
  

 

ช่ือ: รัฐบัญญัติวาดวยฉลากเนื้อโคท่ีผลิตในสหรัฐฯ 
(American Beef Labeling Act) 

สนับสนุนโดย: นายจอหน ธูน วุฒิสมาชิกรัฐเซาทดาโคตา 
(พรรครีพับลิกัน) และไดรับการรวมสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก
ของท้ังสองพรรคอีก 9 ราย (รัฐมอนทานา นิวเจอรซี เซาท
ดาโคตา นอรทดาโคตา ไวโอมิง นิวยอรก และนิวเม็กซิโก 
2 ราย) 

 

คณะกรรมการ: วุฒิสภา-ดานการเกษตร โภชนาการ และ
ปาไม 

สถานะ: เสนอตอวุฒิสภาเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2564 
และสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2565  

การดําเนินงานลาสุด: วุฒิสภา- อานราง 2 ครั้ง และ
นําเขาสูคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา 

 

สาระสําคัญของรางกฎหมาย 

 รางกฎหมายฉบับนี้เสนอเพ่ือแกไขรัฐบัญญัติวาดวยการตลาดดานการเกษตร ป ค.ศ. 1946 ใหสามารถ
กําหนดการติดฉลากแหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีสรุปขอเสนอปรับปรุง ดังนี้ 

• นิยามของ “เนื้อ (Beef)” ใหหมายรวมถึง เนื้อสัตวท่ีผลิตจากโค (รวมท้ังลูกวัว) 

• ใหสินคาเนื้อสัตวท่ีตองติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดสินคาครอบคลุม เนื้อโค และเนื้อโคบด (ground) 

• ใหภายใน 180 วัน หลังจาการตรากฎหมายนี้ ผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา (USTR) จะตองหารือกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) เพ่ือกําหนดแนวทางการติดฉลากบังคับ
แหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคท่ีสอดคลองกับกฎหมายท่ีไดปรับปรุง รวมถึงสอดคลองกับขอกําหนดของ
องคการการคาโลก (WTO) เชนกัน 

• ใหภายใน 1 ปหลังจากการตรากฎหมายนี้ ผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา (USTR) จะตองหารือกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) จะตองบังคับใชแนวทางการติดฉลากขางตน 

• ใหการปรับปรุงนิยามและการติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคมีผลบังคับในวันท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดประกาศแนวทางในรัฐกิจจานุเบกษา (Federal Register) 
และใหเริ่มบังคับใชการติดฉลากแหลงกําเนิดสําหรับเนื้อโคในวันท่ีครบ 1 ป หลังจากการตรากฎหมายฉบับนี ้

ความเปนมา 

• ในป 2556 หนวยงาน USDA ปรับกฎระเบียบการติดฉลาก (Country of Origin Labeling: COOL) เนื้อสัตว
ใหเขมงวดข้ึน โดยจะตองระบุขอมูลท่ีมาของเนื้อสัตว ซ่ึงรวมถึง ประเทศท่ีสัตวนั้นเกิด เลี้ยง และเชือด 

• ในป 2558 ซ่ึงเปนระยะเวลาเพียง 2 ปหลังจากการบังคับใชกฎระเบียบ COOL ดังกลาว รัฐบาลได 
ยกเลิกหลายบทบัญญัติ เนื่องจากคณะผูพิจารณาขอพิพาททางการคาขององคการการคาโลก (WTO) 
ไดตัดสินวาระเบียบนี้เปนการกีดกันทางการคาสินคาปศุสัตวจากเม็กซิโกและแคนาดา สงผล 

ร่างกฎหมายว่าดว้ยฉลากเนื้ อโคทีผ่ลิตในสหรฐัฯ:  

 
การกลับมาของฉลากแหลงกําเนิดเนื้อสัตว (COOL) 

 

ใหเม็กซิโกและแคนาดาสามารถกําหนดพิกัดภาษีศุลกากรตอบโตสหรัฐฯ รวมกัน 
1.01 พันลานเหรียญสหรัฐ 



