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  ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมการสัมมนา 
Agricultural Outlook Forum ประจ าปี  2559 จัดโดยหน่วยงาน US Department of Agriculture 
(USDA) หรือกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมือง 
Arlington มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีหัวข้อส าหรับการสัมมนา (Theme) ประจ าปีนีคคือ “การปฏิรูปการเกษตร 
(Transforming Agriculture)”  
  การสัมมนานีคจัดขึคนเป็นประจ าทุกปี โดยครัคงนีคเป็นครัคงที่ 92 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เคยเข้า
ร่วมมาแล้ว 1 ครัคงเมื่อปี 2557 กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนา ได้แก่ ภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ            
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการเกษตร เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของภาคการเกษตรของ
สหรัฐฯ นโยบายด้านการเกษตร แนวโน้มหรือทิศทางด้านการเกษตร ปัญหาอุปสรรค รวมทัคงแนวทางแก้ไข 
การสัมมนาแบ่งออกเป็นการสัมมนาในภาพรวม การสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ การเสวนาโดยผู้มีบทบาท
ด้านการเกษตร และสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ โดยมี Mr. Tom Vilsack ปลัดกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ แสดงปาฐกถาและเป็นผู้ด าเนินรายการในการสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษในหัวข้อ “การ
ปฏิรูปการเกษตร (Transforming Agriculture)” และการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างภาวะผู้น าส าหรับ
คนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่เพื่อปฏิรูปการเกษตร (Providing Leadership for Present and Future 
Generations in the Transformation of Agriculture)”  

ปาฐกถาโดย Mr. Tom Vilsack ปลัดกระทรวงเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mr. Tom Vilsack ปลัดกระทรวงเกษตร ได้แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางการเกษตรของ
สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยได้กล่าวว่า ในปี 2559 กระทรวงเกษตรจะด าเนินงานในลักษณะเป็นหุ้นส่วน 
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(Partnership) กับเกษตรกร โดยจะพยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการเกษตรเพ่ิมมากขึคน 
นอกจากนีค จะพยายามลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึคนจากการเกษตร โดยการน าเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean technology) และพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพ
และผลผลิตทางการเกษตรจะเพ่ิมขึคนถึงร้อยละ 170 ในขณะที่ใช้พืคนที่ท าการเกษตรลดลงร้อยละ 26        
การส่งออกสินค้าเกษตรเน้นการขยายตลาดผ่านความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือ 
TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) คาดว่ า ร า ย ได้ จ า กก าร เกษตร           
จะเพ่ิมขึคนถึง 181 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6.3 ล้านล้านบาท สหรัฐฯ ให้ความส าคัญกับ TPP 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ โดยเชื่อว่า  ปริมาณชนชัคน
กลางในทวีปเอเชียจะเพ่ิมมากขึคนจนสูงกว่าประชากรของสหรัฐฯ ดังนัคน TPP จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
สภาคองเกรส ของสหรัฐฯ ให้ได้ หากยิ่งช้าก็จะยิ่งสูญเสีย ซึ่งอาจสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจถึง 94 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.3 แสนล้านบาท สหรัฐฯ ประสงค์เข้าสู่ตลาดของสาธารณรัฐคิวบาให้ได้ 
เนื่องจากคิวบาต้องน าเข้าอาหารถึงร้อยละ 80 ของประมาณท่ีต้องการบริโภค 

การสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ Mr. Howard G. Buffett, CEO ของ Howard G. Buffet Foundation   
ในหัวข้อการปฏิรูปการเกษตร (Transforming Agriculture)  

