
รายงานผลการศึกษาดูงานร่วมกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA 
(US Department of Agriculture) 
ณ มลรัฐอาร์คันซอส์และหลุยส์เซียน่า 

ระหว่างวันที่ 3๐ สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 
 

หน่ ว ย ง าน  Office of Foreign Service Operations, Foreign Agricultural Service (FAS)   
ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA (US Department of Agriculture) ได้จัดการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรของสหรัฐฯ ในมลรัฐอาร์คันซอส์ (Arkansas) และหลุยส์เซียน่า (Louisiana) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 
– 5 กันยายน 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการเกษตรของต่างประเทศที่ประจ าอยู่ ณ สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐฯ เพ่ือให้รับทราบสถานการณ์และนโยบายด้านการเกษตร รวมถึง
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่เก่ียวข้องของสหรัฐฯ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเจ้าหน้าที่ USDA กับ
กระทรวงเกษตรของประเทศต่างๆ ที่ประจ าอยู่ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ USDA จัดขึ้นเป็นประจ าทุกป ี

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะฯ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรจากสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  28 คน          
จาก    22 ประเทศ เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรับทราบสถานการณ์และนโยบายด้านการเกษตรของ
สหรัฐฯ รับรู้ถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน
การเกษตรของไทย รวมถึงการหาแนวทางจัดท าความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยได้ศึกษา      
ดูงาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  

1. Tyson Food and Broiler Farm 

2. Walmart Headquarters 

3. American Vegetable Soybean and Edamame, Inc. 

4. Post Winery and Vineyard 

5. Keo Fish Farms Inc. 

6. Brantley Farm 

7. Dale Bumpers National Rice Research Center, ARS, USDA 

8. City of Vidalia มลรัฐหลุยส์เซียน่า 

9. Louise Dryfus Commodities Commercial Office and GIPSA/FGIS Inspection Lab 

10. การสัมมนา Agricultural Trade Roundtable   ณ Louisiana State University (LSU) 
AgCenter 

11. Audubon Sugar Institute and American Sugar Cane League 

12. New Orleans Cold Storage at Port of New Orleans 
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1. Tyson Foods and Broiler Farm 
เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1935 หรือ          

80 ปีที่แล้วในมลรัฐอาร์คันซอส์ เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ เนื้อหมู และเนื้อวัว โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดส าหรับสินค้าเหล่านี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ โดยที่สหรัฐฯ มีประชากรประมาณ 320 
ล้านคน จึงจัดเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มาก คณะเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่ รับฟังการ
บรรยายสรุป และเยี่ยมชมส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีชื่อเรียกว่า Discovery Center 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ไม่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ของตนเอง แต่ใช้การท าสัญญากับเกษตรกร  (Contract Farming) 
ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จัดซื้อลูกไก่และรับผิดชอบค่าอาหารสัตว์ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน ในขณะที่เกษตรกร
เป็นผู้เลี้ยงไก่ในสถานที่ของตน ออกค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ไฟฟ้า กาซ และการบริหารจัดการ เมื่อเลี้ยงจนได้
ขนาดที่ก าหนดจะน าไก่ไปส่งขายให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะคิดราคาตามน้ าหนักของไก่ อย่างไรก็ตาม หากมีการเลี้ยง
ที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ สามารถน าไก่เหล่านั้นไปให้เกษตรกรรายอ่ืนเลี้ยงแทนได้ เนื่องจากไก่ยังเป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย การเลี้ยงจะมีการจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ Biosecurity มีการ
จัดท าระบบ Farm CheckTM Program หรือการจ้างบุคคลภายนอกมาตรวจทวนสอบ (Audit) ระบบการ
จัดการและการเพาะเลี้ยงทุก 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่เคยประสบปัญหาเรื่องไข้หวัดนกหรือโรคระบาดร้ายแรงอ่ืนๆ 
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และไม่มีการพบเชื้อ Salmonella ในไก่ที่ขายเข้าโรงงานเลย (Zero Incident) ทั้งนี้ จะใช้เวลาเลี้ยงในฟาร์ม
แบบระบบปิดประมาณ 53 วัน หรือประมาณ 8 สัปดาห์ก็จะส่งขายทันที การเลี้ยงจะไม่มีการใช้อาหารที่ผสม
ยาหรือ Medicated feed แต่อย่างใด มีการเติมสารประเภท Probiotics ลงในอาหาร และยังมีการใช้          
ยาปฏิชีวนะอยู่ ไก่ที่มีขนาดตัวละ 3.5 กิโลกรัมขึ้นไปจะใช้ตัดแต่งส าหรับส่วนอกโดยเฉพาะซึ่งเป็นที่นิยมใน
สหรัฐฯ ไก่ขนาดตัวละ 3 กิโลกรัมมักน ามาตัดแต่งเพ่ือจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตโดยทั่วไป ส่วนไก่ขนาดตัวละ 
2.5 กิโลกรัมลงมาจะน าไปแปรรูปหรือส่งจ าหน่ายให้กับร้านอาหาร ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายผลิตไก่ที่
ปราศจากการใช้สารปฏิชีวนะหรือ Antibiotic Free และไก่อินทรีย์ (Organic Chicken) เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
สูงมากและยุ่งยากในการแยกกระบวนการผลิต แต่มีความพยายามที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเดียวกับที่ใช้
ในคน โดยลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ 84 คาดว่าภายในปี ค.ศ. 2017 จะยกเลิกได้ทั้งหมด 