• ในชวงปลายปเดียวกัน บทบัญญัติสวนใหญท่ีเก่ียวกับตลาดติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดเนื้อโคสวนตางๆ 
(muscle cuts) และเนื้อโคบด (ground beef)  และเนื้อสุกร สงผลใหเนื้อสัตวท่ีไดจากสัตวซ่ึงเกิด เลี้ยง และ
เชือดนอกสหรัฐฯ ทวาไดรับการบรรจุในสหรัฐฯ ก็สามารถติดฉลากวา “Product of the USA” ไดจนถึง
ปจจุบัน 

• 8 กันยายน 2564 นายจอหน ธูน วุฒิสมาชิกรัฐเซาทดาโคตา (พรรครีพับลิกัน) และคณะกรรมการดาน
การเกษตร รวมกับวุฒิสมาชิกอีก 3 ราย จากมลรัฐมอนมานา เซาทดาโคตา และนิวเจอรซี ไดประกาศราง
กฎหมายวาดวยฉลากเนื้อโคท่ีผลิตในสหรัฐฯ (American Beef Labeling Act) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีจะนํา
การติดฉลากบังคับแหลงกําเนิดสินคา หรือ ท่ีรูจักกันวา “MCOOL” กลับมาใชในสินคาเนื้อโคอีกครั้ง โดย
ใหเหตุผลสนับสนุนการเสนอรางกฎหมายฉบับนี้วา เปนการทําใหระบบการติดฉลากเนื้อโคในสหรัฐฯ มี
ความโปรงใสตอผูบริโภค และชวยใหเกิดการคาท่ีเปนธรรมแกผูผลิตเนื้อโคในสหรัฐฯ รวมท้ังยังไดเนนย้ําวา
จะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับภาคการผลิตอาหารในประเทศซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญอยางยิ่งในชวง
วิกฤติการณโรคไวรสัโควิด-19 เชนนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

• 30 มีนาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี นายแลนซ กูดเดน 
สมาชิกสภาราษฎรจากรัฐแคลิฟอรเนีย (สังกัดพรรคเดโม-
แครต) ไดรวมนําเสนอรางรัฐบัญญัติวาดวยฉลากเนื้อโคท่ี
ผลิตในสหรัฐฯ (American Beef Labeling Act) เ พ่ือให
สํานักงานผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา (USTR) คืนสถานะ
ใหกับขอกําหนดการติดฉลากบังคับแสดงแหลงกําเนิดสินคา
เนื้อโคนําเขา โดยใหเหตุผลสนับสนุนรางกฎหมายดังกลาววา 
เกษตรกรผูเลี้ยงโคในสหรัฐฯ กําลังถูกตัดราคาจากคูแขง
ตางชาติ รวมท้ังยังเสริมวา รัฐบาลควรมีทิศทางดําเนิน
นโยบายการคาเพ่ือสนับสนุนเนื้อโคท่ีผลิตในประเทศและ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคท่ีตองทํางานอยางหนักของสหรัฐฯ เปน
ลําดับแรก 

“การติดฉลากท่ีมคีวามโปรงใสจะยัง
ประโยชนใหท้ังผูผลิตและผูบริโภค”  

นายจอหน ธูน วุฒิสมาชิกรัฐเซาทดาโคตา 

“รางกฎหมาย
ฉบับน้ีซึ่งไดรับ
การสนับสนุน
จากท้ังสองพรรค
การเมืองจะทํา
ใหผูบริโภคแนใจ
ไดวาเน้ือโคท่ีซื้อ 

จากซูเปอรมารเก็ตน้ันผลิตในสหรัฐฯ อีกท้ังยังชวยยกระดับ
การแขงขันใหตลาดกับครัวเรือนเกษตรกรและเจาของ  ฟารมใน
มลรัฐมอนทานาอีกดวย”  
นายจอน เทสเตอร วุฒิสมาชิกรัฐมอนทานา 

