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การควบคุมโรคผลเนา

และแอนแทรคโนสมะละกอ
หลังการเก็บเกี่ยวดวยยีสตปฏิปกษ
รัติยา พงศพิสุทธา1,2 ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1,2 พัทยา จำปเรือง1,2 วาสนา ทองปน1,2 และ รณภพ บรรเจิดเชิดชู1,2

Postharvest Control of Papaya Fruit Rot and Anthracnose Using Antagonistic Yeasts
บทคัดยอ

โรคผลเนาและโรคแอนแทรคโนสของผลมะละกอ เปนโรค
ที ่ ส ำคั ญ สร า งความเสี ย หายเป น อย า งมากในตลาดผลไม ส ด
งานวิจัยนี้ไดทดสอบวิธีควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจาก
เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae และ Colletotrichum
gloeosporioides โดยนำผลมะละกอพันธุป ลักไมลายทีป่ ลูกเชือ้
ดวยเสนใยเชือ้ สาเหตุอายุ 5 วัน จากนัน้ นำมาทดสอบวิธคี วบคุมโรค
5 วิธี ไดแก 1) การแชในสารเคมีปอ งกันกำจัดเชือ้ รา difenoconazole ความเขมขน 250 ppm นาน 5 นาที 2) แชในสารละลาย
เจือปนอาหาร 0.5% ammonium bicarbonate นาน 5 นาที
3) ฉีดพนสารละลายแขวนลอยเซลลยีสต Saccharomycopsis
ﬁbuligera (ทดสอบกับเชื้อรา L. theobromae) / Pichia
anomala (ทดสอบกับเชื้อรา C. gloeosporioides) จำนวน
1x10 8 เซลล / มล. 4) แช ใ นสารละลายเจื อ ปนอาหาร 0.5%
ammonium bicarbonate นาน 5 นาที แล ว ฉี ด พ น ด ว ย
สารละลายแขวนลอยเซลลยีสต และ 5) แชในน้ำรอน 47 ํC
นาน 30 นาที จากนั้นนำไปบมที่อุณหภูมิ 15 และ 25 ํC พบวา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 ํC สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุ
ทั้งสองชนิดไดดีอยางไรก็ตามที่อุณหภูมิ 25 ํC ผลมะละกอ
ทีป่ ลูกเชือ้ L. theobromae แลวแชในสารเคมี difenoconazole
แช ใ นน้ ำ ร อ น และฉี ด พ น สารละลายแขวนลอยเซลล ย ี ส ต
S. ﬁbuligera หลังการบม 5 วัน พบขนาดแผลเทากับ 28.90,
71.20 และ 80.20 มิ ล ลิ เ มตร ตามลำดั บ (LSD=34.60)
สวนผลมะละกอทีป่ ลูกเชือ้ C. gloeosporioides ทีแ่ ชในสารเคมี

difenoconazole และฉีดพนสารละลายแขวนลอยเซลลยีสต P. anomala หลังการบม
6 วัน พบขนาดเสนผาศูนยกลางแผลเทากับ 1.95 และ 2.19 เซนติเมตร ตามลำดับ
(LSD=8.91) จากการศึกษาปฏิกิริยาระหวางยีสตและเชื้อราสาเหตุใตกลองจุลทรรศน
แบบสองกราดพบการยึดเกาะระหวางเซลลของยีสตและเสนใยและสปอรของเชือ้ ราสาเหตุ
นอกจากนี้พบการเจาะผนังเสนใยหรือสปอรของเชื้อราสาเหตุโรค ซึ่งนาจะนำมาใชเปน
bioagent ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคผลเนาและแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกี่ยว
ในผลมะละกอได
คำสำคัญ: การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว มะละกอ ยีสต
คำนำ

มะละกอเปนไมผลทีป่ ลูกไดทว่ั ประเทศ รับประทานทัง้ ผลดิบและผลสุก นอกจากนี้
ยังมีวติ ามินซีสงู ชวยในการระบาย ในกรณีทท่ี านผลสุก ปญหาทีต่ ามมาคือโรคหลังการเก็บเกีย่ ว
โรคทีส่ ำคัญคือโรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides และ
โรคผลเนาโดยเฉพาะโรคขัว้ ผลเนา เกิดจากเชือ้ รา Lasiodiplodia theobromae งานวิจยั
ที่ผานมาของการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว มักใชสารเคมีปองกันกำจัดเชื้อรา และ
การใชน้ำรอนปจจุบันนี้มีการนำจุลินทรียมาควบคุมโรคพืชทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
มากขึ้น ยีสตเปนเชื้อราชนิดหนึ่งและมีศักยภาพตอการนำมาใชประโยชนในการควบคุม
โรคพืชหลังการเก็บเกีย่ ว โดยทัว่ ไปแลวสปอรยสี ตไมสรางสารทีก่ อ ใหเกิดภูมแิ พ หรือสารพิษ
(mycotoxin) เหมือนอยางทีเ่ ชือ้ ราสรางหรือแมแตสารปฏิชวี นะซึง่ เชือ้ แบคทีเรียปฏิปก ษ
สรางขึ้น งานวิจัยนี้ไดศึกษายีสตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและ
โรคขั้วผลเนา
(อานตอหนา 2)
1 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
2 ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพ 10400
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สาร..

จากบรรณาธิการ
สวัสดีครับ...

กอนอื่น... ตองขอขอบคุณทุกทานที่ติดตาม

ขาวสารของเราผานทาง Postharvest Newsletter
โดยในปนี้ ...นับเปนปที่ 13 แลว ..และในโอกาสนี้
พวกเราเลยขอตอนรับการเขาสูป ท ่ี 13 โดยการปรับเปลีย่ น
และออกแบบรู ป เล ม ใหม เพื ่ อ ให ม ี ค วามทั น สมั ย
สบายตา ..นาติดตามอานมากยิ่งขึ้นครับ และหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะไดรับการตอบรับที่ดีจากทุก ๆ ทาน
เหมือนเชนเคยครับ
ขอประชาสัมพันธ งานประชุมวิชาการวิทยาการ
หลั ง การเก็ บ เกี ่ ย วแห ง ชาติ ครั ้ ง ที ่ 12 ที ่ จ ะจั ด ขึ ้ น
ในวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม โดยในครัง้ นี้ ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ ว : หนวยงานรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับเปนเจาภาพจัดงาน และในขณะนี้เปดใหทุกทาน
ลงทะเบียนและสงผลงานวิชาการแลว รายละเอียด
ติดตามไดที่ http://post2014.phtnet.org/ ครับ
สำหรับเนื้อหาในเลมของเรามีขอมูลงานวิจัย
และขาวสารดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วมานำเสนอ
เหมือนเชนเคย ขอเชิญทานติดตามอานไดครับ ..และ
หากทานมีขอเสนอหรือแนะนำติชม อยาลืมสงเขามา
กันไดนะครับ
แลวพบกันฉบับหนาครับ ...