  Mr. Howard G. Buffet บุตรชายของ Mr. Warren Buffet มหาเศรษฐีหุ้นของสหรัฐฯ ซ่ึงมี
อาชีพด้านหนึ่งเป็นเกษตรกรให้ข้อคิดเห็นว่า การปฏิรูปการเกษตรจ าเป็นต้องด าเนินการทดลองและ
ศึกษาวิจัยให้ได้ผลผลิตที่สูงกว่าเดิม ในขณะเดียวกันต้องสามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึคนด้วย นอกจากนีค 
ควรเน้นการเปลี่ยนแปลงชนิดเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ ศึกษาปัญหาการกัดกร่อนและคุณภาพของดิน คุณภาพ
นค าใช้ การอยู่รอดในสภาวะแห้งแล้ง และต้องได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
เช่น การศึกษาวิจัยการเพ่ิมการดูดซึมฟอสเฟตในระบบรากของพืช การไม่น าผลงานวิจัยมาใช้จะเป็นการ
เสียเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 
เกษตรกรจ าเป็นต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะคุณภาพนค าใช้ ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง

ของภาครัฐเป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากการเกษตรส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพแหล่งนค าและการจัดสรร  
นค าใช้ ภาครัฐต้องช่วยเกษตรกรตัดสินใจในการปลูกพืช และเพ่ือให้การท าการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืนควรใช้
การปลูกพืชหมุนเวียน การท าเกษตรอินทรีย์เป็นการเพ่ิมมูลค่าแต่ต้องมีการช่วงการเปลี่ยนผ่านซึ่งท าให้      
ผลก าไรลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมการผลิตและท าให้
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ได้ผลผลิตสูงขึคน เป็นการอนุรักษ์ และช่วยให้สามารถรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
( Climate Change) น อก จ า ก นีค  เ ข า ยั ง ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ป ลู ก พื ช ห รื อ ท า ส ว น ใ น เ มื อ ง    (Urban 
Farming/Gardening) ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึคนเป็นล าดับ 

การเสวนาเรื่อง การสร้างภาวะผู้น าส าหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเกษตร (Providing Leadership for Present and Future Generations in the Transforma-
tion of Agriculture) 

  ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ประธานบริหารมหาวิทยาลัย Cornell ผู้บริหารบริษัทเครื่องปรุง 
ผู้บริหารของหน่วยงานที่ข้องกับอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรกรและและอดีตประธานสมาคมผู้ปลูก
ข้าวโพดแห่งชาติ การเสวนาเน้นแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรของผู้บริโภค โดยผู้ร่วมเสวนาได้กล่าวว่า 
ปัจจุบันประชากรในประเทศสหรัฐฯ ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพเพ่ิมสูงขึคน  โดยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 27 จะป่วยด้วยปัญหาโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ดังนัคน
ชาวอเมริกันจึงหันมาใส่ใจสุขภาพเพ่ิมมากขึคน เน้นบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประโยชน์ และจากความ
ต้องการที่เพ่ิมสูงขึคนจึงเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึคนมาเป็นจ านวนมาก ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติดีโดยไม่ค านึงถึงเรื่องราคา นอกจากนีคผู้ร่วมเสวนาเห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มี         
ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่บ่งชีคว่าสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม (non - GMO) ดีกว่าสินค้าเกษตร    
ที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO) ดังนัคนการเลือกซืคอสินค้าเกษตรจึงขึคนอยู่กับความพอใจและความ
ต้องการของผู้บริโภค ประเด็นการปิดฉลากแสดงว่าเป็นสินค้า GMO หรือ non - GMO นัคน ผู้ร่วมเสวนา      
เห็นว่า การปิดฉลากเป็นวิธีการทางการตลาดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสินค้าชนิดไหนดีกว่ากัน    
หากปิดฉลากก็จะเป็นการแสดงความโปร่งใส และการเคารพสิทธิในการเลือกซืคอสินค้าของผู้บริโภคเท่านัคน  

 

การสัมมนา Agricultural Outlook Forum ยังแบ่งออกเป็นการเสวนาและการ
บรรยายกลุ่มย่อยซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันหลายหัวข้อในเวลาเดียวกัน สาระส าคัญจากการสัมมนาในหัวข้อ
ต่างๆ ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้  

