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กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เตรียมเพิ่มความเข้มงวดข้อก าหนดการเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ 

 

“เนื้อไก่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับตรารับรอง Certified Humane” 

 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา (วันที่ 7 เมษายน 2559) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เสนอให้มีการพิจารณาใช้
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือคุ้มครองมาตรฐานสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในอุตสาหกรรม   
ปศุสัตว์และการเลี้ยงไก่แบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าตลาดมหาศาลและมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องทุกปี  

 การเพ่ิมข้อก าหนดที่เข้มงวดดังกล่าวเพ่ือรับรองว่าสัตว์เลี้ยงในอุตสาหกรรมปศุสัตว์รวมถึงสัตว์ปีกทั้งหมด
ได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม โดยเกษตกรผู้เลี้ยงจะต้องจัดพ้ืนทีเ่ลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอส าหรับการลุก นั่ง นอน 
และยืดอวัยวะได้จนสุด นอกจากนี้ ยังห้ามเกษตกรผู้เลี้ยงท าการตัดจงอยปากหรือหางในการเลี้ยงสัตว์ปีก และ
จะต้องติดต้ังระบบการถ่ายเทอากาศภายในโรงเลี้ยงให้เหมาะสมอีกด้วย 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 

 
  9 - 11 เมษายน 2559 
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 Mr. Mile McEvoy หัวหน้าโครงการสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The Head of 
USDA’s Organic Program) กล่าวว่า การพิจารณาเพ่ิมข้อก าหนดดังกล่าวเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดสินค้า
เนื้อสัตว์เกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ 
“Organic” แก่ผู้บริโภคในตลาดด้วย 

 ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.44 
ล้านล้านบาท) ในระหว่างปี 2557 – 2558 มีจ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ทั้งนี้ หาก
เปรียบเทียบกับจ านวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2545 พบว่ามีจ านวน
ผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 300  

   รายละเอียดส าหรับข้อก าหนดที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นหลัก โดย
ก าหนดให้โรงเลี้ยงสัตว์ปีกจะต้องจัดให้มีพ้ืนที่กลางแจ้งส าหรับสัตว์เลี้ยงและจะต้องประกอบไปด้วยพ้ืนที่เป็นดิน
ธรรมชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ยังมีข้อก าหนดอ่ืน ๆ อีก เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเข้าออกระหว่าง
พ้ืนที่โรงเลี้ยงและพ้ืนที่กลางแจ้งของสัตว์เลี้ยง ความหนาแน่นของจ านวนสัตว์เลี้ยง และขนาดพ้ืนที่โรงเลี้ยงและ
พ้ืนทีก่ลางแจ้ง เป็นต้น  

 Mr. McEnvoy กล่าวว่า ในส่วนของโรงเลี้ยงสัตว์ผู้ประกอบการจะต้องออกแบบโรงเลี้ยงสัตว์รวมถึงจัด
สภาพพ้ืนที่ภายนอกโรงเลี้ยงให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์เลี้ยงออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นประจ าทุกวัน 

 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนครั้งของการใช้ชีวิตภายนอกโรงเลี้ยงของสัตว์เลี้ยง 
เนื่องจาก ผู้เชี่ยวชาญบางรายยังมีความกังวลว่าการท่ีสัตว์เลี้ยงสัมผัสกับพ้ืนที่ธรรมชาติภายนอกโรงเลี้ยงจะเป็นการ
เพ่ิมโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วง มีไข้ ปวดท้อง
รุนแรง และอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug 
Administration หรือ U.S. FDA) เคยประกาศข้อแนะน าส าหรับการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ในไข่ไก่
เกษตรอินทรีย์มาแล้วในปี 2556  

 สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (The Organic Trade Association) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ในสหรัฐฯ ไม่ได้มีการแสดงท่าทีใด ๆ ต่อการเพ่ิมความเข้มงวดดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม Ms. Laura Batcha ประธานสมาคมฯ กล่าวว่า เขามีความยินดีที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้
ความส าคัญและเดินหน้าเพิ่มมาตรฐานความเข้มงวดส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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 Ms. Batcha ยังกล่าวว่า การเพ่ิมความเข้มงวดดังกล่าวยังเป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการ
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรียค์ุณภาพสูงในตลาดได ้

 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความเข้มงวดดังกล่าวยังก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภท
อ่ืนในตลาด 

Mr. Jim Byrum ประธานสมาคมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแห่งรัฐมิชิแกน (The Michigan Agri-
Business Association) กล่าววว่า ข้อก าหนดดังกล่าวอาจจะส่งผลท าให้เกิดภาวะชะลอตัวในอุตสาหกรรมการ
ผลิตไข่ไก่เกษตรอินทรีย์ และอาจจะส่งผลท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าข้าวโพดและถั่วเกษตรอินทรีย์ที่
ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารส าหรับเลี้ยงไก่ลดลงได ้ 

