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Campbell เพิ่มข้อมูล GMO บนฉลากสินค้า 

 

“ตัวอย่างฉลากสินค้าซุปบรรจุกระป๋องของบริษัท Campbell” 

 บริษัท Campbell Soup ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอาหารส าเร็จรูปรายใหญ่ เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารราย
แรกในสหรัฐฯ ที่ประกาศจะเพ่ิมข้อมูลส่วนประกอบวัตถุดิบที่ม าจากผลิตภัณฑ์อาหารตัดแต่งพันธุกรรม 
(Genetically Modified Organisms หรือ GMO) บนฉลากสินค้าอาหารส าเร็จรูปทั้งหมดที่วางจ าหน่ายในสหรัฐฯ 
เพ่ือความโปร่งใสและตอบสนองกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการ
ผลักดันร่างกฏหมายส าหรับการแสดงฉลากสินค้าส าหรับสินค้าที่มีส่วนประกอบจากผลิตภัณฑ์อาหารตัดแต่ง
พันธุกรรม (Mandatory Labeling Standard for GMO-Derived Foods) และมาตรฐานสินค้าแห่งชาติว่าด้วย
การแสดงสินค้าอาหารส าเร็จรูปที่ไม่มีส่วนประกอบจากผลิตภัณฑ์อาหารตัดแต่งพันธุกรรม (National Standard 
for Non-GMO Claims Made on Food Packaging) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
องค์กรต่าง ๆ ที่ต่อต้านการแสดงฉลากสินค้าดังกล่าวด้วย 
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 Ms. Michele Simon ทนายความด้านการสาธารณสุข (Public Health Lawyer) กล่าวว่าปัจจุบันเกิด
แนวความคิดแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มได้ใช้ความพยายามอย่างมากกดดันให้
ผู้ผลิตสินค้าอาหารเพ่ิมความโปร่งใสในการแสดงรายการวัตถุดิบของสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า  GMO 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาพแวดล้อมได้ในอนาคต ในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าอาหารรายใหญ่ เช่ น 
PepsiCo และ Kellogg Co ได้ทุ่มงบประมาณหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือต่อต้านการผลักดันกฎหมายการแสดง
ฉลากสินค้า GMO ในหลายรัฐ เช่น ออริกอน โคโลราโด วอชิงตัน และแคลิฟอร์เนีย ซึ่งหลายฝ่ายต่างมองว่าเป็น
การทุ่มเงินงบประมาณท่ีสูญเปล่า 

 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเคมีและชีวภัณฑ์ส าหรับการเกษตรในสหรัฐฯ ได้ต่อสู้อย่างหนักนานหลายปีกับการ
ผลักดันการแสดงฉลากสินค้า GMO โดย 6 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตร ได้แก่ “Monsanto” “DuPont” 
“Dow AgroSciences” “Bayer CropSciences” “BASF Plant Science” และ “Syngenta” ได้ทุ่มเงิน
งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 774 ล้านบาท) ส าหรับต่อต้านการผลักดันกฎหมาย
การแสดงฉลากสินค้า GMO ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 2555 

 อย่างไรก็ตาม รัฐเวอร์มอนต์เป็นรัฐแรกในสหรัฐฯ ที่มีการผ่านร่างกฎหมายแสดงส่วนประกอบสินค้า 
GMO เมื่อปี 2557 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฏาคมท่ีจะถึงนี้ 

 Mr. Mark Alexander ประธานบริษัท Campbell กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเขตอเมริกากล่าวว่า
สินค้าของบริษัทกว่า 3 ใน 4 มีส่วนประกอบของวัตถุดิบ GMO โดยเฉพาะ ถั่วเหลือง น้ าตาลจากหัวบีท ดอกคาโน
ลา ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักส าคัญในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องปรุงของบริษัท โดยเขายังกล่าวว่า หาก
รัฐบาลผลักดันให้เกิดมาตรฐากการแสดงสฉลากสินค้า GMO ในระดับชาติ จะท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในการแสดงฉลากสินค้า GMO ได้ง่ายขึ้น แทนที่จะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละรัฐที่
มีมาตรฐานแตกต่างกัน 