งานวิจัยเดนประจำฉบับ

(ตอจากหนา 1)

อุปกรณและวิธีการ

ทดสอบประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคเนาบนผลมะละกอ
นำมะละกอพันธุป ลักไมลายระยะทีป่ รากฏสีเหลืองหนึง่ ในสีข่ องผลมาลางทำความสะอาด
ผึ่งใหแหงปลูกเชื้อดวยเชื้อราสาเหตุโรค C. gloeosporioides และ L. theobromae ที่เลี้ยง
บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) อายุ 5 วัน โดยใช mycelia disc สำหรับ C. gloeosporioides ทำแผลบริเวณกึง่ กลางผล ดวยเข็มทีม่ คี วามลึก 2 มม. สวน L. theobromae ปลูกเชือ้
บริเวณขั้วผล บมทิ้งไวใน moistchamber นาน 8 และ 10 ชม. ตามลำดับ นำไปทดสอบ
การควบคุมดวยกรรมวิธตี า งๆ 1). แชสารเคมีปอ งกันกำจัดเชือ้ รา difenoconazole ความเขมขน
200 ppm นาน 5 นาที 2). แชสารละลาย 0.2% ammonium bicarbonate (ABC) (สำหรับ
ผลทีป่ ลูกเชือ้ C. gloeosporioides) และ 0.5% ABC (สำหรับผลทีป่ ลูกเชือ้ L. theobromae)
นาน 5 นาที 3). แชนำ้ รอน 47 ซํ นาน 30 นาที จากนัน้ นำไปแชในน้ำเย็น 10 นาที 4). ฉีดพน
ยีสต Pichia anomala (มะละกอทีป่ ลูกเชือ้ C. gloeosporioides) และ Saccharomycopsis
ﬁbuligera (สำหรับผลที่ปลูกเชื้อ L. theobromae) ซึ่งยีสตมีความเขมขน 1x108 เซลล/มล.
5) แชใน 0.2%ABC จากนัน้ ฉีดพนยีสต P. anomala (สำหรับผลทีป่ ลูกเชือ้ C. gloeosporioides)/
แชใน 0.5%ABC และฉีดพนยีสต S. ﬁbuligera (สำหรับผลทีป่ ลูกเชือ้ L. theobromae) และ
6) แชในน้ำกลั่น (ชุดควบคุม) นำผลมะละกอที่ผานกรรมวิธีดังกลาวบมที่อุณหภูมิ 15 และ
25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 14 วัน ใชมะละกอจำนวน 5 ซ้ำ/การทดลอง บันทึกผลการทดลอง
โดยวัดขนาดเสนผาศูนยกลางแผล นำมาหาคาเฉลี่ย วางแผนการทดลองแบบ CRD

ศึกษากลไกในการเขาทำลายของยีสตปฏิปกษตอเชื้อราสาเหตุโรค
ลางทำความสะอาดทีผ่ วิ ผลมะละกอดวย 70%ethyl alcohol จากนัน้ ปลูกเชือ้ รา C. gloeosporioides/ L. theobromae โดยทำแผลจำนวน 5 แผล/ผล ดวยเข็มมีความลึก 2 มม. หยด spore
suspension ความเขมขน 1 x 108 เซลล/มล. ปริมาตร 50 ไมโครลิตร หยดลงบนแผล นำผลมะละกอ
ใสใน moist chamber เก็บที่อุณหภูมิหองนาน 12 ชม. จากนั้นหยด cell suspension ของ
ยีสตปฏิปก ษ P. anomala/ S. ﬁbuligera ความเขมขน 1 x 108 เซลล/มล. ปริมาตร 50 ไมโครลิตร
ลงบนแผลที่ปลูกเชื้อราสาเหตุไว นำผลมะละกอเก็บใน moist chamber ในสภาพเดิมอีกครั้ง
เปนเวลา 24 ชม. และทดสอบความสามารถของยีสตในการครอบครองพื้นที่กอนการปลูก
เชือ้ ราสาเหตุ โดยปฏิบตั เิ ชนเดียวกันดวยการหยด cell suspension ของยีสตปฏิปก ษลงบนแผล
นำผลมะละกอบมที่อุณหภูมิหองนาน 24 ชม. จากนั้นหยด spore suspension ของเชื้อรา
สาเหตุโรคลงบนแผลเดิม บมทีส่ ภาพเดียวกัน 12 ชม. เมือ่ ครบกำหนดตัดตัวอยางใหมขี นาด 5 x 5 มม.
หนาไมเกิน 3 มม. นำไปแชในสารละลาย 2.5% glutaraldehyde ใน 0.1 M phosphate buffer
pH 7.2 นาน 24 ชม. และเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(Scanning electron microscope, SEM) ขั้นตอนตอไป
ผลและวิจารณผล
การทดสอบประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคผลเนา บนผลมะละกอพันธุปลักไมลาย
ผลมะละกอที่ปลูกเชื้อ C. gloeosporioides และการเก็บรักษาที่ 15 ํซ นาน 6 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีการที่ใชควบคุมมีการพัฒนาของแผล
ไมแตกตางกันทางสถิติ การแช difenoconazole การฉีดพนดวยยีสต P. anomala และ การแช 0.2%ABC รวมกับการฉีดพนดวยยีสต มีขนาดแผลเฉลี่ย
1.10, 1.80 และ 1.80 มม. ตามลำดับ สวนการทดลองควบคุม มีขนาดแผล 7.60 มม. (LSD=3.96) เมือ่ เก็บนานขึน้ นาน 14 วัน พบวาผลทีแ่ ช difenoconazole



