ร่างกฎหมายว่าด้วยฉลากเนื้ อโคทีผ่ ลิตในสหรัฐฯ:
การกลับมาของฉลากแหลงกําเนิดเนื้อสัตว (COOL)
ชื่อ: รัฐบัญญัติวาดวยฉลากเนื้อโคที่ผลิตในสหรัฐฯ
(American Beef Labeling Act)
สนับสนุนโดย: นายจอหน ธูน วุฒิสมาชิกรัฐเซาทดาโคตา
(พรรครีพับลิกัน) และไดรับการรวมสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก
ของทั้งสองพรรคอีก 9 ราย (รัฐมอนทานา นิวเจอรซี เซาท
ดาโคตา นอรทดาโคตา ไวโอมิง นิวยอรก และนิวเม็กซิโก
2 ราย)

คณะกรรมการ: วุฒิสภา-ดานการเกษตร โภชนาการ และ
ปาไม
สถานะ: เสนอตอวุฒิสภาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
และสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
การดําเนินงานลาสุด: วุฒิสภา- อานราง 2 ครั้ง และ
นําเขาสูคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา

สาระสําคัญของรางกฎหมาย
ร า งกฎหมายฉบั บ นี้ เ สนอเพื่ อแก ไขรัฐ บัญ ญัติวาดว ยการตลาดดานการเกษตร ป ค.ศ. 1946 ใหส ามารถ
กําหนดการติดฉลากแหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสรุปขอเสนอปรับปรุง ดังนี้
• นิยามของ “เนื้อ (Beef)” ใหหมายรวมถึง เนื้อสัตวที่ผลิตจากโค (รวมทั้งลูกวัว)
• ใหสินคาเนื้อสัตวที่ตองติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดสินคาครอบคลุม เนื้อโค และเนื้อโคบด (ground)
• ให ภ ายใน 180 วั น หลั งจาการตรากฎหมายนี้ ผูแทนการคาสหรัฐ อเมริกา (USTR) จะต องหารื อ กั บ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรแห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (USDA) เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการติ ด ฉลากบั ง คั บ
แหล งกํ า เนิ ดสํ า หรั บ เนื้ อโคที่ ส อดคลองกับ กฎหมายที่ไดป รับ ปรุง รวมถึงสอดคลองกับ ขอกําหนดของ
องคการการคาโลก (WTO) เชนกัน
• ให ภ ายใน 1 ป ห ลั ง จากการตรากฎหมายนี้ ผู แ ทนการค า สหรั ฐ อเมริ ก า (USTR) จะต อ งหารื อ กั บ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) จะตองบังคับใชแนวทางการติดฉลากขางตน
• ใหการปรับปรุงนิยามและการติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคมีผลบังคับในวันที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดประกาศแนวทางในรัฐกิจจานุเบกษา (Federal Register)
และใหเริ่มบังคับใชการติดฉลากแหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคในวันที่ครบ 1 ป หลังจากการตรากฎหมายฉบับนี้
ความเปนมา
• ในป 2556 หนวยงาน USDA ปรับกฎระเบียบการติดฉลาก (Country of Origin Labeling: COOL) เนื้อสัตว
ใหเขมงวดขึ้น โดยจะตองระบุขอมูลที่มาของเนื้อสัตว ซึ่งรวมถึง ประเทศที่สัตวนั้นเกิด เลี้ยง และเชือด
• ในป 2558 ซึ่งเปนระยะเวลาเพียง 2 ปหลังจากการบังคับใชกฎระเบียบ COOL ดังกลาว รัฐบาลได
ยกเลิกหลายบทบัญญัติ เนื่องจากคณะผูพิจารณาขอพิพาททางการคาขององคการการคาโลก (WTO)
ไดตัดสินวาระเบียบนี้เปนการกีดกันทางการคาสินคาปศุสัตวจากเม็กซิโกและแคนาดา สงผล
ใหเม็กซิโกและแคนาดาสามารถกําหนดพิกัดภาษีศุลกากรตอบโตสหรัฐฯ รวมกัน
1.01 พันลานเหรียญสหรัฐ