Discovery Center หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาดูงานฯ ได้รับการต้อนรับจาก Mr. John Tyson ซึ่งเป็นประธานและเจ้าของบริษัท 
บริษัท Tyson Foods มีโรงงานแปรรูปอาหารกระจายอยู่ทั่วสหรัฐฯ โดยมากอยู่ตั้งแต่บริเวณตอนกลางและ
ตะวันออกของประเทศ มีการแปรรูปไก่ประมาณสัปดาห์ละ 41 ล้านตัว หมูสัปดาห์ละ 383,000 ตัว และ  
วัวสัปดาห์ละ 133,000 ตัว หรือคิดเป็นปริมาณอาหารที่แปรรูปแล้ว (Prepared Food) ประมาณสัปดาห์ละ 
33 ล้านตัน  ศูนย์ Discovery Center นี้ประกอบด้วยห้องครัว 19 ห้องซึ่งมีรูปแบบเหมือนครัวในบ้านและ
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ร้านอาหาร มีโรงงานผลิตอาหารขนาดย่อมหรือ Pilot Plant เพ่ือทดลองเลียนแบบการผลิตจริง มีพนักงาน
ทั้งสิ้น 192 คน จบระดับปริญญาเอกจ านวน 15 คน ระดับปริญญาโทกว่า 30 คน  และมีเชฟ   (Chef) 
ประจ าด้วย นอกจากจะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว ยังมีการพัฒนาภาชนะบรรจุด้วย เนื่องจาก  
บริษัทฯ มีการส่งสินค้าให้กับร้านอาหารที่มีสาขามาก เช่น McDonald’s จะมีการจัดทีมส าหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะของ McDonald’s แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันเน้นให้มีการบริโภคโปรตีนใน
อาหารเช้ามากขึ้น ขนาดภาชนะบรรจุจะเล็กลงเพ่ือให้มีการบริโภคครั้งละน้อยในแต่ละมื้อ บริโภคบ่อยครั้งข้ึน 
และมีโปรตีนในอาหารมื้อเล็กๆ ตลอดวัน ใน Discovery Center ยังมีห้องทดสอบด้านประสาทสัมผัส ซึ่งมัก
ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องปรุงหรือส่วนผสมในอาหาร และต้องการทราบว่าผู้บริโภคจะสามารถแยกความ
แตกต่างออกได้หรือไม่ ผู้ชิมมีตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง ไปจนถึงแบบ Focus Group ซึ่งเป็นตัวแทน
ผู้บริโภคทั่วไป 

2. Walmart Headquarters 
คณะศึกษาดูงาน ฯ ได้เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารหลายระดับของ Walmart ที่ส านักงานใหญ่ใน  

มลรัฐอาร์คันซอส์ Walmart เป็นห้างค้าปลีกที่มีธุรกิจใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน 27 ประเทศ และมีสาขาใน
สหรัฐฯ มากกว่า 5,400 สาขา ในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้บริโภคเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
Walmart ในสหรัฐฯ ไม่น้อยกว่า 140 ล้านคน และมากกว่า 245 ล้านคนทั่วโลก  ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญในการเลือกร้านค้าปลีก ได้แก่ ความสะดวกสบาย ตัวสินค้า ราคา และประสบการณ์ ตามล าดับ 
นโยบายหลักของ Walmart คือ สะอาด (Clean) รวดเร็ว (Fast) และพนักงานที่มีความเป็นกันเอง (Friendly 
Associates) Walmart เป็นผู้ น า เข้ าสินค้าสดหรือ Produces มากที่ สุ ดในโลก  โดยน า เข้ าจากกว่ า               
20 ประเทศท่ัวโลก แต่โดยมากน าเข้าจากประเทศใกล้เคียงสหรัฐฯ เช่น เม็กซิโก ชิลี และอาร์เจนตินา เพ่ือให้
สินค้าคงความสดมากที่สุด ในอนาคตต้องการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปลูกพืชและผลิตการขั้นต้นให้มากขึ้น เช่น 
การพัฒนาและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้ได้รสชาติตามที่ผู้บริโภคต้องการ ปัจจุบันมีการเข้าไปช่วยควบคุม
คุณภาพระหว่างขั้นตอนการปลูกด้วย เช่น การปลูกมะม่วงหิมพานต์ในแอฟริกา นอกจากนี้   Walmart  ยังมี
การวางแผนร่วมกับเกษตรกรในมลรัฐอาร์คันซอส์ด้วย เช่น ต้องการซื้อผลผลิตข้าวเป็นปริมาณเท่าใด ท าให้
ชาวนาสามารถวางแผนการปลูกล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเป็นการซื้อสินค้าโดยตรงจาก
ชาวนาโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถประหยัดค่าขนส่ง ท าให้ต้นทุนราคาสินค้าถูกลง  สินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่ที่จ าหน่ายในห้าง Walmart กว่าร้อยละ 98 เป็นประเภท Non-GMO 
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นอกจากนี้ Walmart ยังได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญกับอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน (Sustainability) โดยเชื่อว่าผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของ Walmart   ก็ให้ความส าคัญในการซื้อสินค้าที่
ได้รับรอง (Certification)   ด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่ของ Walmart   ที่มาบรรยายส่วนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนหน่วยงานไม่หวังผลก าไรต่างๆ เช่น    International Justice 
Foundation และ International Labour Organization (ILO) โดยเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นประเด็น
ปัญหาด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังท างานร่วมกับรัฐบาลของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือต่อต้านและก าจัดการด าเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยกล่าวว่าได้ร่วมท างานกับ
กระทรวงเกษตรฯ และกรมประมงของไทยด้วย ทั้งนี้ เห็นว่าเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์เป็นประเด็นปัญหา
ที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง 

