วิกฤติสตรอว์เบอร์รซี ่อนเข็มในออสเตรเลีย
กรณีการพบเข็มในสตรอว์เบอร์รี กาลังกลายเป็น วิกฤติความปลอดภัยทางอาหารและสร้าง
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอีกทั้งยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในออสเตรเลีย รวมถึงประเทศที่
นาเข้าสตรอว์เบอร์รีจากออสเตรเลียอีกด้วย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๖๑ เมื่อมีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่า พบเข็มเย็บผ้า ในสตรอว์เบอร์รียี่ห้ อ “Berry
Obsession” ซึ่งวางจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต Woolworths สาขา Strathpine Centre เมือง Moreton
Bay ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนครบริสเบน ในรัฐควีนส์แลนด์ โดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าเพื่อนของเขามีอาการปวดท้อง
อย่างรุนแรงหลังจากที่กลืนสตรอว์เบอร์รีซ่อนเข็มและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วน ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ พบผู้เสียหายรายที่สองจากการบริโภคสตรอว์เบอร์รีซ่อนเข็มซึ่งวางจาหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต Woolworths เช่นเดียวกัน โดยได้มีการออกข่าวอย่างเป็นทางการกรณีพบเข็ มเย็บผ้ า ใน
สตรอว์เบอร์รีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และต่อมาปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้ขยายตัวลุกลามครอบคลุมทั่ว
ทั้ง ๖ รัฐของออสเตรเลีย ได้แก่ ควีนส์แลนด์ เวสเทิร์นออสเตรเลีย นิวเซาท์เวลส์ เซาท์ออสเตรเลีย วิคทอเรีย
และแทสเมเนีย ขณะนี้รัฐบาลออสเตรเลียอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุดังกล่าว สถานการณ์ล่าสุดมีรายงาน
การพบเข็มในสตรอว์เบอร์รีมากกว่า 100 ครั้งทั่วประเทศ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรับประทานสตรอว์เบอร์รี
ซ่อนเข็มจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจานวน ๒ ราย โดยตรวจพบในสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในรัฐ
ควีนส์แลนด์จานวน ๖ ยี่ห้อ ได้แก่ ๑) Donnybrook Berries ๒) Love Berry ๓) Delightful Strawberries
๔) Oasis brands ๕) Berry Obsession ๖) Berry Licious และพบในสตรอว์ เบอร์ รีที่ ปลู ก ในรัฐ เวสเทิ ร์ น
ออสเตรเลี ย จ านวน ๒ ยี่ ห้ อ ได้แก่ ๑) Mal's Black Label ๒) Australian Choice ทั้งนี้ ซุปเปอร์มาร์ เ ก็ ต
ชั้นนาของออสเตรเลีย ได้แก่ Coles และ Aldi ได้ใช้มาตรการป้องกันโดยการระงับการจาหน่ายสตรอว์เบอร์รี
ทุกยี่ห้อ ในขณะที่ Woolworths ได้ระงับการจาหน่ายเฉพาะยี่ห้อที่ตรวจพบเข็มและยังได้ระงับการจาหน่าย
เข็มเย็บผ้าในห้างสาขาต่างๆ ๙๙๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการนาไปใช้ก่อเหตุอีกด้วย
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นอกจากสตรอว์เบอร์รีแล้ว ยังมีผู้พบเข็มเย็บผ้าซ่อนอยู่ในผลไม้ชนิดอื่นๆ ต่อเนื่องมาจนถึง
ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ กล้ ว ย แอปเปิ ล และมะม่ ว ง ซึ่ ง รั ฐ บาลออสเตรเลี ย สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจมาจากพฤติ ก รรม
ลอกเลียนแบบ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตารวจในรัฐควีนส์แลนด์ได้จับกุมหญิงวัย ๖๒ ปี ในข้อหา
ซ่อนเข็มเย็บผ้าไว้ในกล้วยซึ่งอาจมีเหตุจูงใจมาจากพฤติกรรมลอกเลียนแบบเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้มีอาการ
ทางจิต นอกจากนี้ ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตารวจในเมืองอะดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ได้จับกุมชายวัย ๓๔ ปี
ในข้อหาแจ้งความเท็จโดยได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าบุตรสาวของตนกัดเจอเข็มซ่อนอยู่ในผลสตรอว์เบอร์รี
