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   ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์ท่ี 4 เดือนธันวาคม 2558 

1. “ในระหว่างปี 2011 -2015 บริษัทเทคโนโลย่ีของอินเดียจ่ายเงินภาษีให้แก่สหรัฐฯ 22.5 พันล้านเหรียญฯ” 
 

 เทคโนโลยี่ข้อมูลข่าวสารคือสินคา้ส่งออกส าคัญของอินเดียและคดิเป็นหนึ่งในสี่ของการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย 
 

 ระหว่างปีงบประมาณ 2011 – 2013 อุตสาหกรรมเทคโนโลยี่ของอินเดียได้มีการลงทุนในสหรัฐฯมากกว่า 2 พันล้านเหรียญฯ 
และในระหว่างปีงบประมาณ 2011 – 2015 ได้จ่ายภาษีให้แก่สหรัฐฯ 22.5 พันล้านเหรียญฯ ในปีงบประมาณ 2015 ได้สร้างงานทั้งท่ี
เป็นทางตรงและทางอ้อมจ านวนมากถึงประมาณสี่แสนแรงงาน ถอืได้ว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี่ของอินเดียมีส่วนในการสนับสนุน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
 

 การที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาประกาศใช้กฎหมาย Consolidated Appropriations Act 2016 ที่มีสาระส าคัญประการ
หนึ่งคือการก าหนดค่าธรรมเนียมรายการใหม่ที ่4,000 เหรียญฯส าหรับบริษัท IT ของอินเดียในสหรัฐฯ และการตัดสินใจของสภา     
คองเกรสที่ใหเ้พ่ิมค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B และ L-1 ขึ้นหนึ่งเท่าตัวเร่ิมต้นวันที่ 1 เมษายน 2016 เป็นต้นไป วีซ่ำประเภทน้ีเป็นวีซำ่ที่ผู้
ประกอบวิชำชีพ IT ของอินเดียใช้ในกำรเข้ำไปท ำงำนในประเทศสหรัฐฯ เง่ือนไขทั้งสองประการส่งผลกระทบต่อการลงทุนของอินเดียใน
สหรัฐฯเป็นอย่างมาก เดมิทีค่ำสมคัรวีซ่ำ H-1B คือ 325 เหรียญฯ เมื่อกฎหมายใหม่ออกมา บริษัทต่างๆที่ มีคนงานเกินกว่า 50 คนและเกิน
กว่ำร้อยละ 50 ของคนงำนถือวีซ่ำ H-1B หรือ L1 บริษัทอำจจะต้องจ่ำยเงินค่ำสมัครขอวีซ่ำ H-1B เพิ่มขึ้น 4,000 เหรียญฯต่อกำรสมัครหนึ่ง
ครั้ง เฉพำะค่ำวีซ่ำอย่ำงเดียว บริษทั IT ของอินเดียอาจจะต้องจ่ายเงินระหว่าง 8,000 – 10,000 เหรียญฯต่อหนึ่ง H-1B วีซ่ำ นอกจำกน้ี
กฎหมำยยังก ำหนดให้คนงำนท่ีเดนิทำงเข้ำไปท ำงำนในสหรัฐฯด้วยวซี่ำ H-1B และ L1 รวมถึงคนงำนดำ้นเทคโนโลยี่จำกอินเดียต้องจ่ำยเงิน
ประกันสังคม (Social Security) และเงิน Medicare ซึ่งประมำณกำรว่ำจะมำกกว่ำ 1 พันล้ำนเหรยีญฯต่อปี จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะท าให้
อุตสาหกรรมนี้ของอินเดียมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นมากกว่า 400 ล้านเหรียญฯต่อปี จากประมาณ 100 ล้านเหรียญฯต่อปีในปัจจุบัน 
 

 แม้ว่ำกฎหมำยสหรัฐฯจะระบุว่ำคนงำนต่ำงชำติที่จ่ำยเงินภำษีประกนัสังคม (Social Security) ให้แก่รัฐบำลสหรัฐฯมสีิทธิที่จะได้รับ
เงินผลประโยชน์เหล่ำนั้นแม้ว่ำจะเดินทำงออกจำกประเทศสหรัฐฯไปแล้ว แต่กำรที่จะไดร้ับสิทธิประโยชน์จำกเงินภำษีประกันสังคมของ
สหรัฐฯที่คนงำนจ่ำยไปแล้วนั้น คนงำนจะต้องท ำงำนและจ่ำยภำษปีระกันสังคงอย่ำงน้อยสบิป ีแต่คนงำน IT จากอินเดียที่เข้าไปท ำงำนใน
สหรัฐฯด้วยวีซ ่ำ H-1B ไม่สามารถที่จะอำศัยอยู่ท างานในสหรัฐฯได้นำนเกินหกปี  
 