• ในชวงปลายปเดี ยวกั น บทบัญญัติสวนใหญ ที่เกี่ ยวกั บตลาดติ ดฉลากบั งคับแหลงกําเนิดเนื้อโคสวนต างๆ
(muscle cuts) และเนื้อโคบด (ground beef) และเนื้อสุกร สงผลใหเนื้อสัตวที่ไดจากสัตวซึ่งเกิด เลี้ยง และ
เชือดนอกสหรัฐฯ ทวาไดรับการบรรจุ ในสหรัฐฯ ก็สามารถติดฉลากว า “Product of the USA” ไดจนถึ ง
ปจจุบัน
• 8 กันยายน 2564 นายจอหน ธูน วุฒิสมาชิกรัฐเซาทดาโคตา (พรรครีพับลิกัน) และคณะกรรมการดาน
การเกษตร รวมกับวุฒิสมาชิกอีก 3 ราย จากมลรัฐมอนมานา เซาทดาโคตา และนิวเจอรซี ไดประกาศราง
กฎหมายวาดวยฉลากเนื้อโคที่ผลิตในสหรัฐฯ (American Beef Labeling Act) ซึ่งเปนกฎหมายที่จะนํา
การติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดสินคา หรือ ที่รูจักกันวา “MCOOL” กลับมาใชในสินคาเนื้อโคอีกครั้ง โดย
ใหเหตุผลสนับสนุนการเสนอรางกฎหมายฉบับนี้วา เปนการทําใหระบบการติดฉลากเนื้อโคในสหรัฐฯ มี
ความโปรงใสตอผูบริโภค และชวยใหเกิดการคาที่เปนธรรมแกผูผลิตเนื้อโคในสหรัฐฯ รวมทั้งยังไดเนนย้ําวา
จะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับภาคการผลิตอาหารในประเทศซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญอยางยิ่งในชวง
วิกฤติการณโรคไวรัสโควิด-19 เชนนี้

“การติดฉลากที่มคี วามโปรงใสจะยัง
ประโยชนใหทั้งผูผลิตและผูบริโภค”
นายจอหน ธูน วุฒิสมาชิกรัฐเซาทดาโคตา

“ร า งกฎหมาย
ฉบั บนี้ ซึ่ ง ได รั บ
การสนั บ สนุ น
จากทั้งสองพรรค
การเมื องจะทํ า
ใหผูบริโภคแนใจ
ไดวาเนื้อโคที่ซื้อ
จากซูเปอรมารเก็ตนั้นผลิตในสหรัฐฯ อีกทั้งยังชวยยกระดับ
การแขงขันใหตลาดกับครัวเรือนเกษตรกรและเจาของ ฟารมใน
มลรัฐมอนทานาอีกดวย”
นายจอน เทสเตอร วุฒิสมาชิกรัฐมอนทานา

• 30 มีนาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี นายแลนซ กูดเดน
สมาชิกสภาราษฎรจากรัฐแคลิฟอรเนีย (สังกัดพรรคเดโมแครต) ไดรวมนําเสนอรางรัฐ บัญญัติว าดวยฉลากเนื้ อโคที่
ผลิ ต ในสหรั ฐ ฯ (American Beef Labeling Act) เพื่ อ ให
สํ า นั กงานผู แทนการค า สหรั ฐ อเมริ กา (USTR) คืน สถานะ
ใหกับขอกําหนดการติดฉลากบังคับแสดงแหลงกําเนิดสินคา
เนื้อโคนําเขา โดยใหเหตุผลสนับสนุนรางกฎหมายดังกลาววา “เปนเรื่องสําคัญมากที่ผูบริโภคชาวสหรัฐฯ
เกษตรกรผู เ ลี้ ย งโคในสหรั ฐฯ กําลังถูกตัดราคาจากคู แ ข ง ตองสามารถเขาถึงขอมูล เมื่อตัดสินใจซื้อ
ต า งชาติ รวมทั้ ง ยั ง เสริ ม ว า รั ฐ บาลควรมี ทิ ศ ทางดํ า เนิ น เนื้อสัตวในราน ซึ่งฉลากที่เหมาะสมจะชวยให
นโยบายการค าเพื่อสนั บสนุ นเนื้ อโคที่ผลิตในประเทศและ ผูบริโภคทราบวาตนไดสนับสนุนเจาของฟารม
และเกษตรกรในประเทศอยางแทจริง”
เกษตรกรผูเลี้ยงโคที่ตองทํางานอยางหนักของสหรัฐฯ เปน
นายโร คานนา ส.ส รัฐแคลิฟอรเนีย
ลําดับแรก