1. การเสวนาเรื่องโอกาสทางการเกษตร (Opportunities in Agriculture)  
2. การปฏิรูปเศรษฐกิจท้องถิ่น (Transforming Rural Economy): แนวโน้มเกษตรอินทรีย์ 

(The Outlook for Organic Agriculture)  
3. การปฏิรูปเศรษฐกิจท้องถิ่น : ข้อมูลขนาดใหญ่กับการปฏิรูปการเกษตร (Big Data: 

Transforming Agriculture)  
4. การปฏิรูปเศรษฐกิจท้องถิ่น : อนาคตของสินเชื่อทางการเกษตรและการจัดให้มีการ

ประกันภัยผ่านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน  (The Future of Agricultural Credit and 
Insurance Provision through Public/Private Partnerships) 

5. ความมั่นคงด้านอาหาร: การแพร่ระบาดของศัตรูพืชและโรคในระดับภูมิภาค : ตัวอย่าง
ความส าเร็จ (Regionalization of Pest and Disease Outbreaks: A Success Story) 

6. การค้าระหว่างประเทศ: การส่งออกของสหรัฐฯ จะเรืองรองเมื่อการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืคนแปซิฟิกส าเร็จ (U.S. Exports in the Warm Glow of a Completed Trans- 
Pacific Partnership) 
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7. เทคโนโลยี: การประยุกต์ใช้ความส าเร็จทางเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ       
ต่ อความท้ าทายของการ เกษตร โลก ( Applying USDA Technological Achievements to Global 
Agriculture Challenges) 

8. เศรษฐกิจบนพืคนฐานชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Bio-Products : 
Generating Economic Transformation)  

 
1. การเสวนาเรื่องโอกาสทางการเกษตร (Opportunities in Agriculture)  

  ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) เกษตรกรผู้เพาะเลีคยง    
สัตว์นค า ผู้อ านวยการร่วมคณะท างานด้านนโยบายอาหารแห่งดีทรอยต์ เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรและ
ศาสตราจารย์ของหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ของ Atlantic County มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ และรองประธานบริหาร 
American Farm Bureau Federation ผู้ร่วมเสวนากล่าวว่า ปัจจุบันโอกาสทางการเกษตรยังคงมีอยู่
โดยเฉพาะผู้ต้องการท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการ
บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมสูงขึคน แต่ทัคงนีค การที่จะเริ่มเพาะปลูกพืช จ าเป็นต้องส ารวจตลาดเพ่ือให้ทราบ
ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดเป็นที่ต้องการของตลาด และผู้ที่อาศัยอยู่ในพืคนที่นัคนมาจากไหนและมีเชืคอชาติอะไร       
สิ่งเหล่านีคเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จในการท าการเกษตร นอกจากนีค สิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้
เกษตรกรรายใหม่ประสบความส าเร็จในการขายสินค้า คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในท้องถิ่น
หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ซุปเปอร์มาเก็ต ร่วมถึงร้านอาหาร เพราะหน่วยงานเหล่านีค
จะเป็นลูกค้ารายส าคัญ เนื่องจากหน่วยงานในท้องถิ่นย่อมต้องการซืคอสินค้าจากผู้ผลิตที่อยู่ในพืคนที่          
อย่างแน่นอน เนื่องจากสามารถรับประกันได้ว่าสินค้าสดใหม่และมีคุณภาพ นอกจากนีค ควรเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาลูกค้ารายใหม่ หรือเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือหากลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ ส าหรับประชาชนรุ่นใหม่ที่สนใจจะท าการเกษตร ควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือซืคออุปกรณ์
มาใช้ร่วมกัน และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งรัฐบาลมีโปรแกรมการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ 

2. การปฏิรูปเศรษฐกิจท้องถิ่น (Transforming Rural Economy): แนวโน้มเกษตรอินทรีย์ (The 
Outlook for Organic Agriculture)  