“เปนเรื่องสําคัญมากท่ีผูบริโภคชาวสหรัฐฯ 
ตองสามารถเขาถึงขอมูล เมื่อตัดสินใจซื้อ

เน้ือสัตวในราน ซึ่งฉลากท่ีเหมาะสมจะชวยให
ผูบริโภคทราบวาตนไดสนับสนุนเจาของฟารม

และเกษตรกรในประเทศอยางแทจริง”  
นายโร คานนา ส.ส รัฐแคลิฟอรเนีย 

 



ประเด็นถกเถียง 

แมวาการเสนอรางกฎหมายฉบับนี้จะไดรับการสนับสนุน
จากท้ังสองพรรคการเมือง แตก็ยังคงนํามาซ่ึงความเห็นท่ีแตกตาง
ท้ังจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และนักวิชาการ  

• นายจัสติน ทัปเปอร รองประธานสมาคมผูเลี้ยงโคแหง
สหรัฐอเมริกา ไดกลาวชื่นชมการดําเนินงานของ ส.ส. กูด
เดน และ ส.ส. คานนา ท่ีผลักดันอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิด
ทางออกสําหรับระบุผลิตภัณฑเนื้อโคสหรัฐฯ ท่ีแทจริง 
ท้ังนี้ ในมุมมองของสมาคมฯ การติดฉลากเนื้อโคท่ีผลิตในสหรัฐฯ หมายถึง เนื้อโคท่ีไดมาจากโคท่ีเกิด เลี้ยง
ใหเติบโต และเชือดในสหรัฐฯ เทานั้น ดังนั้น รางกฎหมายฉบับนี้จะนําไปสูการมีฉลากท่ีชัดเจนและถูกตอง
เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือและบริโภคเนื้อโคสหรัฐฯ ท่ีมีคุณภาพสูงได  

• นายร็อบ ลารูว ประธานสหภาพเกษตรกรแหงชาติ สนับสนุนรางกฎหมายฉบับนี้อยางเต็มท่ี โดยกลาววาเปน
การสนองตอบผูบริโภคเพ่ือใหสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาไดตามความตองการของตนอยางแทจริง 

• นายบิล บู ลลาร ด ผู บริหารองค กร R-CALF USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund United 
Stockgrowers of America) กลาววา เปนเวลากวา 7 ป ท่ีท่ีผูเลี้ยงโคในสหรัฐฯตองประสบปญหาราคาตกต่ํา
และไมสามารถสรางฐานความตองการบริโภคเนื้อท่ีผลิตในสหรัฐฯ ได นอกจากนี้ ในชวงป 2556 - 5227 ซ่ึง
ระเบียบ COOL บังคับใชกับเนื้อสัตว พบวาราคาเนื้อโคสูงข้ึนมากท่ีสุดเปนประวัติการณ ทําใหผูเลี้ยงโคมีผลกําไร
จากการทําอาชีพนี้ไดในท่ีสุด อีกท้ังผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนเปนขอพิสูจนวาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอตลาด
เนื้อสัตวในประเทศเปนผลมาจากประสิทธิภาพในการบังคับใชระเบียบ COOL  

 

 
 



• ในขณะเดียวกัน นายเจยสัน ลัสก นักเศรษฐศาสตรเกษตร จากมหาวิทยาลัยเพอรดู กลับแสดงความเห็นวา
ราคาเนื้อโคท่ีพุงสูงข้ึนในชวง 2 ป ดังกลาว (เสนสีฟา) มีความสัมพันธกับปริมาณโคท่ีลดลง (เสนประสี
น้ําตาล) โดยไมเก่ียวของกับระเบียบ COOL แตอยางใด ท้ังนี้ ในชวงท่ีระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช 
เกษตรกรไดลดขนาดฝูงปศุสัตวเนื่องจากสถานการณตางๆ ใน 2 - 3 ปกอนหนา เชน ภาวะแลงทาง
ตะวันตกของประเทศ ตลาดราคาเอ-ทานอล รวมท้ังราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว 