ขณะกาลังรับประทาน จนกระทั่งวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เยาวชนรายหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เข้ารายงาน
ตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจโดยระบุว่าเป็นผู้ซ่อนเข็มในผลสตรอว์เบอร์รี เนื่องจากความคึกคะนอง และตารวจได้
สอบปากคาเพิ่มเติมแต่มีเบาะแสบ่งชี้ว่าเยาวชนดังกล่าวเป็นเพียงผู้ก่อเหตุลอกเลียนแบบ (copycat) มากกว่าที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นกระแสที่สร้างความตื่นตระหนกต่อสาธารณชนในวงกว้าง จึงใช้ระบบทัณฑ์บนตักเตือนเยาวชน
ดังกล่าว และล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตารวจในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ดาเนินคดีกับเด็กหญิง
วัย ๑๒ ปี ที่ได้นาเข็มเย็บผ้ามาซ่อนไว้ในสตรอว์เบอร์รีแล้วโชว์ให้เพื่อนที่โรงเรียนดู เมื่อเด็กคนหนึ่งในชั้นเรียน
ได้แจ้งกับครูถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงนามาสู่กระบวนการสอบสวนโดยตารวจ และใช้ระบบทัณฑ์บนตักเตือน
เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชน
นิวซีแลนด์พบเข็มเย็บผ้าในสตรอว์เบอร์รีที่นาเข้าจากออสเตรเลีย
จากกรณีการพบเข็มเย็บผ้าในสตรอว์เบอร์รีที่วางจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ออสเตรเลีย
และสร้ างความตื่น ตระหนกให้ กับผู้ บ ริโภคนั้น ล่ าสุ ดได้ลุ กลามไปยังประเทศนิวซีแลนด์ โดยเมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๖๑ ซุปเปอร์มาร์เก็ต Countdown ในนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ ได้ออกแถลงการณ์ว่ามีการ
พบเข็มในกล่องบรรจุ สตรอว์เบอร์รี นาเข้า จากออสเตรเลีย ยี่ห้ อ “Australian Choice” ซึ่งนาเข้ามาจากรัฐ
เวสเทิร์นออสเตรเลีย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียหายจากการรับประทานสตรอว์เบอร์รีซ่อนเข็ม ในนิวซีแลนด์
แต่เหตุที่เกิดขึ้นก็สร้างผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสตรอว์เบอร์รีที่กาลังสั่นคลอนให้เลวร้ายลงไปอีก ทั้งนี้
Countdown ได้แสดงความรั บ ผิ ดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่ าวโดยการเก็บสตรอว์เบอร์รียี่ห้ อ “Australian
Choice” ออกจากชั้นวาง และประกาศแจ้งให้ผู้บริโภคที่ซื้อสตรอว์เบอร์รียี่ห้อดังกล่ าวไปแล้วสามารถนามาคืน
และขอรับเงินคืนได้เต็มจานวนเพื่อความสบายใจ พร้อมทั้งแนะนาให้ผู้บริโภคผ่าสตรอว์เบอร์รี ออกเป็นซีก
ทุกครั้งก่อนการบริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเข็มเย็บผ้าซ่อนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทค้าปลีกชั้นนาในนิวซีแลนด์ ได้แก่
Countdown และ Foodstuffs ได้ระงับการจาหน่ายสตรอว์เบอร์รีนาเข้าจากออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
การสืบสวนหาสาเหตุ
รัฐบาลออสเตรเลียได้เร่งสืบสวนหาสาเหตุของการพบเข็มเย็บผ้าในสตรอว์เบอร์รี ทั้งนี้ มีการ
ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการซุกซ่อนเข็มเย็บผ้าในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากฟาร์ม หรืออาจเกิดใน
ขั้นตอนการบรรจุเพื่อส่งจาหน่าย หรืออาจเกิดจากตัวผู้บริโภคเองที่เป็นผู้ซ่อนเข็มเย็บผ้าในผลสตรอว์เบอร์รี
จนเกิดเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานมุ่งไปที่ประเด็นกระบวนการผลิตและ
จัดจาหน่ายในอุตสาหกรรมสตรอว์เบอร์รีที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ สมาคมผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ในรัฐควีนส์ แลนด์
(Queensland Strawberry Growers Association) ได้ตั้งข้อสงสัยกับอดีตลูกจ้างรายหนึ่งซึ่งมีหน้าที่บรรจุหีบ
ห่อสตรอว์เบอร์รีและมีความขัดแย้งกับสมาคมว่าอาจเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าว โดยนาย Adrian
Schultz รองประธานสมาคมฯ ได้ นิ ย ามเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เป็ น “การก่ อ การร้ า ยในเชิ ง พาณิ ช ย์ ”