จากข้อมูลทางการตลาดของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ระหว่างปี 2548 - 
2558 พบว่า สินค้าท่ีมีปริมาณยอดขายเป็นดับหนึ่งคือผักและผลไม้สด รองลงมาคือสินค้าประเภทนม โดยมี
สัดส่วนมูลค่าของยอดขายทัคงหมดคิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 15 ตามล าดับ โดยที่พืชที่ปลูกในสหรัฐฯ 
เป็นพืชอินทรีย์ถึงร้อยละ 5  ในจ านวนนีคร้อยละ 0.2 คือถั่วเหลืองอินทรีย์ แคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐที่มีการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในสหรัฐฯ โดยข้าวโพดคือพืชที่ปลูกแบบอินทรีย์มากท่ีสุด ผักผลไม้
อินทรีย์ที่สหรัฐฯ ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ แอปเปิ้ล ผักกาดแก้ว (Lettuce) และองุ่น ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของ
สหรัฐฯ ทัคง Costco, Kroger, Walmart และ Target ต่างก็ขยายพืคนที่จ าหน่ายสินค้าอินทรีย์และประกาศว่า
จะขยายให้มากยิ่งขึคนเป็นล าดับเพ่ือสร้างอุปสงค์ (Demand) ของผู้บริโภค สินค้าอินทรีย์จะขายได้ในราคาสูง 
แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร 

ราคาขายสินค้าเกษตรหน้าฟาร์มจะสูงกว่าสินค้าเกษตรปกติมาก โดยจะได้ก าไรถึงร้อยละ 
22 – 35 เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรทั่วไปที่มีก าไรอยู่ที่ร้อยละ 5 – 7 อย่างไรก็ตาม การท าการเกษตร
อินทรีย์จะท าให้ได้ผลผลิตลดลงร้อยละ 10 – 18 และมีค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าการท าการเกษตรทั่วไป     
ร้อยละ 7 – 13 อย่างไรก็ตาม การท าการเกษตรอินทรีย์ท าให้มีการกัดกร่อนของดินลดลง ไนเตรทรั่วไหลลง
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ไปอยู่ในนค าบาดาลน้อยลง ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า จึงเป็นผลดีต่อระบบนิเวศน์มากกว่า
การท าเกษตรทั่วไป อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องใช้ระบบการท าการเกษตรแบบมีนวัตกรรม  (Innovative 
Farming System) เช่น ระบบการเกษตรแนวอนุรักษ์ ระบบผสมผสาน (Integrated) ระบบฟาร์มรวม 
(Mixed Farming) และระบบปศุสัตว์ทางเลือก (Alternative Livestock System) ร่วมกับแนวทางอ่ืน เช่น 
การปลูกพืชหมุนเวียน  การปกป้องดินและนค า และการอนุรักษ์ชุมชนชนบท  (Maintaining Rural 
Communities) 

3. การปฏิรูปเศรษฐกิจท้องถิ่น: ข้อมูลขนาดใหญ่กับการปฏิรูปการเกษตร (Big Data: Transforming 
Agriculture)  

จากผลการส ารวจของ  The American Farm Bureau Federation (AFBF)  กับกลุ่ ม
เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในปี 2557 พบว่าร้อยละ 65 ยังรู้สึกกลัวและยังไม่เชื่อถือในการใช้
เทคโนโยลีใหม่ ร้อยละ 19 รู้สึกเฉยๆ และร้อยละ 16 รู้สึกยอมรับได้กับเทคโนโลยีใหม่ และจากผลการ
ส ารวจในปีเดียวกันเก่ียวกับเรื่องการใช้และการแบ่งปันข้อมูลพบว่า เกษตรกรจ านวนร้อยละ 81 คิดว่าตนเอง
เป็นเจ้าของขอ้มูล และร้อยละ 77 รู้สึกกังวลกับความปลอดภัยของข้อมูลที่จะแบ่งปัน   