ประเด็นถกเถียง
แมวาการเสนอรางกฎหมายฉบับนี้จะไดรับการสนับสนุน
จากทั้งสองพรรคการเมือง แตก็ยังคงนํามาซึ่งความเห็นที่แตกตาง
ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และนักวิชาการ
• นายจัสติน ทัปเปอร รองประธานสมาคมผูเลี้ยงโคแหง
สหรัฐอเมริกา ไดกลาวชื่นชมการดําเนินงานของ ส.ส. กูด
เดน และ ส.ส. คานนา ที่ผลักดันอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ทางออกสํ าหรั บระบุ ผลิ ตภั ณฑ เนื้อโคสหรัฐฯ ที่แทจริง
ทั้งนี้ ในมุมมองของสมาคมฯ การติดฉลากเนื้อโคที่ผลิตในสหรัฐฯ หมายถึง เนื้อโคที่ไดมาจากโคที่เกิด เลี้ยง
ใหเติบโต และเชือดในสหรัฐฯ เทานั้น ดังนั้น รางกฎหมายฉบับนี้จะนําไปสูการมีฉลากที่ชัดเจนและถูกตอง
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อและบริโภคเนื้อโคสหรัฐฯ ที่มีคุณภาพสูงได
• นายร็อบ ลารูว ประธานสหภาพเกษตรกรแหงชาติ สนับสนุนรางกฎหมายฉบับนี้อยางเต็มที่ โดยกลาววาเปน
การสนองตอบผูบริโภคเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไดตามความตองการของตนอยางแทจริง
• นายบิ ล บู ล ลาร ด ผู บ ริ ห ารองค ก ร R-CALF USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund United
Stockgrowers of America) กลาววา เปนเวลากวา 7 ป ที่ที่ผูเลี้ยงโคในสหรัฐฯตองประสบปญหาราคาตกต่ํ า
และไมสามารถสรางฐานความตองการบริโภคเนื้อที่ผลิตในสหรัฐฯ ได นอกจากนี้ ในชวงป 2556 - 5227 ซึ่ง
ระเบียบ COOL บังคับใชกับเนื้อสัตว พบวาราคาเนื้อโคสูงขึ้นมากที่สุดเปนประวัติการณ ทําใหผูเลี้ยงโคมีผลกําไร
จากการทําอาชีพนี้ไดในที่สุด อีกทั้งผลกําไรที่เพิ่มขึ้นเปนขอพิสูจนวาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอตลาด
เนื้อสัตวในประเทศเปนผลมาจากประสิทธิภาพในการบังคับใชระเบียบ COOL