 รัฐบาลอินเดียพยายามที่จะท าการเจรจากับสหรัฐฯในเร่ืองนี้แต่จนถึงปัจจุบนัยังไม่เกิดผลใดๆ 
       

ที่มำ: The BricsPost: “ Indian tech firms paid $22.5bn in taxes in US from 2011-15”, December 22, 2015     
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2. เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวร้อยละ 2 ในไตรมาสที่สาม น าโดยการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค 
     

 เมื่อวันอังคำร ( 22 ธันวำคม) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯได้รายงานตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯในไตรมาสที่สามว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวในอัตราต่อปีท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วท่ีร้อยละ 2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 3.9 ในไตรมำสที่สอง (ประมำณ
กำรณ์ท้ำยสุดจะถูกประกำศในเดอืนกรกฏำคม 2016) ทั้งนีผ้ลกำรส ำรวจนักเศรษฐศำสตร์ 76 รำยโดย Bloomberg คำดกำรณ์ว่ำค่ำกลำง
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ของกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯจะเท่ำกับร้อยละ 1.9 รำยงำนระบุด้วยว่ำ รำคำที่ผูกติดกับกำรใช้จ่ำยเงินของผู้บริโภค ท่ีไมร่วมอำหำร
และเชื้อเพลิง มีกำรขยำยตัวเร็วกว่ำท่ีประมำณกำรณไ์ว้ท่ีอำจจะไปบรรเทำควำมวิตกกังวลในเรื่องเงินเฟ้อในระดับต่ ำ  
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามน าโดยการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค เนื่องมาจากสถานการณ์การจ้างงานดีขึ้นและ
ราคาเชื้อเพลิงลดต่ าลงมำกที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมำ กำรซื้อหำสินค้ำของครัวเรือนท่ีคิดเป็นเกือบจะร้อยละ 70 ของเศรษฐกิจมีกำร
ขยำยตัวร้อยละ 3 ต่อปี กำรบริโภคส่วนบุคคลมีส่วนในกำรเติบโตของเศรษฐกิจร้อยละ 2 จุด  

อย่ำงไรก็ดี ธุรกจิต่างๆท่ีก าลังดิ้นรนที่จะขายสินค้าให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศก าลังต่อสู้กับการเติบโตที่เชื่องช้า การลงทุนและ
การใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาลกย็งัคงไม่เข้มแข็ง สืบเนื่องมาจากการอ่อนตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศ ความแข็งของค่าเงินดอลลาร์
ทีไ่ปกดดันการส่งออก กำรส่งออกไปดึงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจลงร้อยละ 0.3 จุด กำรสะสมสต๊อกสนิค้ำไปดึงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจลงร้อย
ละ 0.7 จุด อย่ำงไรกด็ี กำรใช้จ่ำยเงินของบริษัทขนำดใหญ่ในกำรซื้อหำเครื่องมือต่ำงๆมีกำรขยำยตัวรอ้ยละ 9.9 ต่อปี และไปเพิ่มกำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจร้อยละ 0.6 จุด การเติบโตในตลาดสหรัฐฯผนวกกับการอ่อนตัวในส่วนอื่นๆของโลกรวมถึงจนีอาจจะไปขยายช่องว่างของ
การส่งออกและการน าเข้าในไตรมาสที่สี ่
 

  แรงเหวี่ยงของควำมต้องกำรของสหรัฐฯท ำให้ผู้จดัท ำนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯมีควำมมั่นใจมำกพอว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ
สำมำรถที่จะทนทำนต่อกำรขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสิบปไีด้ และเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม ธนำคำรกลำงสหรัฐฯจึงได้ขึ้นอัตรำดอกเบี้ย
เป็นร้อยละ 0.25 จุด และคำดกำรณ์ว่ำจะขึ้นอัตรำดอกเบีย้อีกร้อยละ 1 จุดในปีหน้ำ   
ที่มำ: BloombergBusiness: “U.S. Economy Grew 2% in Third Quarter, Led by Consumer Spending”, December 22, 2015   
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3. บริษัท Amira ระบุว่า คนอเมริกันพร้อมที่จะยกระดับข้าวของตนเป็นข้าวบาสมาติ   