และการฉีดพนยีสตควบคุมโรคไดมีประสิทธิภาพ มีขนาดแผลเฉลี่ย 9.95 และ
19.85 มม. ตามลำดับ(LSD=7.34) สำหรับผลมะละกอที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส นาน 6 วัน พบวาผลทีแ่ ช difenoconazole และการฉีดพน
ดวยยีสต มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดี มีขนาดแผลเฉลี่ย 19.50 และ
21.90 มม.ตามลำดับ (LSD=8.91) (Table 1)
การควบคุมโรคขั้วผลเนาที่อุณหภูมิ 15 ํซ นาน 5 วัน พบวาการแช
difenoconazole การแช 0.5% ABC รวมกับการฉีดพนยีสต S. ﬁbuligera
และการแชน้ำรอน 47 ํซ มีประสิทธิภาพดีที่สุด มะละกอที่ปลูกเชื้อไมแสดง
อาการของโรค รองลงมาไดแก การฉีดพนยีสต S. ﬁbuligera แผลมีขนาด
เฉลีย่ 2.60 มม. สวนการทดลองควบคุมมีขนาดแผลเฉลีย่ 19.10 มม. (LSD=0.89)
เมือ่ เก็บนาน 14 วัน พบวามะละกอทีแ่ ช difenoconazole ยังคงมีประสิทธิภาพ
ดีที่สุด รองลงมาคือการฉีดพนยีสต และการแชน้ำรอน 47 ํซ ขนาดแผลเฉลี่ย
26.60, 58.40 และ 62.70 มม. ตามลำดับสวนการทดลองควบคุม มีขนาดแผล
เฉลีย่ 154.50 มม. (LSD=4.66) สวนการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 ซํ นาน 5 วัน
พบวาการแช difenoconazole มีประสิทธิภาพดีทส่ี ดุ ขนาดแผลเฉลีย่ 28.90 มม.
เปรียบเทียบกับการทดลองควบคุมมีขนาดแผลเฉลีย่ 111.00 มม. (LSD=3.46)
(Table 2)
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Innovation Center

ทดสอบประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสและโรคเนาบนผลมะละกอ
พบวาการปลูกเชื้อยีสตกอนหรือหลังการปลูก
เชื้อ C. gloeosporioides / L. theobromae นั้น
เซลลของยีสตปฏิปกษเจริญครอบคลุมพื้นที่ผิวดานบน
และชองเปดที่เปนแผล เพิ่มปริมาณโดยการแตกหนอ
(budding) ไดและยึดเกาะและฝงตัวบริเวณสปอรและ
ผนังเสนใยของเชื้อราสาเหตุ บริเวณสปอรของเชื้อรา
ที่ถูกยึดเกาะดวยยีสตมีลักษณะเหี่ยวและผนังเซลล
ไมสมบูรณ ผนังฉีกขาดอยางเห็นไดชัด (Figure 1
and 2)

สรุปและวิจารณผลการทดลอง

การทดสอบการควบคุ ม โรคแอนแทรคโนส
บนผลมะละกอและเก็บ 15 ํซ นาน 6 วัน ทุกกรรมวิธี
พบวาขนาดของแผลไมมีความแตกตางทางสถิติ และ
เมื่อเก็บนาน14 วัน พบวาการแช difenoconazole
ใหผลดีทส่ี ดุ รองลงมาคือการฉีดพนยีสต P. anomala
สวนมะละกอทีเ่ ก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 ซํ นาน 6 วัน พบวา
การแช difenoconazole และการฉีดพนยีสต สามารถ
ยับยั้งการเกิดโรคไดดีที่สุด สวนยีสต Saccharomy
copsis ﬁbuligera สามารถควบคุมโรคขั้วผลเนา
ไดมีประสิทธิภาพเทากับการแช difenoconazole
เมื่อเก็บที ่ อ ุ ณ หภู มิ 15 องศาเซลเซี ย ส นาน 5 วั น
สวนการศึกษาการเปนปฏิปกษของยีสตกับเชื้อราสาเหตุ ดวยกลอง SEM พบวายีสตสามารถ
เพิม่ ปริมาณทัง้ การปลูกเชือ้ กอนและหลังการปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรค เซลลของยีสตเกาะสัมผัสแนน
กับเสนใยและสปอรของเชือ้ ราสาเหตุ Nantawanit et al. (2010) เคยรายงานวา สปอรและเสนใย
เชือ้ รา Colletotrichum capsici ผิดรูปไปจากเดิม อาจเปนไปไดวา ยีสต Pichia guilliermondii
สายพันธุ R13 สรางสารที่สามารถยับยั้งเชื้อราได Richmond (1975) รายงานวา สารประกอบ
เหลานี้ไดแก phenylalanine ammonia-lyase (PAL), chitinase และ -1,3-glucanase
นอกจากนี้พบการสะสมของ casidiol ซึ่งเปน phytoalexin อีกดวยเปนไปไดวาสารประกอบ
ทีส่ รางขึน้ มานีส้ ง ผลทำใหลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ ราผิดรูปไป มีรายงานวา P. anomala
สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชคอนขางกวาง เนื่องจากมีการสรางเอนไซมที่ยอยสลายบริเวณ
ผนังเซลลของเชื้อราหรือสรางสารพิษที่มีผลตอเชื้อราได (Freudlund et al., 2002).
คำขอบคุณ

Figure 1 Scanning electron micrographs of antagonistic yeast cells of
Pichia anomala TISTR5329 (A-B) heavy yeast colonized around the
hyphae of Colletotrichum gloeosporioides (B-E) interacting with hyphae
and conidia of the pathogen on papaya peel and in inoculated hole
(F) pitting in the hyphal cell wall, after inoculation with fungal conidia
suspension and 12h incubation.

ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอางอิง
Freudlund, E., U. Druvefors, M.E. Boysen, K. Lingsten and J. Schnurer. 2002. Physiological
characteristics of the biocontrol yeast Pichia anomala J121. FEMS Yeast
Research 2: 395–402.
Nantawanit, N., A. Chanchaichaovivat, B. Panijpan and P. Ruenwongsa. 2010. Induction
of defense response against Colletotrichum capsici in chili fruit by the yeast
Pichia guilliermondii strain R13. Biological Control 52:145-152.
Richmond, D.V. 1975. Effects of toxicants on the morphology and ﬁne structure of fungi.
Advances in Applied Microbiology 19: 289-319.