(Commercial Terrorism) นอกจากนี้ นาย Tony Holl ผู้ ปลู กสตรอว์เบอร์รีในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลี ย ได้ ตั้ ง
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

๒

ข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจของผู้ ก่อเหตุที่มีต่ออุตสาหกรรม สตรอว์
เบอร์รี โดยการกระทาดังกล่าวเข้าข่ายการก่อการร้ายในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ว่าการรัฐควีนส์แลนด์ได้
เสนอเงิน รางวัลสาหรั บผู้ ชี้เบาะแสจนนาไปสู่การจับกุมและตัดสิน ลงโทษผู้ก่อเหตุ เป็นจานวน ๑๐๐,๐๐๐
เหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทย ๒.๕ ล้านบาท และได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใน
รั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ๑ ล้ า นเหรี ย ญออสเตรเลี ย หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น ไทย ๒๕ ล้ า นบาท นอกจากนี้
นาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของออสเตรเลียได้ผลักดันให้มีการเพิ่มบทลงโทษตามกฎหมาย
ของผู้กระทาความผิดโดยการจาคุกจาก ๑๐ ปี เป็น ๑๕ ปี โดยได้นาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญชวนให้ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วออสเตรเลียที่ต้องการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผลผลิตปนเปื้อนได้เคลื่อนไหวด้วยการซื้อสตรอว์เบอร์รีที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วมาทาอาหารเมนูต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพอาหารไปเผยแพร่ในสื่ อออนไลน์ โดยติดแฮชแท็ก
#strawberryfarmers #strawberrygrowers #smashastrawb เพื่อกระตุ้นให้ ผู้ บริโ ภคหายหวาดกลั ว และ
กลับมาบริโภคสตรอว์เบอร์รีได้ตามปกติ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ขณะนี้ราคาของสตรอว์เบอร์รีได้ตกลงทั่วประเทศ โดยราคาขายในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ต่ากว่าต้นทุนการผลิต รัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีผลผลิตออกมามากที่สุด และได้
ส่ งผลกระทบต่อคนงานในอุตสาหกรรมหลายพันคน โดยฟาร์มสตรอว์เบอร์รีห ลายแห่ งได้ปรับลดจานวน
พนักงานลงเนื่องจากรายได้และผลกาไรที่ลดน้อยลง สิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาคการส่งออกของออสเตรเลียเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะชาวสวนสตรอว์เบอร์รีในรัฐควีนส์แลนด์กว่า ๑๕๐ สวน ที่ผลิตสตรอว์เบอร์รีได้มากกว่า ๖๐
ล้านกล่องต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๓๐ ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทย ๓,๒๕๐ ล้านบาท โดยใน
แง่ของการค้าปลีกได้รับผลกระทบในด้านราคาขายต่อกล่องซึ่งต้องขายต่ากว่าทุนในราคา ๕๐ เซ็นต์ต่อกล่อง
หรือคิดเป็นเงินไทย ๑๒.๕๐ บาทต่อกล่อง ซึ่งเกษตรกรหลายรายเลือกที่จะทาลายสตรอว์เบอร์รีที่เก็บเกี่ยวแล้ว
เนื่องจากไม่คุ้มทุนที่จะส่งขายในท้องตลาด นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้าที่สาคัญ ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร
และนิวซีแลนด์ ได้ระงับการนาเข้าสตรอว์เบอร์รีจากออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวแล้ว
ส าหรั บ ประเทศไทยน าเข้ า สตรอว์ เ บอร์ รี จ ากประเทศจี น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อี ยิ ป ต์
โปแลนด์ นิวซีแลนด์ ชิลี และออสเตรเลีย โดยระหว่างปี ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ไทยนาเข้าสตรอว์เบอร์รีสดจาก
ออสเตรเลียมากเป็นลาดับที่ ๘ โดยมีมูลค่าการนาเข้าในปี ๒๕๖๐ คิดเป็น ๑๔๘,๕๗๘ บาท และมีมูลค่าการ
นาเข้าในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ คิดเป็น ๒๑,๕๓๔ บาท

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
8.