3. American Vegetable Soybean and Edamame, Inc.  
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2012 โดยด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นระยะแรก และในปี 2014 

ได้ด าเนินการก่อสร้างระยะที่สองเสร็จสิ้น เป็นโรงงานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วแระญี่ปุ่นหรือ Edamame       
เพียงอย่างเดียว โดยที่ถั่วแระญี่ปุ่น Edamame เป็นถั่วเหลืองสายพันธุ์หนึ่งซึ่งญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีนร่วมกัน
ปรับปรุงพันธุ์ เป็นพืชที่มีปริมาณน้ าตาลและโปรตีนสูง แต่มีปริมาณน้ ามันน้อยกว่าถั่วเหลืองทั่วไป บริษัทฯ นี้
บริหารโดยชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวัน และเป็นลักษณะบริษัทร่วมทุนระหว่างเอกชนและภาครัฐของมลรั ฐ
อาร์คันซอส์ (Public-Private Partnership) บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก  USDA และ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาร์คันซอส์ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ โดยบริษัทฯ สนับสนุนเงินทุน
ส าหรับการวิจัย ขณะนี้ถั่วแระญี่ปุ่นนี้เป็นชนิด Non-GMO ทั้งหมด ในสหรัฐฯ มีการบริโภคถั่วแระญี่ปุ่นปีละ
ประมาณ 25,000  - 30,000 ตัน โดยร้อยละ 90 เป็นการน าเข้าจากจีน และได้รับความนิยมมาเป็นเวลา
ประมาณ 10 ปีแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุดิบถั่วแระญี่ปุ่นที่เข้าสู่โรงงานนี้ปลูกในมลรัฐอาร์คันซอส์ เท่านั้น บริเวณพ้ืนที่ปลูกคือ 

Arkansas River Valley ใช้พ้ืนที่ประมาณ 3,000 เอเคอร์หรือ 7,500 ไร่ บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือแก่
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เกษตรกร โดยการจัดหาคนงานเพ่ือเก็บผลผลิต (Harvest Crew หรือ Bean Picker) มีผลผลิตประมาณ 4.5 
แสนตัน/ปี สามารถปลูกได้ปีละ 1 – 2 รอบ สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ถั่วแระญี่ปุ่น (สุก) แช่เยือกแข็งใช้ชื่อว่า 
Greenwave’s Products (ใส่ในไมโครเวฟ 2 นาทีแล้วสามารถรับประทานได้เลย)  และผลิตภัณฑ์ถั่วอบ
กรอบปรุงรส โดยมีสินค้าที่ เป็นรูปแบบอินทรีย์ (Organics) และส่งจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตและ
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ เช่น  Whole Foods Market, Trader Joe’s,  Walmart, 
Sam’s Club, Costco, Target ฯลฯ 

4. Post Winery and Vineyard 
เป็นโรงงานผลิตไวน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 หรือ 135 ปีมาแล้ว  ตั้งอยู่ในเมือง Altas       

ซึ่งมีประชากรอยู่เพียง 817 คน พันธุ์องุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ส่วนใหญ่คือพันธุ์ Muscadine ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองของ
แถบนี้ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาร์คันซอส์มีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงพันธุ์องุ่น ทั้งนี้ การปรับปรุงองุ่นแต่
ละสายพันธุ์จะใช้เวลายาวนานมาก อย่างเร็วที่สุดจะใช้เวลาไม่ต่ ากว่าสายพันธุ์ละ 8 ปี ตามปกติต้องใช้เวลาถึง 
15 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



7 
 

ในประเทศสหรัฐฯ มีโรงงานผลิตไวน์ประมาณ 2,000 แห่ง ทั้งเมือง Altas ซึ่งมีโรงงานผลิตไวน์ 
5 แห่ง สามารถผลิตไวน์รวมกันได้ประมาณ 500,000 แกลลอน/ปี  Post Winery เป็นผู้ผลิตไวน์ชั้นน าติด
ใน 100 ล าดับแรกของสหรัฐฯ และใหญ่ที่สุดในมลรัฐอาร์คันซอร์  มีสวนองุ่นเป็นของตนเอง โดยปลูกได้
ปริมาณผลผลิตปีละประมาณ 1 ล้านปอนด์หรือ 454 ตัน และมีการซื้อวัตถุดิบองุ่นเพ่ิมจากเกษตรกรรายอ่ืนๆ 
ด้วย ปริมาณการผลิตไวน์ของ Post Winery อยู่ที่ประมาณ 400,000 แกลลอน/ปี การหมักใช้เวลาประมาณ 
6 สัปดาห์โดยหมักในถังเหล็ก (Steel Tanks) ถังเหล็กที่ใช้ในการหมักมีขนาดตั้งแต่ 4,000 แกลลอน          
ไปจนถึง 100,000 แกลลอน มีการส่งไวน์ไปจ าหน่ายในภายในมลรัฐอาร์คันซอส์เองและมลรัฐใกล้เคียง
ประมาณ 1,500 ลัง/สัปดาห์ ราคาขายประมาณขวดละ 10 - 12 เหรียญสหรัฐฯ Post Winery มีร้านอาหาร
ซึ่งใช้วัตถุดิบพืชผักและผลไม้จากสวนของตนเอง และมีร้านจ าหน่ายไวน์และของที่ระลึก 