Figure 2 Scanning electron micrographs of antagonistic yeast cells of
Saccharomycopsis fibuligera interacting hyphae and conidia of Lasiodiplodia theobromae. Fungal hyphae and conidia were totally penetrated
by cell of the antagonistic yeast (A-D)
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งานวิจัยของศูนย

ศักยภาพของ
เนียรอินฟราเรด
สเปกโทรสโกป

ในการตรวจหาอาการไสสีน้ำตาลภายในผลสับปะรด
ณัชชา ชัยพันธวิริยาพร1,2,3 ดนัย บุณยเกียรติ1,2
พิเชษฐ นอยมณี1,2 และ ปาริชาติ เทียนจุมพล1,2

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของงานวิจยั นี้ เพือ่ ศึกษาศักยภาพของเนียรอนิ ฟราเรดสเปกโทรสโกป (NIRS)
ในการตรวจหาอาการไสสีน้ำตาลภายในผลสับปะรด นำผลสับปะรดมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10
และ 30 องศาเซลเซียส นาน 25 วัน แลวยายไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (30 °C) นาน 2 วัน
เพื่อกระตุนใหสับปะรดแสดงอาการไสสีน้ำตาล จากนั้นวัดสเปกตรัมที่ขั้วผล (ตำแหนงเดียวกับ
ขอมูลสเปกตรัมทีใ่ ชสรางสมการเทียบมาตรฐาน) ดวยเครือ่ ง NIRSystem 6500 ในชวงความยาวคลืน่
700-1100 นาโนเมตร ใชการวัดแบบ interactance จากนั้นนำมาประเมินระดับความรุนแรง
ของอาการไสสีน้ำตาลและหาเปอรเซ็นตการรั่วไหลของสารอีเล็กโตรไลต นำขอมูลสเปกตรัม
มาปรับแตงขอมูลดวยวิธี multiplicative scatter correction (MSC)รวมกับ second derivative
(10 nm average for left and right sides) จากนั้นทดสอบความแมนยำของสมการเทียบ
มาตรฐานเปอรเซ็นตการรั่วไหลของสารอีเล็กโตรไลต ดวยโปรแกรม The Unscrambler ®
version 9.8 ผลการทดลอง พบวา เปอรเซ็นตการรัว่ ไหลของสารอีเล็กโตรไลตของเนือ้ ผลสับปะรด
ที่แสดงอาการไสสีน้ำตาลมีคาสูงกวาของเนื้อผลสับปะรดที่ไมแสดงอาการ (P<0.05) การทำนาย
เปอรเซ็นตการรั่วไหลของสารอีเล็กโตรไลต มีคาความผิด พลาดมาตรฐานในกลุมทดสอบสมการ

การพัฒนาตนแบบฉลากแบบฉลาด

(SEP) และค า เฉลี ่ ย ของผลต า งระหวา งคา ที่ไดจาก
วิธีอางอิงกับคาที่ไดจาก NIR (bias) เทากับ 13.50%
และ -1.93% ตามลำดับ นัน่ คือ ขอมูลมีความแปรปรวน
คอนขางสูง ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาสมการเทียบ
มาตรฐานให ม ี ค วามแม น ยำสู ง ขึ ้ น ก อ นนำไปใช
ในการวิเคราะหทางปฏิบัติ
คำสำคัญ: สับปะรด, อาการไสสนี ำ้ ตาล, เนียรอนิ ฟราเรด
สเปกโทรสโกป
1 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เชียงใหม 50200

2 ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากรุงเทพฯ 10400

3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200

มีคาใกลเคียงกันภายใตอุณหภูมิและความเขมขน CO2
ที่เทากัน ตนแบบฉลากสามารถเปลี่ยนแปลงสีเมื่อมี
การเพิม่ ขึน้ ของความเขมขน CO2 ในบรรยากาศบรรจุภณ
ั ฑ
เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีการเจริญของมอด
ขาวเปลือก (R. dominica), มอดขาวสาร (S. oryazae)
และมอดแปง (T. castaneum) ในระหวางการเก็บรักษา
โดยการเปลี ่ ย นแปลงค า a* ของฉลาก ณ วันที่ 30
ของการเก็บรักษา สามารถสือ่ ไดอยางชัดเจน ถึงการลดลง
ของทั้งระดับการงอก และคาฟนอลิคทั้งหมดของเมล็ด
วีรเวทย อุทโธ , เรวัติ ชัยราช และ อุไรวรรณ แสงหัวชาง
พันธุขาวที่มีการเจริญของมอดขาวเปลือก (เชน คา
สัมประสิทธิ์ Pearson correlation สำหรับฉลากวุน
บทคัดยอ
เทากับ -0.56 และ -0.51 ตามลำดับ) อยางไรก็ตามพบวา
ตนแบบฉลากแบบฉลาด (intelligent label) เพื่อบอกระดับความแข็งแรงของเมล็ด ความสัมพันธเหลานัน้ ไมมคี วามชัดเจนเมือ่ ทดสอบฉลาก
พันธุข า วภายใตการเจริญของแมลงไดรบั การพัฒนาขึน้ ในรูปแบบของฉลากวุน และฉลากกระดาษ กับมอดชนิดอื่น
ทีม่ สี ว นประกอบของสารละลาย indicator (methyl red 0.1 % (w/v), bromothymol blue
0.1 % (w/v) และ sodium bicarbonate 3 mmol/L) ซึง่ มีสเี ขียวเขม เมือ่ indicator ของฉลาก คำสำคัญ: ฉลากแบบฉลาด ความสมบูรณเมล็ดพันธุข า ว
ทำปฏิกริ ยิ ากับCO2 สงผลใหฉลากเปลีย่ นจากสีเขียวเปนสีชมพูแดง หรือสมแดง ภายใน 5-10 นาที แมลงในโรงเก็บ
โดยลักษณะปรากฏของสีและคา a* ของฉลาก ขึน้ อยูก บั ระดับความเขมขน CO2 ในทางตรงกันขาม
การเปลี่ยนแปลงสีของฉลากเกิดขึ้นไดนอยภายใตอุณหภูมิที่สูง (30 ºC) เมื่อเปรียบเทียบกับ 1 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อำเภอวาริชำราบ
งหวัดอุบลราชธานี 34190 และ ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมติ ำ่ (2 และ 10 ºC) ทัง้ นีค้ า a* ในสภาวะคงที่ (steady-state) ของฉลากวุน และกระดาษ จัสำนั
กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กทม. 10400