• ในขณะเดียวกัน นายเจยสัน ลัสก นักเศรษฐศาสตรเกษตร จากมหาวิทยาลัยเพอรดู กลับแสดงความเห็นวา
ราคาเนื้อโคที่พุงสูงขึ้นในชวง 2 ป ดังกลาว (เสนสีฟา) มีความสัมพันธกับปริมาณโคที่ลดลง (เสนประสี
น้ํ าตาล) โดยไม เ กี่ ย วข อ งกั บ ระเบีย บ COOL แตอยางใด ทั้งนี้ ในชว งที่ร ะเบี ย บดัง กล าวมีผ ลบั ง คั บ ใช
เกษตรกรได ล ดขนาดฝู งปศุ สัต ว เนื่องจากสถานการณตางๆ ใน 2 - 3 ปกอนหนา เชน ภาวะแล งทาง
ตะวันตกของประเทศ ตลาดราคาเอ-ทานอล รวมทั้งราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
• สส. หลายมลรัฐ ยังคงมีขอกังวลหากมีการบังคับใชฉลากแหลงกําเนิดกับสินคาเนื้อโคอีกครั้ง นับแตผลการ
ตัดสินของ WTO ในป 2558 และไดขอใหมีการพิจารณารางกฎระเบียบอยางรอบคอบ โดยระบุใหผูแทน
การคาสหรัฐอเมริกา (USTR) จะตองหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA)
เพื่อใหมั่นใจวาการบังคับใชภายใตระเบียบนี้จะสอดคลองกับทุกขอกําหนดการคาของ WTO
• นายบิล ยานซีย เกษตรกรผูเลี้ยงโคในมลรัฐอารคันซอส ใหความเห็นวา รางกฎหมายวาดวยฉลากเนื้อโคที่ผลิต
ในสหรัฐฯ อาจไมใชคําตอบเดียวสําหรับปญหาการสรางความแตกตางใหกับเนื้อโคที่ผลิตในสหรัฐฯ เนื่องจาก
แมผูบริโภคสวนมากในปจจุบันจะหันมาใหความสําคัญกับฉลากสินคามากขึ้น แตก็ยังไมสามารถแยกแยะหรือ
เข าใจเครื่ องหมายและตราสั ญลั กษณ ตางๆ ของ USDA อย างแท จริง โดยเห็นไดจากการติดฉลากคํ าว า
“USDA Inspected” นั้ นมิ ได หมายถึงวาสินคานั้นผลิตในประเทศ ในทางตรงกันขามเนื้อนั้นอาจมาจาก
ประเทศอื่นๆ ที่ USDA ตรวจสอบรับรองเทานั้น
การดําเนินงานปจจุบันและทิศทางในอนาคต
• เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2565 USDA โดยหนวยบริการดานความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
(FSIS) ไดประกาศจะดําเนินการสํารวจความเห็นจากผูบริโภคกวา 10,000 ราย เกี่ยวกับความเขาใจที่มีตอ
ฉลาก “Product of USA” สําหรับสินคาเนื้อโคและเนื้อสุกร รวมถึงความเขาใจในเครื่ องหมายอื่นๆ ของ
USDA เชน “USDA Choice” และ “USDA Mark of Inspection” เปนตน ทั้งนี้ จะใชชองทางการสํารวจ
ผานเว็บไซตเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นตอบคําถามวิจัย 3 หัวขอ ไดแก
(1) ผูบริโภคสังเกตถึงฉลาก “Product of USA” หรือไม
(2) ผูบริโภคเขาใจความหมายของฉลาก “Product of USA” และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใชในปจจุบันวา
มีความเชื่อมโยงถึงแหลงกําเนิดสินคาหรือไม
(3) ผูบริโภคยินยอมที่จะจายเงิน เทาไรเพื่อซื้ อสิน คาเนื้อสั ตวที่ติดฉลาก “Product of USA” ตาม
นิยามที่ใชในปจจุบัน และนิยามที่คาดวาจะปรับเปลี่ยน (เชน ฉลากใชไดเฉพาะเนื้อจากสัตวที่เกิด
เลี้ยง เชือด และแปรรูปในสหรัฐฯ)
ทั้งนี้ คาดวาแบบสํารวจจะมีความละเอียดและใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการตอบคําถาม ในสวนแรกจะ
แสดงภาพตัวอยางสินคาโดยใหระบุรายการ/องคประกอบที่สําคัญของฉลากที่ปรากฏบนสินคานั้น พรอม
ดวยชุดคําถามเกี่ยวกับฉลาก “Product of USA” ในสวนที่สองจะใหผูตอบแบบสํารวจระบุความเขาใจที่มี
ตอฉลาก “Product of USA” และความเชื่อมโยงที่มีตอประเทศแหลงกําเนิด รวมถึงความเขาใจในฉลาก
“USDA Choice” ซึ่งระบุเกรดชั้นของสินคา สําหรับสวนที่สามจะประกอบดวยคําถาม 8 - 10 ขอ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่แตกตางของสินคา เชน ราคา นิยามของ “Product of USA” และการอางระดับเกรดชั้ น
รวมทั้งรายละเอียดในการกลาวอางอื่นๆ บนฉลากดวย