5. Keo Fish Farms Inc. 
เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาขนาดเนื้อที่ประมาณ 1,000 เอเคอร์หรือ 2,500 ไร่ โดย    

ร้อยละ 45 เป็นปลาชนิด Hybrid Stripe Bass และอีกร้อยละ 45 เป็น Grass Carp   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายพันธุ์ Hybrid Stripe Bass ได้จากกันผสมพันธุ์ของ Stripe Bass สายพันธุ์ต่างถิ่นกับสาย

พันธุ์พ้ืนเมือง ผลิตลูกพันธุ์ได้ปีละกว่า 35 ล้านตัว ถ้าขนาดจ าหน่ายยาวประมาณ 4 – 6 นิ้ว จะมีราคาตัวละ 
0.45 เหรียญสหรัฐฯ สามารถโตได้ถึงขนาด 14 – 15 กิโลกรัม/ตัว ส าหรับการบริโภคในร้านอาหาร มีการส่ง
ลูกพันธุ์ออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ไต้หวัน อิตาลี ฮังการี เม็กซิโก เกาหลีใต้ แคนาดา โดยไต้หวัน เป็นตลาด
หลัก ส่งออกทางเครื่องบิน ใช้เวลาไม่เกิน 32 ชั่วโมง สามารถบรรจุลูกพันธุ์ได้ 50,000 ตัว/ถุง ราคา        
กล่องบรรจุละ 250 เหรียญสหรัฐฯ  
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Grass Carp เป็นปลาที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าชลประทานส าหรับ

ท าลายวัชพืช (Vegetation Control) หรือเรียกว่า Underwater Cow ซึ่งวิธีการนี้ท าให้ไม่ต้องใช้สารเคมีใน
การก าจัดวัชพืช โดยที่สายพันธุ์นี้เป็นชนิดต่างถิ่นที่รุกราน  (Invasive Species) มีการน าเข้ามายังสหรัฐฯ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เมื่อปี ค.ศ. 1993 ภาครัฐจึงก าหนดให้ต้องท าให้เป็นหมัน (Sterile) โดยน าไข่ปลาเข้า
เครื่อง Pressurized หรือ Heat Shocked เพ่ือให้มี 3 โครโมโซมหรือ Triploid แล้วจึงน าไปเพาะฟัก ก่อนที่
จะส่งจ าหน่ายเพ่ือปล่อยลงแหล่งน้ า ต้องน าเลือดปลาทุกตัวเข้าตรวจเครื่องมือตรวจโครโมโซมเสียก่อน หาก
พบว่าเป็นชนิด 2 โครโมโซมหรือ Diploid จะต้องคัดแยกออก หน่วยงาน US Fish & Wildlife จะมาสุ่ม
ตรวจสอบเป็นครั้งคราว หากพบว่ากระท าผิดคือพบ Diploid ปะปน จะถูกปรับ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ  
หากตรวจพบ 3 – 4 ครั้ง/ปี จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามจ าหน่ายปลาเป็นเวลา 2 ปี ขนาดที่ปล่อยลง
แหล่งน้ าจะมีอายุประมาณ 9 -10 เดือน น้ าหนักประมาณ 200 กรัม เพ่ือให้สามารถรอดชีวิตจากปลานักล่า
ในแหล่งน้ าได้ สามารถอยู่ในแหล่งน้ าได้ประมาณ 7 ปี ก่อนที่จะน าขึ้นมาและเปลี่ยนปลารุ่นใหม่ลงไป 
(Restocking) มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว โดยเมื่อเลี้ยง 3 ปีจะมีน้ าหนักประมาณ 10 กิโลกรัม 

6. Brantley Farm  
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เป็นไร่ที่มีการปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และฝ้าย เริ่มท าการเกษตรตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1967 ในเขตพ้ืนที่ชลประทานขนาด 10,000 เอเคอร์ หรือ 25,000 ไร่ โดยที่พ้ืนที่ครึ่งหนึ่งเป็นของตนเอง 
อีกครึ่งหนึ่งเป็นการเช่าในลักษณะ Crop Share โดยเจ้าของที่ดินได้ส่วนแบ่งผลผลิตในพื้นที่ร้อยละ 25  พ้ืนที่
ปลูกส่วนใหญ่ใช้ส าหรับปลูกข้าวและฝ้าย โดยฝ้ายและถ่ัวเหลืองเป็นพืช GMO เนื่องจากสามารถลดการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชและเพ่ิมปริมาณผลผลิต ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นมา ถั่วเหลืองทั้งหมดที่ปลูกในมลรัฐ
อาร์คันซอส์จะเป็นพืช GMO  ข้าวโพดที่ปลูกภายในฟาร์มนี้ร้อยละ 80 เป็นพืช GMO  ส่วนข้าวจะเป็นพืช 
Non-GMO ทั้งหมด ข้าวที่ปลูกในไร่ Brantley Farm นี้ ปริมาณ 2 ใน 3 เป็นข้าวเมล็ดยาว (Long Grain) 
การเก็บเกี่ยวจะใช้รถและเครื่องจักรทั้งหมด มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอาร์คันซอส์ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว ในขณะที่ฟาร์มมีการจ้างที่ปรึกษาประจ าฟาร์มเองด้วย 