นอกจากนี้ ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเลี้ยงไก่ที่ต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงสูงอาจจะส่งผลท า
ให้ผู้ผลิตไข่ไก่เกษตรอินทรีย์มีจ านวนลดลง อีกทั้ง การก าหนดให้ไก่ที่เลี้ยงจะต้องได้รับการสัมผัสสภาพแวดล้อม
กลางแจ้งทุกวันนั้นยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อีกด้วย 

 ทั้งนี้ Mr. McEvoy กล่าวว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ตระหนักดีว่าการเพ่ิมความเข้มงวดดังกล่าวจะส่งผล
กระทบให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงโรงเลี้ยงสัตว์ให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด แต่การเพ่ิม
ความเข้มงวดดังกล่าวก็เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงตรง
ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ U.S. News 

เรื่อง: “USDA Proposes Stricter Animal Welfare Rules for Organic Meat”  

โดย: Ms. Mary Clare Jalonick 

จัดท าโดย: นายพงษ์ระพี ซื่อสัตย์บุญ 

สคร. ไมอามี / วันที่ 11 เมษายน 2559 
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ข้อจ ากัดนักท่องเที่ยวเดินทางไปกับเรือส าราญสหรัฐฯ – คิวบา 

 

 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นี้เป็นต้นไป บริษัทเรือส าราญยักษ์ใหญ่ Carnival Corp. จะท าการ
ล่องเรือส าราญไมอามี – คิวบาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี แต่มีข้อจ ากัดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะร่วมเดินทาง 

 นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางท่องเที่ยว คิวบาโดยเรือส าราญ อาจต้องศึกษารายละเอียดข้อจ ากัด
และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนด าเนินการส ารองบัตรโดยสาร เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวที่เกิด
ในคิวบาแต่ได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวสหรัฐฯ (U.S. Citizen) ในภายหลัง 

 สายการเดินเรือ Fathom ของบริษัท Carnival จะท าการออกเดินทางไปยังคิวบา โดยจะใช้เวลา 7 วัน 
ในการเดินทางรอบเกาะคิวบา ซึ่งจะท าการจอดพักท่ี 3 ท่าเรือหลักของคิวบา ซึ่งเป็นการเดินทางที่น่าสนใจส าหรับ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง แต่น่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่สามารถร่วมเดินทางท่องเที่ยวนี้ได้ 

 Mr. Wilfredo Allen ทนายความ กล่าวว่า รัฐบาลคิวบาไม่อนุญาตให้ชาวคิวบาเกิดในคิวบาทีไ่ด้รับการ
เปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวกับเรือส าราญ ถึงแม้ว่าจะมีหนังสือเดินทางท่ีมีหนังสือตรวจลง
ตรา (Visa) คิวบากต็าม ซึ่งบริษัทเรือส าราญต้องปฏิบัติตามกฎที่คิวบาก าหนดไว้ โดยบริษัท Carnival ได้รับการ



5 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถปุระสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ
เท่านั้น โดยส านกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึน้จากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไป
ใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 
 

อนุญาตล่องเรือส าราญไมอามี – คิวบา หลังจากมีความพยายามมายาวนานหลายเดือน แต่ก็ต้องเผชิญกับกฏ
ข้อบังคับจากรัฐบาลคิวบา ซึ่งน่าผิดหวังเล็กน้อย 

 Mr. Allen ยกตัวอย่างเพ่ิมเติมว่า บริษัทเรือส าราญมีเส้นทางการเดินเรือไปยังประเทศตุรกี 
ซาอุดิอาระเบีย และกาตาร์ ลองนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่า ประเทศกาตาร์หรือดูไบ ไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเชื้อสายยิวเข้าประเทศกาตาร์ และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่า ประเทศแอฟริกาใต้ ไม่
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวแอฟริกันอเมริกันท่ีเกิดในประเทศแอฟริกาใต้ ช่วงการแบ่งแยกสีผิว (Apartheid 
Period) ซึ่งไม่มีผู้ใดรับได้กับข้อบังคับดังกล่าวนี้ ชาวคิวบาอเมริกัน กล่าวว่า เป็นการกระท าท่ีไม่ยุติธรรม 

 Mr. Alexander Jaime ชาวคิวบา-อเมริกัน เกิดท่ีสหรัฐฯ บุพการีเป็นชาวคิวบา กล่าวว่า การกระท า
เช่นนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งตัว Mr. Alexander สามารถเดินทางไปยังคิวบาได้ แต่บุพการีที่เกิดในคิวบาไม่
สามารถเดินทางไปประเทศบ้านเกิดตัวเองได้ 

 โฆษกบริษัท Carnival กล่าวว่า คิวบาได้มีกฎข้อบังคับไม่ให้ชาวที่เกิดในคิวบาแต่ได้รับการเปลี่ยนสัญชาติ
เป็นชาวสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศทางน้ ามานานแล้ว ซึ่งกฎบังคับนี้ มีผลบังคับใช้กับเรือส าราญ เรือข้ามฟาก 
และการเดินทางทางน้ าทุกรูปแบบไปยังคิวบา ซึ่งบริษัทฯ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจะพยายามแก้ไขปัญหานี้กับ
ทางการของคิวบา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถร่วมเดินทางได้โดยปราศจากกฎข้อบังคับต่างๆ 
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