 Amira ผู้ผลิตข้ำวชนิดพิเศษเห็นศกัยภาพอย่างมากที่ข้าวบาสมาติจะเอาชนะใจคนอเมริกนัที่เมื่อไมน่ำนมำนี้ก ำลังให้ควำมสนใจ
ต่ออำหำรอินเดยีและธัญพืชโบรำณนี้มำกยิ่งข้ึน 
 

 Amira ระบุแนวโน้มในตลาดสหรัฐฯสองประการคือ (1) อาหารอินเดียก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในสหรัฐฯ ร้ำนอำหำร
อินเดียเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่ำมันก ำลังเคลื่อนตัวจำก ethnic niche เข้ำสู่กำรเป็น mainstream มากยิ่งข้ึน (2) ธัญญพืชโบราณ
ก าลังได้รับความสนใจจากสื่อและผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม mainstream มากยิ่งขึน้ และพวกเขำก ำลังเรียนรู้ที่จะใช้มันในกำรประกอบอำหำร  
   

 ดาวเด่นของแนวโน้มทั้งสองประการข้างต้นคือ ข้าวหอมบาสมาติเมล็ดยาว ที่เป็นธัญญพืชโบรำณทีเ่ก่ำแก่มำกท่ีสดุที่ปลูกได้ที่
เชิงเขำหิมำลัย ข้ำวหอมบำสมำติตอบสนองต่อแนวโน้มทีก่ าลังได้รับความนิยมกนัมากในเร่ืองของอาหาร กล่ำวคือ ให้คุณค่าทางอาหารที่
สูงกว่าข้าวประเภทอื่นๆ มีดัชนีน้ าตาล (glycemic index) ในระดับต ่ำ มีเส้นใยสูงกว่าร้อยละ 20 มีความเหนียวของเนื้อข้าวต่ ากว่า
ข้าวประเภทอื่นๆหลายประเภท และมีรสชาดที่แปลกใหม่น่าสนใจน่าต่ืนเต้น คณุสมบตัิต่ำงๆเหล่ำนี้ท ำให้บริษัท Amira เชื่อว่า ขณะนี้ 
ถึงเวลำแล้วที จะเคลื อนย้ำยข้ำวบำสมำติออกจาก ethnic niche เข้ำสู่ mainstream ในระยะ 18 เดือนท่ีผ่ำนมำบริษัทฯจึงได้ขยำย
ช่องทำงกระจำยสินค้ำไปยังร้ำนคำ้ปลีกต่ำงๆเพิ่มมำกยิ่งข้ึนด้วยบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นถุงขนำดหนึ่งและสองปอนด์ ทำงเลือกที่เป็นสินค้ำอินทรีย์ 
และกำรผสมผสำนข้ำวหลำกหลำยชนิดเข้ำด้วยกัน  
  

ผู้บริหำรของ Amira ระบุว่ำ ความส าเร็จในระยะยาวในช่องทางที่เป็น mainstream จ าเป็นต้องเอาชนะสิ่งกีดขวางหลายๆ
อย่างรวมถึง การขาดการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้บริโภค ความคิดท่ีว่า carbs เป็นสิ งที ไม่ดี และควำมเข้ำใจผิดที ว่ำ ข้ำวเป็น 
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อำหำรที น่ำเบื อ บริษัทฯแก้เกมส์โดยท ำกำรรณรงค์อย่ำงหนักที่จะน ำเสนอควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้ำวบำสมำติของตนกับข้ำวอ่ืนๆในตลำด
สหรัฐฯผ่ำนทำงกำรน ำเสนอโอกำสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมสินค้ำ โดยในขณะทีผู่้บรโิภคก ำลังชิมสินคำ้ ตัวแทนของบริษัทฯก็จะอธิบำยถึง
คุณค่ำทำงอำหำรของข้ำว  

 

