไข กฎระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยพืช (Food Safety Sanitary and Phytosanitary
Measures) โดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ซึง่ ได้แก่หน่วยงานตรวจสอบพืชและสัตว์ (Animal and Plant Health
Inspection Service-APHIS) อนึง่ การนำเข้าผลิตผลเกษตรนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจ PPQ form เสียก่อนว่าสินค้าทีเ่ ดินทางมาถึงได้ผา่ นกรรมวิธี
ใดมาบ้าง ตัวอย่างในกรณีทส่ี มุ่ ตรวจพบศัตรูพชื ทีส่ ำคัญ อาทิ Medfly แม้แต่ตวั เดียวทีต่ ดิ มากับผลไม้นำเข้าซึง่ ผ่านกรรมวิธี Cold Treatment
สินค้าชุดนั้นจะต้องถูกยับยั้งไว้จนกว่าการตรวจสอบจะสิ้นสุดลง โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยกรรมวิธีอื่น แต่ถ้า APHIS พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า Cold Treatment วิธกี ารดังกล่าวไม่มปี ระสิทธิภาพในการกำจัด fruit fly ก็จะยับยัง้ การนำเข้าผลไม้ชนิดนัน้ ๆ และทำการตรวจสอบ
สาเหตุตอ่ ไป

การจัดทำ Pest Risk Assessments (PRAs)
การจัดทำ “Pest Risk Assessment” ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO)
หมายถึง “การวิเคราะห์วา่ ศัตรูพชื ชนิดนัน้ ๆ เป็นศัตรูพชื ทีอ่ าจก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่อาณาเขตของผูน้ ำเข้า และการประเมินผลแนว
โน้ ม ที ่ จ ะก่ อ ความเสี ย หายของศั ต รู พ ื ช ดั ง กล่ า ว ซึ ่ ง ยั ง ไม่ เ คยตรวจพบ หรื อ ตรวจพบแล้ ว ในพื ้ น ที ่ น ั ้ น ๆ หากอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ”
ภายใต้เงือ่ นไข กฎระเบียบ และมาตรการข้างต้น การนำเข้าผลไม้และผักต้องผ่านการประเมินค่าความเสีย่ งต่อโรคและแมลง (Pest Risk
Assessment-PRA) ซึง่ ด่านกักกันพืช (Plant Protection and Quarantine-PPQ) ภายใต้ APHIS เป็นผูร้ บั ผิดชอบ การจัดทำ PRA มีจดุ มุง่ หมายเพือ่
ขจัดหรือลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลงอันอาจติดมากับผลไม้และผักนำเข้าได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้หลายประเทศไม่สามารถส่งออกผลไม้
และผักบางชนิดมายังสหรัฐอเมริกา หากไม่ผา่ นกระบวนการ PRA เสียก่อน
กระบวนการจัดทำ PRAs มีความสำคัญต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก โดยขณะนีห้ น่วยงาน APHIS ได้รบั
การร้องขอจากประเทศต่างๆ ให้จดั ทำ PRA สำหรับสินค้าเกษตรแต่ละชนิดของตน ดังนัน้ เพือ่ เร่งกระบวนการจัดทำดังกล่าว APHIS เสนอให้
ผู้นำเข้าเหล่านั้นจัดทำ PRA ด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกักกันพืช (PPQ, APHIS) หรือ จัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้เป็นผู้
ดำเนินการแทน หลังจากนัน้ จึงเสนอ PRA ทีเ่ สร็จสมบูรณ์ให้ APHIS พิจารณา โดย APHIS จะให้การรับรองอย่างเป็นทางการ (Accreditation)
เมือ่ การจัดทำ PRA เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนัน้ APHIS ยังเปิดโอกาสให้ผนู้ ำเข้าได้ชว่ ยจัดทำ PRA ของตน โดยการให้ขอ้ มูลศัตรูพชื ทีร่ ะบาด
อยูใ่ นอาณาเขตก่อนการนำเข้า
การจัดทำ PRA ของสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ ในขณะนีแ้ ยกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) Completed PRA คือ PRA ของสินค้าเกษตรทีไ่ ด้ผา่ นการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ทำให้สามารถนำสินค้าชนิดนัน้ เข้า
สหรัฐอเมริกาได้
2) Active status PRA คือ PRA ทีย่ งั คงอยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
3) Pending status PRA คือ PRA ทีป่ ระเทศผูส้ ง่ ออกยังคงต้องให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการพิจารณา
อนึง่ สินค้าเกษตรทีผ่ า่ น Completed PRA แสดงว่าได้ปฏิบตั ติ ามกรรมวิธกี ารปฏิบตั กิ บั สินค้าเกษตร (Treatment Schedules) ที่ APHIS
ให้การรับรอง และไม่พบการทำลายของศัตรูพชื ทีส่ ำคัญแต่อย่างใดการจัดทำ PRA นัน้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ถือว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ขิ อง Pest Risk Analysis ของหน่วยงานอารักขาพืชระดับนานาชาติ เช่น North American Plant Protection OrganizationNAPPO, International Plant Protection Convention-IPPC ซึง่ อยูภ่ ายใต้ FAO เป็นต้น
เรียบเรียงจาก ปราการ วีรกุล กรมวิชาการเกษตร
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PHT News & Awarness