เพื่อบอกถึงระดับความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุขาว ที่เก็บรักษา
ภายใตสภาวะการเจริญ
ของแมลง
1
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ดนัยธัญ พงษพัชราธรเทพ ศูนยศึกษาและจัดการความรูจีน-GMS
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. บทนำ

ลำไยอบแหง เปนสินคาสงออกที่สำคัญของ อยูใ นพืน้ ทีม่ ณฑลในเขตสามเหลีย่ มปากแมนำ้ แยงซี ซึง่ ประกอบไปดวยมณฑลเจอเจียง มณฑลเจียงซู

ประเทศไทย และเปนผลิตภัณฑที่มีสวนในการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแกภาคเกษตรกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ไดแก
จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม ซึง่ เปนแหลงเพาะปลูก
ลำไยที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ุ ด ของประเทศไทย อุ ต สาหกรรม
การแปรรูปและสงออกผลลำไยทั้งในรูปของผลลำไยสด
และลำไยอบแหงจึงนับเปนอุตสาหกรรมทีส่ ำคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของภาคการเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
การแปรรูปในพืน้ ทีโ่ ดยมีประเทศจีนเปนตลาดสงออกสำคัญ
ของลำไยอบแหงจากประเทศไทยกลาวคือ มากกวารอยละ
70 ของปริมาณการสงออกลำไยอบแหงไทยถูกสงไปยัง
ตลาดประเทศจีนโดยตรง ยังไมนบั รวมอีกกวารอยละ 20
ที่เปนการสงออกลำไยอบแหงไทยผานเขาสูประเทศ
เมียนมาร ลาว และฮองกงกอนจะไปสิ้นสุดในตลาด
ประเทศจีนเชนเดียวกัน จึงนับไดวา จีนเปนเปนตลาดนำเขา
ลำไยอบแหงสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย
(อริยา และคณะ, 2553)
สาเหตุที่ทำใหชาวจีนนิยมบริโภคลำไยอบแหง
สวนหนึ่งเพราะชาวจีนมีความเชื่อที่วา ลำไยอบแหง
มีคุณสมบัติที่คลายคลึงกับโสม โดยมีสรรพคุณเปนยา
บำรุงกำลัง สรางความอบอุน ใหกบั รางกาย เหมาะสำหรับ
ผูท เ่ี สียเลือดมาก หรืออยูใ นภาวะทีต่ อ งการฟน ฟูรา งกาย
รวมไปถึงสรางความอบอุน ใหกบั รางกายในชวงฤดูหนาว
มีสรรพคุณที่คลายคลึงกับโสม ซึ่งเปนพืชที่ปลูกและ
เปนทีน่ ยิ มกันมากทางตอนเหนือของประเทศจีน ขณะที่
ลำไยจะปลูกมากในพืน้ ทีท่ างตอนใต จึงมีผใู หคำนิยมยกยอง
พืชทัง้ สองชนิดนีว้ า “เหนือมีโสม ใตมลี ำไย” ในอดีตลำไย
จัดเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงสุขภาพที่มีราคาสูง
จัดอยูใ นกลุม สินคาฟุม เฟอย (luxury goods) เหมาะสำหรับ
มอบเปนของฝากหรือของขวัญแดผใู หญทม่ี คี วามเคารพ
นับถือ หรือของฝากแกขา ราชการชัน้ ผูใ หญในพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเทศกาลสำคัญตางๆ อยางไรก็ตาม ลำไย
อบแหงยังมิใชผลิตภัณฑซง่ึ เปนทีร่ จู กั กันอยางกวางขวาง
ทัว่ ไปดังเชนโสม เพราะพืน้ ทีท่ ่ี มีการบริโภค หรือนำลำไย
อบแหงมาเปนของฝากหรือของขวัญนั้นจะกระจุกตัว

มณฑลอันฮุย มณฑลเจียงซี และมหานครเซีย่ งไฮ ดังแสดงใน รูปที่ 1 ดวยมณฑลทีก่ ลาวถึงขางตน
เปนมณฑลในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี ซึ่งมีพื้นที่ทางภูมิศาสตรติดกับมณฑลฝูเจี้ยน
เปนมณฑลซึง่ ในอดีตมีการเพาะปลูกลำไยมากทีส่ ดุ ของประเทศจีน จึงทำใหมณฑลในเขตสามเหลีย่ ม
ปากแมน้ำแยงซีเปนพื้นที่ที่ นิยมบริโภคลำไยอบแหงนับตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เฉพาะ
เขตดังกลาวเพียงเขตเดียวมีการบริโภคลำไยอบแหงมากกวารอยละ 50 ของปริมาณการบริโภค
ทั้งหมดภายในประเทศจีน ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ มิใชพื้นที่ในการบริโภคลำไยอบแหง (Pongpatcharatorntep, 2553)

พื้นการบริโภค

พื้นการผลิต
รูปที่ 1 : พื้นที่การผลิตและพื้นที่การบริโภคลำไยอบแหง (เขตมณฑลสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี)

ตัวอยางดังกลาวขางตนแสดงวาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในพืน้ ทีต่ า งๆ จำเปนสำหรับ
อุตสาหกรรมการสงออกลำไยอบแหงของไทย เพราะเปนปจจัยตอการกำหนดความตองการซื้อ
และระดับราคาของลำไยอบแหง ในบทความนี้จึงทำการเก็บขอมูล สัมภาษณผูประกอบการ
และผูบริโภคลำไยอบแหงในเขตพื้นที่มณฑลสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี ซึ่งเปนเขตพื้นที่ๆ
มีความนิยมบริโภคลำไยอบแหงมากที่สุดของประเทศจีน และสรุปผลเปนพฤติกรรมของผูบริโภค
ลำไยอบแหงในประเทศจีน ขอมูลนี้สามารถนำไปใชเพื่อกำหนดกลยุทธดานการตลาดที่เหมาะสม
ตอไป
2. พฤติกรรมผูบริโภคลำไยอบแหงไทยในตลาดประเทศจีน