7. Dale Bumpers National Rice Research Center, ARS, USDA 
หน่วยงาน  Dale Bumpers National Rice Research Center เป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้

หน่วยงานบริการวิจัยด้านการเกษตรหรือ  Agricultural Research Service (ARS) ของ USDA ได้รับ
งบประมาณส าหรับด าเนินงานวิจัยปีละประมาณ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบ 40,000 ล้านบาท     
มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ 7,900 คน กว่า 2,000 คนเป็นนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับ
งบประมาณจ านวน 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 166 ล้านบาทส าหรับใช้เพ่ือการวิจัยข้าว
โดยเฉพาะ ซึ่งท างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาร์คันซอส์ด้วย ทั้งโลกมีข้าวอยู่ประมาณ 18,000     
สายพันธุ์ สถาบันวิจัยของ ARS ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐไอดาโฮจะเก็บรักษาพันธุ์ข้าวทั้งหมดจากทั่วโลกไว้ ในขณะที่
สถาบันวิจัยข้าวที่มลรัฐอาร์คันซอส์นี้จะเก็บรักษาสายพันธุ์  (Genetic Stock Collection) บางส่วนไว้         
และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยด้านข้าวเน้นการควบคุมพันธุกรรม (Genetic Control) และพัฒนาพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ๆ 
รวมถึงการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวโดยใช้น้ าน้อย การปลูกข้าวในเขตอุณหภูมิสูง 
พันธุ์ข้าวต้านวัชพืชและโรค เพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมสารอาหาร สามารถรักษาคุณภาพหลังการแปรรูปได้ดี 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการสะสมอาร์เซนิก  (Arsenic) ในข้าว และวิจัยพันธุ์ข้าวที่สามารถลด
การเติบโตของเซลมะเร็งด้วย 
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พ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวในมลรัฐอาร์คันซอส์มีประมาณ 1.5 ล้านเอเคอร์หรือประมาณ              
3.75 ล้านไร่  โดยครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวใช้ส าหรับการบริโภคในประเทศ ที่เหลือเป็นการส่งออก สหรัฐฯ    
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยครึ่งหนึ่งของผลผลิตมาจากมลรัฐอาร์คันซอส์ มลรัฐ
อ่ืนๆ อีก 5 รัฐที่มีการปลูกข้าวได้แก่ เท็กซัส หลุยส์เซียน่า มิสซิสซิปปี้ มิสซูรี่ และแคลิฟอร์เนีย ข้าวส่วนใหญ่  
ที่ปลูกในอาร์คันซอส์เป็นข้าวพันธุ์เมล็ดยาว (Long Grain)  และมีการปลูกข้าวเมล็ดปานกลาง (Medium 
Grain) ร้อยละ 10 – 18 ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ข้าวโพด และข้าวสาลีจะถูกควบคุมการผลิตและ
จ าหน่ายโดยภาคเอกชน ในขณะที่ภาครัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลการผลิตและจ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ข้าวเนื่องจากเป็นผู้ศึกษาวิจัย อาร์คันซอส์เป็นรัฐที่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องข้าวมากที่สุดในสหรัฐฯ  โดยมี
สถานีวิจัยตั้งอยู่ถึง 5 แห่ง ศูนย์วิจัยและส่งเสริมด้านข้าว Dale Bumpers National Rice Research Center 
ภายใต้ ARS ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 เน้นการวิจัยผลิตข้าวเมล็ดยาวพันธุ์ผสม (Hybrid)        เพ่ือ
คัดเลือกพันธุ์ที่เติบโตและให้ผลผลิตดีในภูมิอากาศแสงแดดจัดของรัฐ ส่วนวิศวกรมีการศึกษาวิธีการที่ดีสุดใน
การอบแห้งเมล็ดข้าวโดยที่ไม่ท าให้เมล็ดเสียหาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเพ่ือลดปริมาณปุ๋ยที่ใช้แต่
สามารถได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีการจัดท าโปรแกรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร เช่น Best Herbicide 
Program, Best Insect Program และ  Best Fertilizer  Program ศูนย์วิจัยข้าวของ ARS ได้รับงบประมาณ
จากหลายแหล่ง โดยได้รับทั้งจากรัฐบาลกลาง มลรัฐ และเกษตรกร แต่เงินทุนวิจัยหลักได้จากเกษตรกร      
โดยจะหักรายได้ส่วนหนึ่งของเกษตรกรทุกราย (โดยมากเป็นการขายผ่านสหกรณ์) เข้ากองทุนที่บริหารโดย
คณะกรรมการข้าว (Rice Board) การศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาสายพันธุ์เพียงเรื่องเดียวต้องใช้งบประมาณถึง     
1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อมหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยจนได้พันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะน าไปจดลิขสิทธิ์และให้ ARS 
เป็นผู้บริหารจัดการ โดย ARS จะน าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรอง   (Certified) เรียบร้อยแล้วไปจ าหน่าย
ให้แก่ภาคเอกชน (Seed grower) เพ่ือขยายพันธุ์ข้าวและจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปลูกข้าวในอาร์คันซอส์จะปลูกสลับกับถั่วเหลืองแบบปีเว้นปี มีน้อยมากที่จะเกษตรกรจะปลูก