• รางรัฐบัญญัติวาดวยฉลากเนื้อโคที่ผลิตในสหรัฐฯ (American Beef Labeling Act) ฉบับนี้มีจุดแข็งและ
โอกาสไมนอยที่จะผลักดันใหดําเนินการสําเร็จเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากทั้งพรรคการเมืองทั้งสองฝาย
สมาพันธองคกรทองถิ่น และเกษตรกรผูเลี้ยงและผลิตโคเนื้อในสหรัฐฯ อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบายของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ไดลงนามในคําสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) ยกระดับความสามารถใน
การแขงขันใหกับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาคเกษตรเชนกัน
• อยางไรก็ตาม รางกฎหมายฉบับนี้ยังอยูในชั้นของการเสนอรางเทานั้น และตองผานอีก 4 ขั้นตอน ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดทั้งจากขอกังวลประเด็นความสอดคลองกับขอกําหนดของ WTO ที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายดังเชนอดีต และเนื่องจากลักษณะของภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่ตลาดมักจะถูกควบคุมจากบริษัท
ใหญไมกี่ราย ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะไดรับแรงกดดันจาก 4 บริษัทบรรจุภัณฑเนื้อรายใหญซึ่งเปนผูมีสวนได
ส ว นเสี ย รายสํ า คั ญ ได แ ก JBS S.A., Cargill, Tyson Foods, National และ Beef Packing เนื่ อ งจาก
สามารถนําเขาเนื้อจากทั่วโลกมาบรรจุภัณฑในประเทศและจําหนายในราคาที่ต่ํากวาผูผลิตในประเทศ จึงทํา
ใหควบคุมภาคอุตสาหกรรมเนื้อของสหรัฐฯ ไวกวารอยละ 85 ดังนั้น จึงตองจับตาดูกันตอไปวา
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แมจะยังไมอาจรูไดวารางกฎหมายฉบับนี้จะไดรับการตรากฎหมายหรือไม แตก็เปนที่นาสังเกตวาหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของไดดําเนินนโยบายตอบสนองตอขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึง เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศ ผูบริโภค ตลอดจนสะทอนถึงการใชหลักการแนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ (Good Regulatory
Practice) ซึ่งจะทําใหกฎหมายมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการบังคับใชกฎหมายตอไป
ที่มา

• https://www.congress.gov/congressional-record/2022/1/4/senate-section/article/s236?q=%7B%22search%22%3A%5B%22s.2716%22%2C%22s.2716%22%5D%7D&s=1&r=2
• https://gooden.house.gov/press-releases?id=E3730B19-F931-40BA-A721-7271C78B9AD2
• https://www.thune.senate.gov/public/index.cfm/2 0 2 1 / 9 / bipartisan-american-beef-labeling-actwould-reinstate-mandatory-country-of-origin-labeling
• https://dailyyonder.com/the-return-of-cool-legislation-would-resurrect-origin-labeling-formeat/2022/04/18/
• https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/livestock/article/2022/04/04/american-beef-labeling-actus-house
• https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/ag-policy-blog/blog-post/2022/02/02/usda-surveyconsumers-product-usa
• https://www.fsis.usda.gov/news-events/news-press-releases/constituent-update-february-4-2022
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