กลยุทธกำรตลำดของบริษัทฯคือ ตอบโต้ควำมเห็นท่ีว่ำ carbs เป็นสิ่งที่ไม่ดดี้วยการน าเสนอข้อมลูว่า carbs บางชนิดเป็นสิ่งที่ดี 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และขำ้วบำสมำติจะปล่อยโปรตีนเข้ำสู่รำ่งกำยอย่ำงช้ำๆ และแก้ควำมเห็นที่ผิดๆว่ำข้ำวไม่มรีสชำดด้วยกำรออก
สินค้ำข้ำวบำสมำตริมควัน (smoked Basmati) ซึ่งบริษัทฯระบุว่าประสบความส าเรจ็ บริษัทฯมีแผนท่ีจะสร้ำงแรงเหวี่ยงของข้ำวบำสมำติ
รมควัน ข้ำวแดง (brown) ข้าวขาว ข้าวอินทรีย์ทางเลือก และข้ำวผสมที่ผสมธัญญพืชโบรำณอื่นๆเข้ำด้วยกัน และส ำรวจควำมเป็นไปไดใ้น
กำรจัดท ำรปูแบบสินคำ้ที่เป็น ready-to-eat ที่จะเปิดโอกาสในการผสมเครื่องปรุงและรสชำดอื่นๆลงในข้ำว 
ที่มำ: Food Navigator-USA.com: “Americans are ready to upgrade their rice to Basmati, Amira predicts”, by Elizabeth Crawford, December 
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4. อีกเดือนแห่งความส าเร็จของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของศุลกากรสหรัฐฯที่ด่าน Falls 
   

 International Falls Port of Entry เป็นด่านน าเข้าต้ังอยู่ที่เมือง International Falls รัฐมินิโซต้า เป็นด่านน าเข้าทาง
รถไฟที่มีการจราจรหนาแน่นมากที่สุดท่าหนึ่งของสหรัฐฯ เน้นการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ด่านน าเข้าติดประเทศคานาดา สินค้าที่ผ่าน
เข้าท่ีท่านี้รวมถึงสินค้าจากประเทศต่างๆในเอเซียใต้ที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ท่ัวสหรัฐฯ หน้ำท่ีของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเกษตรของ
ศุลกำกรสหรัฐฯที่ท่ำน้ีคือกำรตรวจหำและตรวจจบัท่ีจะเป็นกำรป้องกันอันตรำยเข้ำสู่ภำคกำรเกษตรของสหรัฐฯ 
 

 ศุลกำกรสหรัฐฯรำยงำนว่ำ นับตั้งแต่เดือนธันวำคมเป็นต้นมำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเกษตรที่ดำ่นนี้ไดต้รวจสอบสินค้ำจ ำนวนมำกที่
เดินทำงมำจำกประเทศต่ำงๆในเอเซียใต้และพบศัตรูพืชหลำยรำยกำรที่ถูกระบุว่ำเป็นอันตรำยต่อพืชผลทำงกำรเกษตร ผลิตภณัฑ์ป่ำไม้ 
ทัศนียภำพ และเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ  
  

 กำรตรวจยึดสินค้ำท่ีส ำคัญในเดือนธันวำคมมีรวมทั้งสิ้นสี่รำยกำรและค้นพบศัตรูพืชใหม่หลำยรำยกำรที่เป็นกำรตรวจพบเป็นครั้ง
แรกของสหรัฐฯ คือ  
 

1. ในกำรจัดส่งสินค้ำ pipe fittings มำเลเซียที่มีจดุหมำยปลำยทำงที่รฐัอริโซน่ำ พบศัตรูพืชรำยกำรใหมส่องรำยคือ 
Trachelizini sp. และ Hormocerus sp. และพบเมลด็วัชพืชที่รัฐบำลกลำงระบุว่ำเป็นพิษ (noxious weed) ทั้งหมดพบใน
ลังขนส่งที่ท ำจำกไม้ (wooden pallets) กำรค้นพบ Hormocerus sp. นี้อำจจะท ำให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯต้องเขียน
นโยบำยเรื่องไม้ขึ้นมำใหม่เนื่องจำกมันเป็นศัตรูพืชรำยใหม่ในสหรัฐฯ 

2. ในกำรตรวจสินค้ำ nuts และ bolts จำกไตห้วันท่ีมีจุดหมำยปลำยทำงที่รัฐโอไฮโอ ค้นพบแมลงสี่ประเภทคือ Alticinae sp. 
(flee beetle), Cnapalocrocis medinalis, Nilaparvata lugens และ Malestas dorsalis ทั้งหมดเป็นศัตรูพืชข้ำว 
ข้ำวโพด ถั่วเหลือง และวัชพืชที่รัฐบำลกลำงระบุว่ำเป็นพิษ 