พืชเพียงชนิดเดียว ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าวในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเมษายน และเก็บเกี่ยวในช่วง
สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ระบบชลประทานจะใช้น้ าจากล าธารและกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ า แล้วจึงสูบเข้า
แปลง เนื่องจากมีปริมาณน้ ามากจึงมีค่าใช้จ่ายต่ า หากใช้น้ าบาดาลจะต้องขุดลงไปลึกกว่า 100 ฟุต ท าให้มี
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ค่าใช้จ่ายสูงกว่าถึง 5 เท่า จึงไม่เป็นที่นิยม นอกจากจะมีการวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์ข้าวแล้ว ยังมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลือง ข้าวโพด และถั่วแระญี่ปุ่นเพ่ือหาสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง  คณะศึกษาดูงานฯ     
ได้เยี่ยมชมแปลงทดลองของศูนย์วิจัย Dale Bumpers National Rice Research Center และพ้ืนที่ปลูกข้าว
และถ่ัวเหลืองของบริษัท Angelina Plantation 

8. City of Vidalia มลรัฐหลุยส์เซียน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้บริหารของเมือง Vidalia ในมลรัฐหลุยส์เซียน่าได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือเป็นเกียรติแก่    

คณะศึกษาดูงานฯ และได้บรรยายเกี่ยวกับการเกษตรของรัฐ มลรัฐหลุยส์เซียน่าเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมาก โดยอาจมีภาวะแห้งแล้ง (Draught) ในขณะเดียวกันก็สามารถเกิดปัญหาน้ า
ท่วมได้ กฎหมาย Farm Bill ฉบับเดิมของสหรัฐฯ ก าหนดให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้โดยใช้
วิธีจ่ายเงินชดเชยโดยตรง ซึ่งมีได้หลายลักษณะ เช่น จ่ายชดเชยให้ตามราคาท้องตลาดหรือราคาเป้าหมาย     
ตามราคาเฉลี่ย หรือใช้วิธีประกันราคา เดิมสหรัฐฯ เคยใช้วิธีจ่ายเงินให้กับเกษตรโดยตรง โดยใช้วิธีการ
คาดการณ์ว่าเกษตรกรควรมีรายได้เท่าใดและจ่ายเงินสมทบให้ ซ่ึงด าเนนิการมาจนถึงปี 2014 แต่มีปัญหากับ   
WTO จึงเปลี่ยนจากการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงเป็นวิธีประกันภัยพืชผลหรือ  Crop Insurance   โดยให้
เกษตรกรเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงวิธีการสนับสนุนอยู่ 
ในปีนี้เกษตรกรมีผลผลิตดีแต่ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกกลับตกต่ า ผลของการบังคับใช้ Farm Bill 2014 
ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่เชื่อว่าการใช้วิธีการประกันภัยพืชผลร่วมกับการบริหารความเสี่ยง จะท าให้
สถานการณ์ด้านเงินทุนและการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น ในช่วงที่มีการจ่ายเงินชดเชยให้โดยตรงท าให้เกษตร
กล้าที่จะเสี่ยงปลูกพืชชนิดต่างๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรจ าเป็นต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในการ
วางแผนการผลิต 

9. Louise Dryfus Commodities Commercial Office and GIPSA/FGIS Inspection Lab 
คณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณไซโลที่ เก็บเมล็ดธัญพืชของบริษัท Louis Dreyfus 

Commodities ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือ Port of Greater Baton Rouge เมือง Port Allen จัดเป็นท่าเรือที่
ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของสหรัฐฯ บริษัทฯ ให้บริการอบแห้งและเก็บรักษาเมล็ดธัญพืชก่อนส่งออกจากท่าเรือ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ ามิสซิสซิปปี้ การขนส่งเมล็ดธัญพืชส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95 จะใช้การขนส่งทางเรือ 
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(Barge) จากมลรัฐหลุยส์เซียน่าและมิสซิสซิปปี้มายังท่าเรือปากแม่น้ ามิสซิสซิปปี้ มีเพียงร้อยละ 5 ที่ใช้การ
ขนส่งโดยรถบรรทุก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องปฏิบัติการ GIPSA (Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration)/FGIS 

(Federal Grain Inspection Service) Inspection Lab เป็นหน่วยงานให้บริการของภาครัฐภายใต้ USDA  
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ ท าหน้าที่สุ่มตัวอย่างเมล็ดธัญพืชซึ่งส่วนใหญ่คือถั่วเหลืองจากถังเก็บที่เตรียมส่งออก 
(Shipping Bin) เพ่ือตรวจการตกค้างของแมลงที่มีชีวิต หากพบแมลงมีชีวิตมากกว่า 2 ตัว/ตัวอย่าง จะต้องน า
เมล็ดพืชไปท าการรมควัน (Fumigate) ใหม่ทั้งหมด  
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เนื่องจากหลุยส์เซียน่ามีพ้ืนที่ป่าไม้มาก จึงมีการตั้งโรงงานผลิต Wood Pellet จาก Timber 
บริเวณท่าเรือ ซึ่งได้จากการน าเศษไม้มาอัดเป็นเม็ด สามารถส่งออกทางเรือไปยังสหภาพยุโรปได้อย่างสะดวก  
ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จัดเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้พลังงานหรือ BTU 
เทียบเท่าถ่านหิน โดยสหราชอาณาจักรใช้ Wood Pallet เป็นแหล่งพลังงานถึงร้อยละ 9 