มูลค่ำกำรนำเข้ำสตรอเบอร์รีของไทยจำกประเทศต่ำงๆ ระหว่ำงปี ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
ประเทศ
มูลค่ำกำรนำเข้ำสตรอว์เบอร์รี (บำท)
มกรำคม-สิงหำคม ๒๕๖๑
๒๕๖๐
๒๕๕๙
จีน
๒๙๓,๒๖๘,๐๓๓ ๓๓๑,๘๙๗,๐๘๗ ๓๔๒,๘๘๒,๐๐๑
อียิปต์
๘,๑๘๔,๔๖๘
๘๙๐,๗๔๗
โปแลนด์
๑,๒๓๓,๗๓๔
๑๗๓,๘๘๙
๑,๒๖๕,๕๕๖
นิวซีแลนด์
๒๔๑,๖๐๘
๑๘๑,๐๕๑
๔๖๖,๔๙๙
ชิลี
๑๕๗,๔๔๘
ออสเตรเลีย
๒๑,๕๓๔
๑๔๘,๕๗๘
ประเทศอื่นๆ
๑๒๐,๐๑๕
๙๕๕,๔๐๖
๓๓๗,๐๗๗
รวม
๓๐๓,๒๒๖,๘๔๐ ๓๓๔,๒๔๖,๗๕๘ ๓๔๔,๙๕๑,๑๓๓
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๓

มาตรการของภาครัฐในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
กระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน้ าของออสเตรเลี ย (Department of Agriculture and
Water Resources) ได้ ป ระกาศใช้ ม าตรการควบคุ ม ชั่ ว คราวก่ อ นการส่ ง ออกสตรอว์ เ บอร์ รี ส ด (Interim
Control Measures for the Export of Fresh Strawberries) โดยเริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ เ วลา ๙.๐๐ น.
ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยผู้ส่งออกจะต้องแสดงผลการตรวจสอบว่าผลสตรอว์เบอร์รีสด
ของตนปราศจากโลหะ เช่น เข็ม ที่อาจซุกซ่อนอยู่ โดยจะต้องทาการตรวจจับโลหะด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ
หรือโดยวิธีการเอ็กซ์เรย์ (metal detectors/X-ray) ก่อนที่จะมีการส่งออก หรืออาจมีการตรวจจับโลหะตั้งแต่ที่
ฟาร์มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและปลอดจากการปนเปื้อนของโลหะ โดยมาตรการนี้
จะบังคับใช้เฉพาะกรณีของสตรอว์เบอร์รีสดที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างๆ และจะบังคับใช้ไปจนกว่าจะสามารถ
จัดการความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนของโลหะในสตรอว์เบอร์รีสดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ผลิตสตรอว์เบอร์รี
หลายรายได้เริ่มสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ในฟาร์มเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้ว
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ของออสเตรเลียจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรคิดเป็น
มูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทย ๘.๗๕ ล้านบาท โดยจะเป็นความช่วยเหลือใน
รูปแบบของการให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัยทางอาหาร และ/หรือ การตรวจฟาร์มและกระบวนการบรรจุ
สินค้า การพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การให้แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสินค้า การจัด Roadshows เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบการ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางอาหารในพื้นที่เพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่
เกษตรกร ผู้บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น
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ที่มา:
http://minister.agriculture.gov.au/littleproud/Pages/Media-Releases/help-for-strawberry-growers.aspx
http://www.agriculture.gov.au/about/media-centre/media-releases/strawberry-export-measures
https://www.sbs.com.au/news/needles-found-in-australian-strawberries-in-new-zealand
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/sep/17/australian-police-say-needle-found-in-bananaas-strawberry-sabotage-spreads
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/20/strawberry-needle-saboteurs-should-swing-for-thisagriculture-minister
https://www.news.com.au/lifestyle/food/food-warnings/woolworths-stepping-up-attempts-to-stopstrawberry-sabotage-in-its-stores/news-story/2c99763b8f769c1b7b74aa04d2c99336
https://www.news.com.au/national/reward-needed-to-stop-australias-fruit-contamination-crisis/newsstory/f321be833599909ee25ccbbdfa5d9d12
https://www.afr.com/news/federal-government-to-rush-through-new-laws-to-stop-strawberry-sabotage20180919-h15kuv
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กันยายน ๒๕๖๑
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