ขอมูลจากการสอบถามและสัมภาษณผูบริโภคลำไยอบแหงในตลาดคาปลีกสินคาเกษตร
แปรรูป และหางโมเดิรนเทรด เขตเมืองหังโจว และมหานครเซี่ยงไฮ
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นานาสาระ
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคลำไยอบแหงของผูซื้อในหางโมเดิรนเทรดและคาปลีก
ในมหานครเซี่ยงไฮและ เมืองหังโจว จำนวน 80 ตัวอยาง

• ผูบริโภคที่ซื้อลำไยอบแหงเพื่อใชกินเลนหรือ
ผสมดื่มในน้ำชา สวนใหญเปนกลุมผูบริโภคในเขตเมือง
ไมวาจะเปนที่หังโจวหรือเซี่ยงไฮ ผูบริโภคกลุมดังกลาว
บริโภคลำไยอบแหงเปนของกินเลนปกติ หรือผสมดื่ม
ในน้ำชาในเวลาพักผอน
ข อ มู ล จากการสอบถามและสั ม ภาษณ ผ ู  ป ระกอบการ
การค า ลำไยอบแห ง ในตลาดมณฑลสามเหลี ่ ย มปากแม น ้ ำ แยงซี
(ดนัยธัญ,2551)

เพือ่ ความเขาใจพฤติกรรมของผูบ ริโภคลำไยอบแหง
ในตลาดจีนใหครอบคลุม ผูศึกษายังไดทำการสัมภาษณ
เก็บขอมูลจากหนวยธุรกิจในหวงโซอปุ ทานลำไยอบแหง
ไดแก ผูป ระกอบการคาสงในตลาดคาสงลำไยอบแหง และ
ผูประกอบการคาสงลำไยอบแหงสูหางโมเดิรนเทรด
ที่มา : Pongpatcharatorntep (2551)
โดยพบวาปจจัยที่มีผลตอการกำหนดพฤติกรรมของ
ในสวนที่หนึ่งผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคลำไยอบแหง ผูบริโภคจะมาจากสามดานดังนี้
จำนวน 80 ตัวอยาง ของผูซื้อลำไยอบแหงในหางโมเดิรนเทรดและคาปลีกเขตเมืองหังโจวและ
เซีย่ งไฮ โดยเปนการสอบถามวัตถุประสงคในการซือ้ ลำไยอบแหง และเหตุผลประกอบการตัดสินใจซือ้
ผลลัพธที่ไดแสดงใน ตารางที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นที่ไดดังนี้
• การซื้อมีจุดประสงคเพื่อใชลำไยอบแหงเปนสวนผสมในอาหารหรือยาจีน เพื่อบริโภค
เปนของกินเลนหรือผสมดื่มในน้ำชา และเพื่อใชเปนของเยี่ยมไขผูปวย คนชรา และสตรีมีครรภ
โดยผูซื้อในหางโมเดิรนเทรดสวนใหญซื้อลำไยอบแหงเพื่อใชเปนของเยี่ยมผูปวย คนชรา และ
สตรีมีครรภ และเพื่อบริโภคเปนของกินเลนหรือผสมดื่มในน้ำชา ขณะที่ผูซื้อในตลาดคาปลีก
รูปที่ 3 : รานคาสงลำไยอบแหงไทยในเมืองอี้อู
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนผสมในอาหารหรือยาจีนเปนหลัก
มณฑลเจอเจียง ศูนยกลางการกระจายลำไยอบแหง
ที่สำคัญในมณฑลเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี
• ไมมีผูที่ซื้อลำไยอบแหงเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนของฝากในเทศกาล แมวา
ณ ช ว งเวลาที ่ ท ำการสำรวจสอบถามจะเป น ช ว งเวลาก อ นเทศกาลไหว พ ระจั น ทร ข องจี น
• ปจจัยดานวัฒนธรรม (culture factors)
อยางไรก็ตาม จากการสอบถามพบวา ลำไยอบแหงยังคงเปนที่ตองการในเทศกาลตรุษจีน
ในอดีตลำไยอบแหงถูกใชเปนของขวัญ ของฝาก
เพราะในชวงเทศกาลตรุษจีนเปนชวงเวลาที่ผูคนในครอบครัวจะมาอยูรวมกันพรอมหนาพูดคุย ของไหวในชวงเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในพืน้ ที่
สนทนากันจนขามคืน ของวางที่กินในระหวางพูดคุยกันจึงเปนสิ่งจำเปน
มณฑลสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี ลำไยอบแหงถือเปน
สิ่งที่ขาดไมได แตหลังจากประเทศจีนเปดประเทศและ
กาวเขามาเปนสวนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจโลก ความสำคัญ
ของลำไยอบแหงก็ลดลง วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปทำใหความเชือ่
ตางๆ เปลีย่ นแปลงไปดวย ขณะเดียวกันผูซ อ้ื เองมีทางเลือก
มากขึ้นและมิไดเครงครัดตอระเบียบแบบแผนดั้งเดิม
ทางวัฒนธรรม
• ปจจัยดานสังคม (social factors)
ปจจัยดานสังคมมีผลอยางยิง่ ตอการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมผูบ ริโภคในตลาดลำไยอบแหงของประเทศจีน
เพราะจากเดิมลำไยอบแหงถูกจัดวาเปนสินคาในกลุม สินคา
ฟุมเฟอย เหมาะสำหรับใชเปนของขวัญหรือของฝากแก
บุคคลสำคัญ หรือเปนของเยี่ยมไขที่มีคุณคา บงบอกถึง
รูปที่ 2 : รานขายลำไยอบแหงในตลาดเมืองหังโจว มณฑลเจอเจียง
รสนิยมของผูให อีกทั้งยังเปนสิ่งนิยมใชในงานเทศกาล
• กลุมผูซื้อลำไยอบแหงเพื่อใชเปนของเยี่ยมไข ของฝากคนชรา และสตรีมีครรภ มักเปน สำคัญตางๆ แตภายหลังจากที่ประเทศจีนเขามาเปน
กลุมแรงงานที่ทำงานอยูในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทำงานในภาคบริการที่มีรายไดปานกลาง สวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกและมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุมผูบริโภคดังกลาวยังนิยมใชลำไยอบแหงเพื่อเปนของฝาก เพราะราคาลำไยอบแหงยังถือวา อยางรวดเร็ว ลำไยอบแหงจึงเปนเพียงสินคาในกลุม
ไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาในกลุมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอื่นๆ ขณะที่ผูซื้อในตลาด สินคาปกติ (normal goods) ที่ทุกคนสามารถซื้อหา
คาปลีกนิยมซื้อลำไยอบแหงเพื่อใชเปนสวนประกอบในอาหารหรือยาจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อบริโภคไดกลุมคนเมืองรุนใหมในปจจุบัน จึงหันมา
ในฤดูหนาว ในแตละบานและในรานอาหารภัตตาคารจะนิยมประกอบอาหารในเมนูทม่ี ลี ำไยอบแหง นิยมใชผลิตภัณฑอาหารเสริมสำเร็จรูปเปนของฝาก
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หรือของเยีย่ มไขแทนลำไยอบแหงทีม่ รี าคาถูกและยุง ยาก
ในการรับประทานเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเสริม
สุขภาพอื่นๆ กลุมลูกคาเปาหมายที่จะใชลำไยอบแหง
เปนของขวัญหรือของฝากจึงเปลีย่ นจากกลุม ผูม รี ายไดสงู
และปานกลางในเขตเมือง มาเปนกลุม แรงงานทีม่ รี ายไดตำ่
ที่ยังคงชื่นชอบการใชลำไยอบแหงเปนของฝากเพราะ
ราคาที่ไมสูงจนเกินไป
• ปจจัยสวนบุคคล (personal factors)
ปจจุบนั นี้ ถึงแมวา กลุม ตลาดเปาหมายของลำไย
อบแหงจะเปลี่ยนไป แตดวยสรรพคุณในการใชเปน
อาหารเสริมบำรุงกำลังที่มีอยูในลำไยอบแหง ทำให
กลุม ผูบ ริโภคสวนหนึง่ ทีม่ กี ำลังซือ้ ยังคงนิยมบริโภคลำไย
อบแหงเปนประจำ ไมวา จะเปนการซือ้ เพือ่ ใชประกอบอาหาร
เป น ของกิ น เล น หรื อ ผสมดื ่ ม กั บ น้ ำ ชา ทั ้ ง นี ้ พ บว า
กลุม ผูบ ริโภครุน ใหมทม่ี กี ำลังซือ้ สูงกลับไมคอ ยรับทราบถึง
คุณประโยชนของลำไยอบแหง ทำใหไมสามารถแขงขัน
กับกลุมสินคาในหมวดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ลำไย
อบแหงจึงเปนสินคาทีจ่ ำเปนตองไดรบั การกระตุน การรับรู
หากตองการขยายฐานกลุม ลูกคาทีม่ อี ยูใ หมขี นาดใหญขน้ึ
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วฒ
ั นธรรมและเศรษฐกิจของประเทศจีน โดยบอกเลาผาน