10. การสัมมนา Agricultural Trade Roundtable ณ Louisiana State University (LSU) AgCenter 
ARS/USDA ได้เชิญให้ข้าราชการด้านเกษตรระดับมลรัฐของหลุยส์เซียน่า อาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐหลุยส์เซียน่าหรือ LSU และผู้แทนสมาพันธ์เอกชนด้านการเกษตรของมลรัฐมาบรรยาย
เกี่ยวกับการเกษตรของหลุยส์เซียน่า โดยที่หลุยส์เซียน่าเป็นแหล่งผลิตธัญพืชส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ เช่น    
ถั่วเหลือง ข้าวโพด และมีการผลิตข้าวเมล็ดยาวซึ่งจัดเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของรัฐ โดยส่งออกผลผลิต    
ร้อยละ 75 ของปริมาณการผลิตข้าวทั้งหมด ทางตอนเหนือของรัฐจะปลูกข้าวได้เพียงปีละ 1 รอบเนื่องจาก
ภูมิอากาศหนาวเย็นเร็วกว่าทางตอนใต้ของรัฐฯ โดยเฉพาะช่วงหลังการเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคมหรือ
สิงหาคม มีบ้างที่ปลูกข้าวสลับกับถั่วเหลือง แต่ร้อยละ 80 ปลูกข้าวสลับกับการเลี้ยง Crawfish (กุ้งน้ าจืด
ลักษณะคล้าย Lobster แต่ตัวเล็กกว่า) ซึ่งจะเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนหรือพฤษภาคม พ้ืนที่
ทางตอนใต้ของรัฐที่สามารถปลูกข้าวต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2  จะใช้การปล่อยน้ าเข้านา (Re-flood) หลังการเก็บ
เกี่ยวในรอบแรก แต่ผลผลิตในรอบท่ี 2 จะลดลง รายได้จากการขายข้าวส่วนหนึ่งของเกษตรกรจะเข้าสู่กองทุน
ศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว และอีกส่วนหนึ่งน าไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ ในหลุยส์เซียน่ายังมีการปลูกฝ้าย อ้อย มันฝรั่ง และท าปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลมีประวัติศาสตร์ยาวนานในรัฐนี้ โดยเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อประมาณ 220 ปีก่อน เมื่อปี 1922          
เกิดปัญหาโรคพืชท าลายรากอ้อย จึงด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ต้านโรคได้ ขณะนี้ยังไม่มีอ้อยที่
เป็น GMO อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลนี้ท าให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ 16,000 
คน มูลค่าธุรกิจประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 95,000 ล้านบาท สามารถผลิตได้
ประมาณร้อยละ 20 ของการผลิตน้ าตาลในสหรัฐฯ ทั้งหมด พ้ืนที่การปลูกฝ้ายในหลุยส์เซียน่าลดลงเป็นล าดับ 
เพราะความต้องการใช้ฝ้ายลดลงเนื่องมาจากมีผ้าใยสังเคราะห์เข้ามาทดแทนและมีราคาต่ ากว่ามาก ในอนาคต
เชื่อว่าอินเดียจะกลายเป็นผู้ผลิตฝ้ายใหญ่ที่สุดของโลก ด้านการประมงมีการเลี้ยง หอยนางรม ปลา และ 
Crawfish  
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อุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอาหารและส าคัญเป็นอันดับหนึ่ งของรัฐคือ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 100,000 คน ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ของรัฐปกคลุมด้วยป่าไม้ 
เนื่องจากมีภูมิอากาศเหมาะสม ในหลุยส์เซียน่าจึงมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไม้มากมายทั้งไม้ซุง 
ไม้แปรรูป เยื่อไม้ และเศษไม้อัดเม็ด (Wood pellet) ไม้ที่ส าคัญคือไม้เนื้ออ่อนจ าพวกสนชนิด Southern 
Yellow Pine ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชนิด นิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านและอาคาร รัฐเน้นการปลูกป่าทดแทน 
(Replenish) โดยจะปลูกเพ่ิมประมาณ 100 ล้านต้น/ปี มักปลูกในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ใช้เวลา
เพ่ือให้ต้นไม้เติบโต 25 – 40 ปี จึงจะสามารถตัดเพ่ือสร้างรายได้ 

11. Audubon Sugar Institute and American Sugar Cane League 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและสมาคมผู้ผลิตน้ าตาลของมลรัฐหลุยส์เซียน่า ได้รับ

ทราบว่า อ้อยไม่ใช่พืชพ้ืนเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของหลุยส์เซียน่า สภาพอากาศที่        
หนาวเย็นในบางช่วงของปีท าให้อ้อยไม่เจริญเติบโต พ้ืนที่ในการปลูกอ้อยมีประมาณ 400,000 เอเคอร์ หรือ
ประมาณ 1 ล้านไร่ สหรัฐฯ ยังจ าเป็นต้องมีการน าเข้าน้ าตาลเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยมีการก าหนด
โควต้าการน าเข้าให้แต่ละประเทศ ในกฎหมาย Farm Bill 2014 มีการก าหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    
ผู้ปลูกอ้อย คณะศึกษาดูงานฯ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ าตาลขนาดเล็กซึ่งใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยด้วย 