 ทั้งนี้ การประกาศเพ่ิมข้อมูลวัตถุดิบ GMO ในสินค้าของบริษัท Campbell เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ 
ประกาศยกเลิกการใช้ผงชูรสและเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ส าหรับผลิตซุปข้นส าหรับเด็กแทน ซึ่งได้รับแรง
สนับสนุนจากหลายองค์กร เช่น Environmental Working Group (EWG) และ Just Label It เป็นต้น โดย Mr. 
Scott Faber รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการรัฐของ EWG กล่าวว่า องค์กรชื่นชมบริษัท Campbell ที่เป็นก าลัง
สนับสนุนการแสดงฉลากสินค้า GMO ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่ม Just Label It ยังได้กล่าวว่า การแสดง
จุดยืนของบริษัท Campbell ครั้งนี้เป็นก้าวส าคัญที่จะน าไปสู่การก าหนดมาตฐานการแสดงฉลากสินค้า GMO ใน
ระดับชาติต่อไป 
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 แม้ว่ามาตรฐานการแสดงฉลากสินค้า GMO จะยังไม่ได้ถูกก าหนดในระดับชาติแต่บริษัท Campbell จะ
แสดงฉลากสินค้าแสดงวัตถุดิบ GMO ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ จะได้ขอค าแนะน าและร่วมด าเนินการกับ
องค์กรรัฐที่เก่ียวข้องกับสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรต่อไป 

 สมาคมผู้ผลิตสินค้าอาหารส าเร็จรูป (The Grocery Manufacturers Association หรือ GMA) ที่มี
สมาชิกเป็นผู้ผลิตอาหารกว่า 300 รายกล่าวว่า สมาคมเคารพการตัดสินใจของสมาชิกแต่ละรายและจะไม่ก้าวก่าย
การแสดงฉลากสินค้า GMO อย่างไรก็ตาม ตัวแทน GMA ได้แสดงความเห็นว่าสภาคองเกรสควรที่จะเร่งพิจารณา
แนวทางการแสดงฉลากสินค้า GMO ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศเพ่ือป้องกันต้นทุนการผลิตสินค้า
อาหารส าเร็จรูปที่อาจจะสูงขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดการแสดงฉลากสินค้า GMO ที่แตกต่างกันใน
แต่ละรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคท่ีต้องแบกรับภาระราคาสินค้าอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้นได้ 

 

ที่มา: Yahoo News 

เรื่อง: “Campbell Soup Becomes First Major Company to Start GMO Labeling” 

โดย: Siddharth Cavale และ Subrat Patnaik 

จัดท าโดย: นายพงษ์ระพี ซื่อสัตย์บุญ 

สคร. ไมอามี / วันที่ 11 มกราคม 2559 
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บริษัทสหรัฐฯ จ้างงานเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง สวนกระแสภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 บริษัทสหรัฐฯ จ้างงานเพิ่มมากกว่า 292,000 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นการจ้างงานที่ท้า
ทายภาวะเศรษฐกิจโลกและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแรงอยู่ 

 การจ้างงานที่เพ่ิมมากขึ้นบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ามกลางความวุ่นวายผลมาจาก
เศรษฐกิจตกต่ าในประเทศจีน และตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราการใช้
จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ จะสามารถชดเชยกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในต่างประเทศได้ และเห็นว่าปี 2559 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนในระดับกลาง 

 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กล่าวว่า เดือนธันวาคม 2558 อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ คงที่ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 5 รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่า ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2558 บริษัทสหรัฐฯ จ้างงาน 
50,000 ต าแหน่งมากกว่าจ านวนที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ และในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) การจ้างงาน
เฉลี่ย 284,000 ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราการจ้างงานที่สูงที่สุดในรอบปี 

 ถึงแม้ว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการว่างงานคงท่ีอยู่ที่ร้อยละ 5 ติดต่อกัน 3 เดือน เนื่องจาก
ประชากรสหรัฐฯ จ านวนกว่า 1 ล้านคน เริ่มหางานตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งจ านวนคนหางานที่เพ่ิมมากข้ึนนี้ท าให้
จ านวนผู้ว่างงานคงที่อยู่ที่ 7.9 ล้านคน 

 สภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปัจจุบันสามารถช่วยเศรษฐกิจประเทศใกล้เคียงได้ ด้วยอัตราเงินดอลลาร์ที่แข็งจะ
ช่วยให้ราคาสินค้าน าเข้าอยู่ในระดับท่ีต่ า ธนาคารโลก กล่าวว่า ประเทศเม็กซิโกและประเทศที่มีศักยภาพใน
อเมริกากลางจะได้เปรียบทางการค้ามากกว่าประเทศท่ีอยู่อเมริกาใต้ เนื่องจากมีภูมิประเทศใกล้กับสหรัฐฯ อย่างไร
ก็ตามข้อได้เปรียบดังกล่าวอาจถูกจ ากัด ถ้าอัตราการใช้จ่ายของชาวสหรัฐฯ เน้นไปท่ีธุรกิจบริการมากกว่าสินค้า 
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 ถ้าหากว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงความแข็งแรงต่อเนื่อง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับอัตราดอกเบี้ย
เพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีปรับขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเมื่อมีการจ้างงานต่อเนื่อง อาจท าให้อัตราการว่างงาน
ลดลงจะส่งผลให้มีการปรับอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นใกล้อัตราที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก าหนดอยู่ที่ร้อยละ 2  

 นักเศรษฐศาสตร์จ านวนมาก คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะท าการปรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
3 ครั้งภายในปี 2559 นี้ Mr. Stuart Hoffman หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัท PNC Financial Service กล่าวว่า 
หากดูกันที่อัตราการจ้างงานในปัจจุบัน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม 2559 

 ในปี 2558 บริษัทสหรัฐฯ จ้างงานเพิ่มทั้งหมด 2.65 ล้านต าแหน่ง เฉลี่ยเดือนละ 221,000 ท าให้ปี 2558 
เป็นปีที่มีการจ้างงานมากสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2557 

 Mr. Patrick O’Keefe กรรมการบริษัทที่ปรึกษา CohnReznick กล่าวว่า อัตราการจ้างงานแสดงให้เห็น
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะท าการค้ากับต่างประเทศ แต่เทียบแล้วยังถือว่าน้อยกว่า
ประเทศอ่ืนๆ มาก โดยการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 30 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นอัตราต่ า
หากเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

 Mr. Kevin Logan หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคาร HSBC กล่าวว่า โรงงานสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง
ในสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามการจ้างงานของโรงงานในสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 9 ของการจ้าง
งานทั้งหมดของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันโรงงานในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยในการผลิต จึงไม่มีการ
จ้างงานในจ านวนมากเหมือนสมัยก่อน 

 Mr. Sam Rothschild ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร้านอาหาร Slim Chicken เมือง Fayetteville 
รัฐ Arkansas กล่าวว่า ขณะนี้ร้านมีสาขากว่า 30 สาขา และคาดว่าจะเพ่ิมจ านวนสาขาอีก 20 สาขาภายในปี 
2559 นี้ ซึ่งจะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนมากกว่า 800 ต าแหน่ง แต่อุปสรรคคือการหาคนงานในรัฐ Nebraska และ 
Oklahoma ถ้าหากว่าอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2 บริษัทอาจต้องเพ่ิมอัตราค่าจ้างอีกร้อยละ 10 เพื่อ
ดึงดูดบุคลากร 

 อุตสาหกรรมสหรัฐฯ ที่เน้นตลาดในประเทศ มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนในเดือนธันวาคม โดยธุรกิจก่อสร้างจ้าง
งานเพ่ิม 45,000 ต าแหน่ง ธุรกิจบริการและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถึงนักบัญชี วิศวกร และลูกจ้างชั่วคราว จ้างงาน
เพ่ิมข้ึน 73,000 ต าแหน่ง ถึงแม้ว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น แต่อัตราเฉลี่ยค่าจ้างคงท่ีอยู่ที่ 25.24 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 จากปีท่ีแล้ว 
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 ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทสหรัฐฯ มีการจ้างงานที่คงท่ี ในขณะที่เศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน
ปรับตัวแย่ลง รวมถึงเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศจีนที่มีความใหญ่อันดับ 2 ของโลกและตลาดการเงินซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะยาว  
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