• สส. หลายมลรัฐ ยังคงมีขอกังวลหากมีการบังคับใชฉลากแหลงกําเนิดกับสินคาเนื้อโคอีกครั้ง นับแตผลการ
ตัดสินของ WTO ในป 2558  และไดขอใหมีการพิจารณารางกฎระเบียบอยางรอบคอบ โดยระบุใหผูแทน
การคาสหรัฐอเมริกา (USTR) จะตองหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) 
เพ่ือใหม่ันใจวาการบังคับใชภายใตระเบียบนี้จะสอดคลองกับทุกขอกําหนดการคาของ WTO 

• นายบิล ยานซีย เกษตรกรผูเลี้ยงโคในมลรัฐอารคันซอส ใหความเห็นวา รางกฎหมายวาดวยฉลากเนื้อโคท่ีผลิต
ในสหรัฐฯ อาจไมใชคําตอบเดียวสําหรับปญหาการสรางความแตกตางใหกับเนื้อโคท่ีผลิตในสหรัฐฯ เนื่องจาก
แมผูบริโภคสวนมากในปจจุบันจะหันมาใหความสําคัญกับฉลากสินคามากข้ึน แตก็ยังไมสามารถแยกแยะหรือ
เขาใจเครื่องหมายและตราสัญลักษณตางๆ ของ USDA อยางแทจริง โดยเห็นไดจากการติดฉลากคําวา 
“USDA Inspected” นั้นมิไดหมายถึงวาสินคานั้นผลิตในประเทศ ในทางตรงกันขามเนื้อนั้นอาจมาจาก
ประเทศอ่ืนๆ ท่ี USDA ตรวจสอบรับรองเทานั้น 

การดําเนินงานปจจุบันและทิศทางในอนาคต 

• เม่ือตนเดือนกุมภาพันธ 2565 USDA โดยหนวยบริการดานความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
(FSIS)  ไดประกาศจะดําเนินการสํารวจความเห็นจากผูบริโภคกวา 10,000 ราย เก่ียวกับความเขาใจท่ีมีตอ
ฉลาก “Product of USA” สําหรับสินคาเนื้อโคและเนื้อสุกร รวมถึงความเขาใจในเครื่องหมายอ่ืนๆ ของ 
USDA เชน “USDA Choice” และ “USDA Mark of Inspection” เปนตน ท้ังนี้ จะใชชองทางการสํารวจ
ผานเว็บไซตเพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นตอบคําถามวิจัย 3 หัวขอ ไดแก  

(1) ผูบริโภคสังเกตถึงฉลาก “Product of USA” หรือไม  
(2) ผูบรโิภคเขาใจความหมายของฉลาก “Product of USA” และเครื่องหมายอ่ืนๆ ท่ีใชในปจจุบันวา

มีความเชื่อมโยงถึงแหลงกําเนิดสินคาหรือไม  
(3) ผูบริโภคยินยอมท่ีจะจายเงินเทาไรเพ่ือซ้ือสินคาเนื้อสัตวท่ีติดฉลาก “Product of USA” ตาม

นิยามท่ีใชในปจจุบัน และนิยามท่ีคาดวาจะปรับเปลี่ยน (เชน ฉลากใชไดเฉพาะเนื้อจากสัตวท่ีเกิด 
เลี้ยง เชือด และแปรรูปในสหรัฐฯ) 