ประโยชน์ของการแบ่งปันข้อมูลทางการเกษตรและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)* 
ส าหรับเกษตรกร ได้แก่ ท าให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจเร็วขึคน เพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีขึคน 
สามารถแยกแยะและลดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพในฟาร์ม เพ่ิมผลผลิตของฟาร์มปศุสัตว์  และ
กระบวนการผลิตนม ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงในฟาร์ม ปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาด สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการจัดการในฟาร์มได้ดีขึคน ท าให้เกิดการพัฒนาทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน สามารถตรวจสอบผลของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์           
ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร ถึงแม้ว่าประโยชน์จากการแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่จะมีมากมาย         
แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังมีข้อกังวลและต้องการข้อมูลและตัวเลือกเพ่ิมเติม ก่อนที่จะตัดสินใจแบ่งปัน
ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการแบ่งปัน ความกังวลใจดังกล่าว ได้แก่ ใครจะเป็นเจ้าของข้อมูลและผู้ควบคุม
การใช้ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความพร้อมของข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ คุณภาพของข้อมูล
การสอดคล้องและการท างานร่วมกันของข้อมูล การจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล ซึ่งการที่จะขจัดความกังวลใจ
เหล่านีค  ผู้ ให้การบริการเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture Technology Providers หรือ ATPs)                   
ให้ความเห็นว่า การที่จะท าให้เกษตรกรยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และยอมรับการแบ่งปันข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อกังวลใจที่ เกษตรกรยังคงมีอยู่              
ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านีคได้เกษตรกรก็จะหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท าการเกษตรและแบ่งปัน
ข้อมูลของตนเองให้กับบุคคลอ่ืนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเกษตร  

*หมายเหตุ   Big Data หมายถึง ข้อมูลจ านวนมหาศาลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ รวมทัคงจาก Social 
Media มีการน าข้อมูลมาซืคอขายกัน เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา 

4. การปฏิรูปเศรษฐกิจท้องถิ่น อนาคตของสินเชื่อทางการเกษตรและการจัดให้มีการประกันภัยผ่าน
ความเป็นหุ้ นส่ วนระห ว่างภาครั ฐและเอกชน  (The Future of Agricultural Credit and 
Insurance Provision Through Public/Private Partnerships) 

หน่วยงาน Farm Service Agency หรือ FSA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ 
USDA มีหน้าที่หลักในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร นอกจากนีคยังให้การฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางด้าน
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วิชาการด้วย FSA ยังมีบริการประเมินความเสี่ยงของการเกษตร อย่างไรก็ตาม ปริมาณเงินทุนให้กู้ยืมของ
ภาครัฐมีจ ากัด จ าเป็นต้องหาหุ้นส่วน จึงได้ริเริ่มจัดท าโปรแกรมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Private – Government Partnership) ขึคน โดย FSA เป็นผู้คค าประกันเงินกู้ให้แก่เกษตรกร การสัมมนานีค   
ได้เชิญให้ธนาคารท้องถิ่น  First Dakota National Bank และ Farmer Mac มาบรรยายเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้สินเชื่อเงินกู้แก่เกษตรกรสหรัฐฯ First Dakota National Bank มีนโยบายให้สินเชื่อแก่
เกษตรกรหน้าใหม่ทีเ่พ่ิงเริ่มท าการเกษตรภายในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยร่วมมือกับ FSA   เพ่ิมวงเงินสินเชื่อและ
ดอกเบีคยคงที่ระยะยาว ส่วนธนาคาร Farmer Mac เน้นการให้เงินกู้แก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลหรือในชนบท
เป็นหลัก สามารถกู้ได้ถึง 25 ปีและดอกเบีคยคงที่ ไม่มีการก าหนดวงเงินขัคนสูงหรือต่ า สามารถขอสินเชื่อ
ออนไลน์ได้ ก่อให้เกิดสภาพคล่องในพืคนที่ห่างไกลเป็นอย่างมาก  Farmer Mac ต่างจาก First Dakota 
National Bank ตรงที่มีลูกค้าเป็นเกษตรกรอยู่ทั่วสหรัฐฯ  