12. New Orleans Cold Storage at Port of New Orleans  
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เป็นกิจการรับฝากสินค้าในห้องเย็นที่เอกชนเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2003 
อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นคือ –10oF (หรือ –23oC) และ –40oF (หรือ –40oC) การคิดราคาค่ารับฝากขึ้นอยู่
กับปริมาณน้ าหนักสินค้า บริษัท New Orleans Cold Storage จึงต้องบริหารจัดการให้มีการขนถ่าย
สินค้าออกไปเพ่ือจ าหน่ายอย่างรวดเร็ว สินค้าส่วนใหญ่ที่รับฝาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็ง  สินค้าไก่เพ่ิง
ได้รับความนิยมเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้น ชาวอเมริกันนิยมบริโภค เนื้อวัวมากกว่า                 
โดยเฉพาะที่น ามาผลิตแฮมเบอเกอร์ ภายหลังห่วงใยสุขภาพมากขึ้น จึงหันมาบริโภคเนื้อไก่ซึ่งมีไขมันน้อยกว่า
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดขยายตัวของธุรกิจห้องเย็นรับฝากผลิตภัณฑ์ไก่ และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น
ด้วย ตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศในอเมริกากลางและใต้ ยุโรปตะวันออก และคิวบา อย่างไรก็ตาม ไก่เป็นสินค้า
ที่หลายประเทศปกป้องตลาด (รวมทั้งประเทศไทย) อีกทั้งยังประสบปัญหาเรื่องไข้หวัดนกเป็นครั้งคราว  
เจ้าหน้าที่   USDA จะเข้ามาตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้าทุกวันเพ่ือประทับตรารับรอง
ก่อนการส่งออกจ าหน่าย 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 

1. การศึกษาดูงานด้านการเกษตรของสหรัฐฯ ได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับทราบข้อมูลด้านการการเกษตร
และการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ โดยที่ภาครัฐให้ความส าคัญกับการเกษตรเป็นอย่างมาก  มีการสนับสนุน
งบประมาณและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเห็นว่าสินค้าเกษตรเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ ภาครัฐ
มีนโยบายให้ความช่วยเหลือและอุดหนุนจึงได้จัดท ากฎหมาย Farm Bill ขึ้น ฉบับล่าสุดคือปี ค.ศ. 2014   
เน้นลดการให้เงินอุดหนุนโดยตรง แต่ใช้การสนับสนุนด้านเงินทุนศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงและคิดค้นสายพันธุ์
ใหม่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของสหรัฐฯ รวมถึงการประกันความเสียหายของพืชผล 

2. การท าการเกษตรในสหรัฐฯ มักท าในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ อาจเป็นเจ้าของที่ดินเองทั้งหมดหรือบางส่วน และ
บางส่วนใช้การเช่าหรือแบ่งผลประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินตามแต่อัตราส่วนที่จะตกลงกัน ท าให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการ และคุ้มค่าในการเช่าหรือจัดซื้อเครื่องจักร การท าการเกษตรในสหรัฐฯ เน้นการใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยีเพ่ือประหยัดแรงงาน ได้ผลผลิตสูงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เกษตรกรของสหรัฐฯ ที่พบส่วนใหญ่มีความรู้และให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัย บางรายจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้
ค าแนะน าในการท าการเกษตรในฟาร์มของตน รายได้ส่วนหนึ่งของเกษตรกรทุกราย (โดยมากขายสินค้าเกษตร
ผ่านสหกรณ์) จะเก็บเข้ากองทุนเพ่ือการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง ลดปริมาณปุ๋ย
และสารเคมีที่ใช้ลง และสามารถทนทานต่อสภาพอากาศของแต่ละพ้ืนที่ จะสังเกตได้ว่า พืชเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ หลายชนิดไม่ใช่พืชท้องถิ่น เช่น ข้าว อ้อย แต่สามารถท าการศึกษาวิจัยจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้การศึกษาวิจัยแนวใหม่เน้นคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีแร่ธาตุหรือคุณค่าทางอาหารสูงหรือลดการเกิด
โรคร้ายแรงของมนุษย์ เช่น มะเร็ง มหาวิทยาลัยของรัฐในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ศึกษาวิจัยร่วมกับ USDA 
ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นของภาครัฐ และรัฐขายลิขสิทธิ์ให้แก่ภาคเอกชนน าไปผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
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4. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเน้นการท า Contract Farming เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและ   
มีตลาดรองรับได้ ลดปัญหาสินค้าราคาตกต่ าและล้นตลาด ผู้ผลิตหรือผู้รับซื้อมักเข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการผลิต ควบคุมคุณภาพ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการ  

5. หลายพ้ืนที่ของสหรัฐฯ มีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติรุนแรง ทั้งภาวะแห้งแล้ง น้ าท่วม พายุทอร์นาโด เฮอริเคน 
รวมทั้งอากาศที่หนาวจัด แต่ใช้การศึกษาวิจัยจนท าให้สามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่หลายชนิด
อาจมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศก าลังพัฒนา ภาครัฐของสหรัฐฯ จึงจ าเป็นต้องอุดหนุนภาคการเกษตรของตนเอง
ด้วย 

6. สหรัฐฯ ต้องการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งมีนโยบายการปลูก
ป่าที่ชัดเจนและมองการไกล ท าให้มลรัฐหลุยส์เซียน่ามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา สามารถจ าหน่าย       
ไม้แปรรูป และยังน าผลพลอยได้จากการท าไม้มาผลิตเป็น Wood Pellet และส่งออกเป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 

7. กระทรวงเกษตรฯ อาจพิจารณาใช้แนวทางที่เหมาะสมและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ของสหรัฐฯ ประกอบการ
ก าหนดนโยบายด้านการเกษตรของไทยในโอกาสต่อไป 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กันยายน 2558 

 