3. ในกำรจัดส่งสินค้ำผลิตภัณฑ์หินจำกจีนท่ีมีจุดหมำยปลำยทำงที่รัฐมินโิซต้ำ ค้นพบ “true” bug (Rhopauls maculates 
หรือ Scentless Plant Bug) 
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4. ในกำรตรวจสินค้ำ gear housings จำกจีนท่ีมีจุดหมำยปลำยทำงที่รฐันอร์ท แคโรไลน่ำ พบศัตรูพืชที่เป็นท่ีรู้จักกันดีคือ 
Helicoverpa armigera หรือ cotton bollworm ที่เป็นศัตรตู่อฝ้ำย มะเขือเทศ ข้ำวโพด ถ่ัว chick peas, alfalfa และ
ยำสูบ  

 

 ที่มำ: International Falls Journal: “Another successful month for Falls’ CBP agriculture specialists”, December 22, 2015                 
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5. 2016 ปีแห่งกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยอาหารของ FDA 
   

 Food Safety Modernization Act (FSMA) ได้รับการลงนามประกาศเป็นกฎหมายเมื่อปี 2011 ส่วนใหญ่ของกฎระเบียบ
ต่างๆของกฎหมายนีจ้ะเร่ิมต้นมผีลบังคับใช้ในปี 2016   
 

ในปีงบประมาณ 2016 FDA ได้รับเงินงบประมาณ (ที่ไม่รวมค่า user fee) รวมท้ังสิ้น 2.72 พันล้านเหรียญฯ เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนหน้านี้ร้อยละ 5 และในจ านวนนี้ 987 ล้านเหรียญฯเป็นงบประมาณส าหรับด้านอาหารที จะช่วยอ่ำนวยควำมสะดวกในการจัดท า
กฎระเบียบต่างๆภายใต้กฎหมาย FSMA 

 

 เมื่อไม่กีเ่ดือนมำนี้ FDA ได้ประกำศกฎระเบียบส ำคัญๆเรื่องควำมปลอดภัยของอำหำรภำยใต้กฎหมำยนี้จ ำนวน 5 รำยกำรจำก 7 
รำยกำร รวมถึง 

1. กฎระเบียบควบคุมทีเ่ป็นด้ำนกำรป้องกันอำหำรส ำหรับมนุษย์และสตัว์จะมผีลบังคับใช้ในเดือนกันยำยน 2016 ส ำหรับบริษัท
ธุรกิจขนำดใหญ่และปี 2018 ส ำหรับบริษัทธุรกิจขนำดเล็ก และ 2019 ส ำหรับบริษัทธุรกิจทีม่ีขนำดเลก็มำกๆ กฎระเบียบนี้
ก ำหนดให้โรงงำนผลิตจะต้องเก็บรักษำแผนกำรด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรที่กระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร กำรวิเครำะห์
อันตรำย และกำรจดัท ำระบบควบคุมที่จะป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ นอกจำกนนี้ กฎระเบียบในเรื่องนี้ยังแก้ไข
กฎระเบียบ cGMP (current good manufacturing practice) ของ FDA ด้วย  

2. สหรัฐฯเป็นผูบ้ริโภครำยใหญ่ที่บรโิภคสินค้ำผักผลไม้สดที่ปลูกนอกประเทศ ในปี 2013 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 
ประมาณการณ์ว่าอาหารน าเข้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 19 ของอุปทานอาหารรวมทั้งสิ้นของสหรัฐฯ รวมถึงประมำณร้อยละ 
52 ของผลไม้สดและร้อยละ 22 ของผักสดที่คนอเมริกันบรโิภค ภำยใต้กฎระเบียบ Foreign Supplier Verification 
Programs ผู้น ำเข้ำสินค้ำอำหำรส ำหรับมนุษย์และสัตว์จะต้องรับรองอำหำรที่เข้ำสูส่หรัฐฯว่ำถูกผลิตในวิธีกำรที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของสหรฐัฯ กฎนี้จะมคีวำมส ำคัญยิ่งต่อผู้ผลิตสินค้ำอำหำรเสริมเนื่องจำกส่วนผสมหลำยๆรำยกำรของ
อำหำรเสริมมำจำกแหล่งอุปทำนนอกประเทศสหรัฐฯ  

 3.    กฎระเบียบเรื่องควำมปลอดภัยของพืชผักผลไมส้ด 
 4.    กฎระเบียบเรื่องกำรออกประกำศนียบัตรรับรองที่เป็นบุคคลทีส่ำมของผู้ตรวจสอบ 
 5.    กฎระเบียบเรื่องกำรขนส่งอย่ำงถูกสุขลักษณะ ท่ีก ำหนดว่ำจะต้องออกกฎระเบียบสุดท้ำยให้ไดภ้ำยในวันท่ี 31 มีนำคม 2016 
 6.    กฎระเบียบเรื่องกำรเจือปนสกปรก ครบก ำหนดจะต้องออกกฎระเบียบสุดท้ำยภำยในวันท่ี 31 พฤษภำคม 2016 
 