USDA เห็นว่า เนื่องจากภาครัฐมีเงินทุนที่จ ากัด การร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเอกชนเป็น
ผู้ให้กู้และ USDA เป็นผู้คค าประกันเงินกู้ให้ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็เป็น
การสนับสนุนและส่งเสริมภาคการเกษตรในชนบทด้วย หน้าที่ของ USDA อีกด้านหนึ่งคือการให้โอกาสและ
ทางเลือกต่อเกษตรกรในพืคนที่ห่างไกลของสหรัฐฯ นอกจากนีค USDA ยังสนับสนุนให้มีการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาการเกษตรในอีกหลายรูปแบบ เช่น การจัดท าระบบอาหารอินทรีย์ทัคงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค    
การจัดการนค าใช้และนค าทิคงในพืคนที่ห่างไกล โครงการด้านพลังงาน การขยายโครงข่ายสื่อสาร Broadband 
การจัดตัคงโรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา และโครงสร้างพืคนฐานอ่ืนๆ ในชนบท ทัคงหลายทัคงปวงเพ่ือให้
ชุมชนเกษตรในพืคนที่ห่างไกลมีความเข้มแข็ง ผ่านความร่วมมือแบบหุ้นส่วนและการลงทุน 

5. ความม่ันคงด้านอาหาร: การแพร่ระบาดของศัตรูพืชและโรคในระดับภูมิภาค: ตัวอย่างความส าเร็จ 
(Regionalization of Pest and Disease Outbreaks: A Success Story) 

การแบ่งภูมิภาค (Regionalization) หรือการแบ่งเขต (Zoning) เป็นมาตรการอย่างหนึ่ง       
ที่ประเทศสมาชิกของหน่วยงานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des 
Epizooties หรือ OIE) ใช้ชีคเฉพาะเจาะจงพืคนที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร ใช้การแยกพืคนที่ปลอดโรคและพืคนที่ที่ได้รับผลกระทบออกจากกัน ปัจจุบันศัตรูพืชและ
โรคต่างๆ ยังเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการเกษตร ดังนัคนในโลกที่ไร้พรมแดนและมีการเพ่ิมขึคน
ของการค้าระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดแบ่งภูมิภาคหรือการแบ่งเขต เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช ซึ่งเมื่อเกิด
ปัญหาโรคระบาดขึคนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศนัคนจะต้องส่งข้อมูลพืคนที่ที่ได้รับผลกระทบและพืคนที่   
ที่ปลอดโรคให้ประเทศคู่ค้าพิจารณาก่อนการส่งออก ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ใช้มาตรการนีคกับการน าเข้าสินค้า      
ปศุสัตว์จากเม็กซิโก บราซิล และ อาร์เจนติน่า โดยอนุญาตให้น าเข้าสินค้าจาก 9 มลรัฐในเม็กซิโกท่ีปลอดจาก
โรคไข้หวัดหมู (Swine Fever) อนุญาตให้น าเข้าสินค้าจากมลรัฐ Santa Catarina ประเทศบราซิล และ 
สินค้าจากมลรัฐ Patagonia ประเทศอาร์เจนติน่าซึ่งเป็นมลรัฐที่ปลอดจากโรคปากเท้าเปื่อย (Hand Foot 
and Mouth Disease หรือ FMD)   