เรื่องราวของสินคาชนิดหนึ่ง ซึ่งในอดีตดำรงสถานภาพ
มากกวาการเปนเพียงแคสินคาที่ใชสำหรับบริโภคปกติ
ธรรมดา ดังเชนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ขณะเดียวกันยังเปน
สิง่ ทีผ่ ผู ลิตลำไยอบแหงในประเทศไทยตองพึงตระหนักถึง
ความจำเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑลำไยอบแหงใหมี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
5. บทสรุป

จากขนาดของตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภค
ลำไยอบแหงในประเทศจีนทีเ่ ปลีย่ นไป ทำใหการสงเสริมให
ผูผ ลิตเพิม่ ปริมาณการสงออกมิใชทางเลือกทีด่ ตี อ อนาคต
ของอุตสาหกรรมลำไยอบแหงไทย เพราะทายที่สุดดวย
ขนาดของตลาดทีจ่ ำกัดจะทำใหราคาขายไมคมุ คากับตนทุน
ผูผลิตจึงควรหันมามุงเนนการผลิตลำไยอบแหงคุณภาพ
ทีม่ สี ว นตางกำไรสูงกวาลำไยอบแหงทัว่ ไป ทัง้ นีน้ ยิ ามของ
คำวา “คุณภาพ” ก็คอื การผลิตสินคาทีต่ รงกับความตองการ
ของผูบ ริโภค กรณีของตลาดลำไยอบแหงในประเทศจีนนัน้
คำวา “คุณภาพ” ของลำไยอบแหงเมือ่ พิจารณาจากราคาขาย
พบวา หมายถึงลำไยที่มีผลขนาดใหญ และมีความชื้นสูง
(เพราะรสชาติจะดีกวาลำไยทีอ่ บแหงจนไมเหลือความชืน้
แตกระบวนการเก็บรักษาทำไดยากกวา) ดังนั้นในอนาคตจึงควรสงเสริมใหกลุมเกษตรกรและ
ผูป ระกอบการอบแหงลำไย หันมาผลิตลำไยอบแหงคุณภาพ ซึง่ เปนแนวทางเพือ่ การดำรงอยูข อง
ลำไยอบแหงไทยในตลาดประเทศจีนอยางยั่งยืน

4. ภาพรวมแนวโนมพฤติกรรม
ผูบริโภคลำไยอบแหงในตลาดประเทศจีน
เมือ่ หนึง่ พันปกอ น ลำไยถูกใชเปนเครือ่ งราชบรรณาการ
โดยเมืองในการปกครองทางตอนใตคอื มณฑลฝูเจีย้ นและ