 ท้ังนี้ คาดวาแบบสํารวจจะมีความละเอียดและใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการตอบคําถาม ในสวนแรกจะ
แสดงภาพตัวอยางสินคาโดยใหระบุรายการ/องคประกอบท่ีสําคัญของฉลากท่ีปรากฏบนสินคานั้น พรอม
ดวยชุดคําถามเก่ียวกับฉลาก “Product of USA” ในสวนท่ีสองจะใหผูตอบแบบสํารวจระบุความเขาใจท่ีมี
ตอฉลาก “Product of USA” และความเชื่อมโยงท่ีมีตอประเทศแหลงกําเนิด รวมถึงความเขาใจในฉลาก 
“USDA Choice” ซ่ึงระบุเกรดชั้นของสินคา สําหรับสวนท่ีสามจะประกอบดวยคําถาม 8 - 10 ขอ เก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีแตกตางของสินคา เชน ราคา นิยามของ “Product of USA” และการอางระดับเกรดชั้น 
รวมท้ังรายละเอียดในการกลาวอางอ่ืนๆ บนฉลากดวย 

 
 



• รางรัฐบัญญัติวาดวยฉลากเนื้อโคท่ีผลิตในสหรัฐฯ (American Beef Labeling Act) ฉบับนี้มีจุดแข็งและ
โอกาสไมนอยท่ีจะผลักดันใหดําเนินการสําเร็จเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากท้ังพรรคการเมืองท้ังสองฝาย 
สมาพันธองคกรทองถ่ิน และเกษตรกรผูเลี้ยงและผลิตโคเนื้อในสหรัฐฯ อีกท้ังยังสอดคลองกับนโยบายของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ท่ีไดลงนามในคําสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) ยกระดับความสามารถใน
การแขงขันใหกับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภาคเกษตรเชนกัน 

• อยางไรก็ตาม รางกฎหมายฉบับนี้ยังอยูในชั้นของการเสนอรางเทานั้น และตองผานอีก 4 ข้ันตอน ซ่ึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดท้ังจากขอกังวลประเด็นความสอดคลองกับขอกําหนดของ WTO ท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายดังเชนอดีต และเนื่องจากลักษณะของภาคเกษตรของสหรัฐฯ ท่ีตลาดมักจะถูกควบคุมจากบริษัท
ใหญไมก่ีราย ดังนั้น จึงมีโอกาสท่ีจะไดรับแรงกดดันจาก 4 บริษัทบรรจุภัณฑเนื้อรายใหญซ่ึงเปนผูมีสวนได
สวนเสียรายสําคัญ ไดแก JBS S.A., Cargill, Tyson Foods, National และ Beef Packing เนื่องจาก
สามารถนําเขาเนื้อจากท่ัวโลกมาบรรจุภัณฑในประเทศและจําหนายในราคาท่ีต่ํากวาผูผลิตในประเทศ จึงทํา
ใหควบคุมภาคอุตสาหกรรมเนื้อของสหรัฐฯ ไวกวารอยละ 85 ดังนั้น จึงตองจับตาดูกันตอไปวา 

 
แมจะยังไมอาจรูไดวารางกฎหมายฉบบันี้จะไดรับการตรากฎหมายหรือไม แตก็เปนท่ีนาสังเกตวาหนวยงานของรัฐ

ท่ีเก่ียวของไดดําเนินนโยบายตอบสนองตอขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึง เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศ ผูบริโภค ตลอดจนสะทอนถึงการใชหลักการแนวปฏิบัติท่ีดีในการออกกฎระเบียบ (Good Regulatory 
Practice) ซ่ึงจะทําใหกฎหมายมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการบังคับใชกฎหมายตอไป 
 
ท่ีมา  

• https://www.congress.gov/congressional-record/2022/1/4/senate-section/article/s23-
6?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-act-
would-reinstate-mandatory-country-of-origin-labeling 

• https://dailyyonder.com/the-return-of-cool-legislation-would-resurrect-origin-labeling-for-
meat/2022/04/18/ 

• https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/livestock/article/2022/04/04/american-beef-labeling-act-
us-house 

• https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/ag-policy-blog/blog-post/2022/02/02/usda-survey-
consumers-product-usa 

• https://www.fsis.usda.gov/news-events/news-press-releases/constituent-update-february-4-2022 
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