ที่มำ: Natural Products Insider: “2016: A Defining Year for FDA Food-Safety Rules”, December 21, 2015 by Josh Long          
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 6.  ผึ้งป่ามีจ านวนลดลงในที่ท่ีต้องการมันมากที่สุด 
   

 สหรัฐฯก าลังประสบปัญหาการล่มสลายของอาณานิคมผึ้ง ท ำเนียบขำวจึงได้ให้มีกำรศึกษำเรื่องประชำกรผึ้งป่ำขึ้นเป็นครั้งแรก
และได้สร้ำงพื้นที่ 7 ล้ำนเอเคอรเ์พื่อเป็นแหล่งอยู่อำศัยของผึ้งป่ำ กำรด ำเนินควำมพยำยำมทั้งหมดนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรรณรงค์ท่ัวประเทศ
ในกำรสร้ำงวิถีทำงต่ำงๆของกำรผสมเกสรของพืชผักผลไม้ 
 

เมื่อวันจันทร์ (21 ธันวำคม) Proceedings of the National Academy of Sciences ได้ตีพมิพ์บทความผลลัพท์ของกำรศึกษำ
โดยระบุว่ำ ในระยะห้าปีที่ผ่านมา ความอุดมสมบูรณ์ของผ้ึงป่าในสหรัฐฯในร้อยละ 23 ของพ้ืนที่บนผืนแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯลดลง เกิด
ความไมส่มดุลระหว่ำงประชำกรผึง้ป่ำและควำมจ ำเป็นต้องได้รับบรกิำรผสมเกสรที่พวกมันจดัหำให้ ผ้ึงป่าเป็นตัวช่วยให้การท างานของผ้ึง
หลวงที่เป็นผึ้งเลี้ยงมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยจะไปท าให้ผ้ึงหลวงท่ีเป็นผึ้งเลี้ยงเคลื่อนย้ายตัวไประหว่างต้นไม้ประเภทต่างๆมากขึน้ท า
ให้เกิดการขนย้ายเกสรได้ดียิ่งขึ้น และที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าประมาณ 3 พันล้านเหรียญฯในการผลิตทางด้านการเกษตรของสหรัฐฯ  
 

 ควำมไมส่มดุลของผึ้งในสหรัฐฯแสดงให้เห็นว่ำมีช่องว่ำงอย่ำงมำกระหว่ำงผึ้งป่ำจ ำนวนมำกและควำมตอ้งกำรเรื่องกำรผสมเกสร
เกิดขึ้นทั่วสหรัฐฯ แต่ควำมไมส่มดลุมีขนำดใหญ่มำกท่ีสดุในเขต Central Valley และ Imperial Valley รัฐแคลิฟอร์เนียและบำงส่วนของรัฐ
วอชิงตันที่ปลูกพชืผลที่จ ำเป็นต้องพึ่งพำกำรผสมเกสรโดยผึ้งเป็นอยำ่งมำกเช่น แอปเปิ้ล พีช แพร บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ แตงโม ฮันนีด่ิว อัลมอนด์ 
และมะเขือเทศ 
 

อัลมอนด์ท่ีเป็นพชืเศรษฐกจิที่ส าคัญสูงสุดในเขต Central Valley รัฐแคลิฟอร์เนียที่มีมูลค่าอุตสาหกรรม 3 พันล้านเหรียญฯ 
มีควำมจ ำเป็นสูงมำกท่ีจะต้องใช้ผึ้งในกำรผสมเกสรและในแต่ละปีจะใช้เงินประมำณ 239 ล้ำนเหรียญฯในกำรเช่ำรังผึ้งกว่ำ 1 ล้ำนรัง ผลของ
กำรศึกษำอำจจะเป็นกำรเตือนเกษตรสหรัฐฯว่ำพวกเขำก ำลังพึ่งผึ้งเลี้ยงท่ีเป็นเพื่อกำรพำณิชย์มำกเกินไป ท ำให้ไม่เหลือท่ีอยู่อำศัยส ำหรับผึ้ง
พื้นเมือง ซึ่งต่อไปอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนท่ี  

ที่มำ: Los Angeles Times: “Wild bees are least abundant where they’re most needed, study says”, by Geoffrey Mohan, December 22, 2015                
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