กวางตุง ใชเปนเครือ่ งบรรณาการมอบถวายแดจกั รพรรดิ์
แหงอาณาจักรจีนทีอ่ ยูท างตอนเหนือ ขณะทีเ่ มือ่ ประมาณ
รอยปที่ผานมาเมื่อมีการอบลำไยเกิดขึ้น ลำไยอบแหง
ก็เปนสิ่งที่เหลาขุนนางชั้นสูง และพอคาผูมั่งคั่งใชเปน
ของขวัญ ของฝากหรือของไหวที่แสดงถึงสถานภาพ
ทางสังคมของตนขณะที่เมื่อประมาณสิบปกอนหนานี้
ลำไยอบแหงยังคงสถานภาพแหงการเปนกลุมสินคา
ฟุมเฟอย ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมผูพอคาขาราชการ และ
คนชั้นกลางในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี
จวบจนกระทัง่ ถึงปจจุบนั ลำไยอบแหงกลับกลายเปนเพียง
สินคาของวางของกินเลน บทบาทของลำไยอบแหง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของตลาดลำไยอบแหง
สะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวการเปลี่ยนผานทางสังคม

เอกสารอางอิง
ดนัยธัญ พงษพัชราธรเทพ สัมภาษณผูประกอบการผูสงออกลำไย พฤษภาคม 2551
อริยา เผาเครื่อง และคณะฯ (2553) การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคา
เกษตกรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
PONGPATCHARATORNTEP,D.,
(2553)
(การประยุกตใชตัวแบบ Parallel Input DEA Cooperative Model เพื่อศึกษารูปแบบ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธใน Make or Buy Decision : กรณีศึกษาโซอุปทานลำไยอบแหง
เพื่อการสงออกของประเทศไทย) Journal of Industrial Engineering and Engineering
Management, Zhejiang University,China.
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สะพานปลา..

สุมยาดองศพ
ตัดตอน..ตนทางอาหารพิษ

จากกรณีตรวจพบ มีการนำฟอรมาลิน
หรือ น้ำยาดองศพมาใชกบั อาหารทะเลวางจำหนาย
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป น จำนวนมาก
นายภูมจิ ติ ต พงษพนั ธุง าม รักษาการผูอ ำนวยการ
องคการสะพานปลา (อสป.) กลาววา การนำ
ฟอรมาลินมาใชกับอาหารทะเลนั้นสวนใหญ จะมี
การลักลอบทำกันตั้งแตตนทางกลางทะเล ดังนั้น
เพื่อปองกันไมใหชาวประมงและผูประกอบการ
นำสารดังกลาวใสในผลิตภัณฑสัตวน้ำ องคการ
สะพานปลาจึงมีการสุมตรวจสัตวน้ำที่นำมาสง
ทาเทียบเรือองคการทุกแหง 15 - 20 ตัวอยาง
ตอเดือนหากพบวามีการใชสารฟอรมาลิน รวมทัง้

มีสารอยางอื่นปนเปอน จะทำหนังสือแจงแพปลา
และผูประกอบการ ตามบารโคดสินคาที่ระบุ
แนบไวกบั ลังสินคา หลังจากนัน้ จะทำการตรวจซ้ำ
เพื่อใหแนใจวาไมมีการใชฟอรมาลินอีก แตหาก
พบวาแพปลาและผูประกอบการรายนั้นยังคง
ลั ก ลอบใช อ ยู  เ หมื อ นเดิ ม อสป. จะดำเนิน คดี
ตามกฎหมาย มีโทษปรับ 20,000 บาท จำคุก
ไมเกิน 2 ป หรือทั้งจำและปรับ ตาม พ.ร.บ.ที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
นอกจากนี้ อสป. มีแผนจะจัดทำเว็บไซต
ผลิตภัณฑสัตวน้ำขององคการสะพานปลาที่ได
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผูบริโภค ซึ่งผาน
การรั บ รองตั ว Q จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดวย
ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 11 มีนาคม 2557
https://www.thairath.co.th/content/edu/
408860

ä¡‹Ê´ä·Â ã¹ÞÕè»Ø†¹
ÁÕ
¤
á
‹
Ù
¢‹
§
ร

ายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวาทางการญี่ปุนเตรียมประกาศยกเวน
มาตรการหามนำเขาไกสดจากไทยอยางเปนทางการ เพราะเชื่อมั่นในระบบควบคุมไขหวัดนก
ของไทยจนเปนที่ยอมรับและไมมีการแพรระบาดของไขหวัดนกอยางตอเนื่องกวา 4 ปแลว
ซึง่ การอนุญาตใหนำเขาไกสดไปญีป่ นุ ครัง้ นีถ้ อื เปนครัง้ แรกนับตัง้ แตเกิดการระบาดของไขหวัดนก
ในไทยเมื่อป 2547 หรือเกือบ 10 ปที่แลว
สำหรับขั้นตอนดำเนินงานในขณะนี้ทางการไทยกำลังทำขอมูลใบรับรองสุขภาพสัตว
พรอมทั้งสงรายชื่อบริษัทและโรงงานที่สามารถสงออกได 26 แหงใหกับทางการญี่ปุน รวมถึง
รายละเอียดขัน้ ตอนควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ควบคุมโรค ทัง้ ระบบ ทุกขัน้ ตอน
รายงานในใบรับรองสุขภาพสัตวประกอบการสงออกตามทีท่ างการญีป่ นุ มอบอำนาจใหดำเนินการ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในระบบการผลิตไกสดของไทย
ทั้งนี้ หลังจากที่ทางการประเทศญี่ปุน
จะมีการประกาศอยางเปนทางการแลว เบื้องตน
คาดวาตั้งแตตนป 2557 เปนตนไป ประเทศไทย
จะสามารถสงไกสดเขาญี่ปุนได โดยในป 2557
คาดวา ไทยจะสงออกไกสดไปญี่ปุนไดไมนอยกวา
300,000 ตัน มูลคากวา 40,000 ลานบาท จากเดิม
ที่เคยสงออกไดถึง 500,000 ตันกอนเกิดไขหวัดนก
อยางไรก็ตาม คาดวาจะมีประเทศคูค า อืน่ ๆ เปดตลาด
เนือ้ สัตวปก สดใหไทยอีกในอนาคตอันใกล เชน เกาหลี นอกเหนือจากประเทศตาง ๆ ทีไ่ ดเปดตลาด
เนื้อสัตวปกสดใหไทยอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2555 ไดแก สหภาพยุโรป สิงคโปร สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส วันที่ 3 มกราคม 2557
http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/205893/
ไกสดไทยในญี่ปุนมีคูแขง
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