SARDI Horticulture
http://www.sardi.sa.gov.au/horticulture/index.html
เป็นเว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานวิจยั ทางด้านพืชสวน (พืชผัก ไม้ผล และไม้ตดั ดอก) โดยรวบ
รวมผลงานวิจยั ของหน่วยงาน South Australian Research and Development Institute (SARDI)
ซึง่ ได้แบ่งแยกงานวิจยั ออกเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น งานวิจยั ทางด้านแมลง โรคพืช ไส้เดือนฝอย
การปลูกองุ่น การทำไม้ต ัดดอก และงานวิจ ัยทางด้านหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนั้น
ยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมพืชสวน ในเขต South Australia อีกด้วย

การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3
3 rd National Technical Seminar on Postharvest/Post Production Technology
ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมโกลเด้น แซนด์ จังหวัดเพชรบุรี

อัตราค่าลงทะเบียน
-ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2548 -บุคคลทัว่ ไป
1,500 บาท
-นิสติ นักศึกษา 1,000 บาท
-หลังวันที่ 26 สิงหาคม 2548 -บุคคลทัว่ ไป
2,000 บาท
-นิสติ นักศึกษา 1,500 บาท
กำหนดส่งบทคัดย่อ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548
กำหนดส่งเรื่องเต็ม
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2548
จัดโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สนับสนุนการสัมมนาโดย
-โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
-สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สนใจข้อมูลเพิม่ เติม ติดต่อได้ท่ี
034-281084-5 ต่อ 134 คุณเฟือ่ งลัดดา เทพสถิตย์ศลิ ป์ E-mail: agrfdt@ku.ac.th
034-281084-5 ต่อ 103 รศ.ดร.จริงแท้ ศิรพิ านิช E-mail: agrjts@ku.ac.th

ข่าวการประชุม /อบรม / สัมมนา . . . . .
28 – 30 มิถนุ ายน 2548 สถานวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อเรือ่ ง
Short Course on Near Infrared Spectroscopy and Its Applications on Perishable Crops and Grains ณ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
ติดต่อสอบถาม คุณปาริชาติ เทียนจุมพล โทร : 0-5394-4031 ต่อ 307 โทรสาร : 0-5394-1426 หรือ www.phtnet.org
10 – 11 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสติ นักศึกษา เข้าร่วมเสนอผลงานหรือเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 The 5th National Symposium on Graduate Research
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจกั ร ติดต่อสอบถาม โทร: 0-2942-8445-9 หรือ www.grad.ku.ac.th
15 – 20 พฤศจิกายน 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมชมงานวันเกษตรภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์ โทร: 0-5394-4012 , 0-5394-4008
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร: 0-5394-4088 หรือ www.agri.cmu.ac.th
** สนใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลของท่านมาได้ท่ี info@phtnet.org