เมื่อไม่นานมานีค สหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการเดียวกันกับการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ     
เมื่อเกิดกรณีโรคระบาดของไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกตัคงแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมา สหรัฐฯ           
ใช้มาตรการก าหนดภูมิภาคหรือการแบ่งโซนเพ่ือแก้ไขปัญหาการห้ามน าเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ         
ของประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยสหรัฐฯ ได้ส่งข้อมูลพืคนที่ที่เกิดโรคและพืคนที่ที่ปลอดโรคให้ประเทศคู่ค้าพิจารณา 
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และในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาการห้ามน าเข้าได้ ในส่วนของสินค้าพืช นอกจากหน่วยงาน Animal and 
Plant Health Inspection Service หรือ APHIS ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่จัดตัคงขึคนรับผิดชอบ       
ในการพิจารณาน าเข้าสินค้าเหล่านีค สหรัฐฯ ยังได้จัดตัคงหน่วยงาน North American Plant Protection 
Organization's หรือ NAPPO ซึ่ ง เป็น 1 ใน 9  องค์กรอารักขาพืชระดับภูมิภาค (Regional Plant 
Protection Organizations หรือ RPPOs) เกิดขึคนจากการรวมตัวกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ
ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ ได้แก่ เม็กซิโก สหรัฐฯ และแคนาดา จัดตัคงขึคนมาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืช และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประเทศสมาชิกในการน าเข้าและส่งออกสินค้าพืช มีการจัดท า
มาตรการ Area Freedom เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในการน าเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้า โดยเพ่ิมการยอมรับ
พืคนที่ปลอดศัตรู พืช (Pest Free Area) และพืคนที่ซึ่ งมีความแพร กระจายของศัตรู พืชต่ า  (Low Pest 
Prevalence) ทัคงนีค ประเทศสมาชิกจะด าเนินงานโดยอ้างอิงกฎข้อบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention หรือ IPPC) ยกตัวอย่างการน ามาตรการ 
Area Freedom มาใช้ในการพิจารณาน าเข้าสินค้าของสหรัฐฯ เช่น การอนุญาตการน าเข้าพืชจากประเทศ
ออสเตรเลียในเขต Western Australia ซึ่งเป็นพืคนที่ที่ปลอดแมลงวันผลไม้ควีนสแลนด์ (Queensland Fruit 
Fly) อนุญาตการน าเข้าสินค้าจากเปรูในเขตพืคนที่เมือง Lima, Tacna และ Arequipa ซึ่งเป็นพืคนที่ที่ปลอด
เพลีคยแป้งสับปะรดสีเทา (Gray Pineapple Mealy Bug) และ แมลงวันผลไม้ (SA Cucurbit Fruit Fly)  

6. การค้าระหว่างประเทศ: การส่งออกของสหรัฐฯ จะเรืองรองเม่ือการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกส าเร็จ (U.S. Exports in the Warm Glow of a Completed Trans- 
Pacific Partnership) 

สหรัฐฯ เชื่อมั่นว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืคนแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific 
Partnership หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า TPP จะเพ่ิมโอกาสการส่งออกของสหรัฐฯ ท าให้เศรษฐกิจของ     
11 ประเทศภาคีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโต และขยายความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ 
มากยิ่งขึคน ทัคงนีค ภูมิภาคนีคมีประชากรรวมกันเกือบ 500 ล้านคน 

สหรัฐฯ ให้ความส าคัญกับการส่งออกเนืคอหมู เนืคอวัว และผลิตภัณฑ์เนืคอสัตว์เป็นอันมาก   
โดยประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญที่สุดคือญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเก็บภาษีน าเข้าเนืคอหมูจากสหรัฐฯ ร้อยละ 65 และเนืคอ
วัวร้อยละ 38.5 เมื่อการเจรจา TPP เป็นผลส าเร็จ จะท าให้ภาษีลดลงทัคงหมดภายใน 11 และ 16 ปี
ตามล าดับ เวียดนามเป็นอีกประเทศที่สหรัฐฯ ต้องการให้มีการลดภาษีน าเข้าเนืคอสัตว์จากที่ก าหนดไว้ร้อยละ 
30 – 34 ให้หมดสิคนภายใน 5 – 10 ปี นอกจากนีคผลิตภัณฑ์เกษตรที่สหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
ความตกลงนีคคือ นมและผลิตภัณฑ์ ข้าวสาลี และข้าว 

ประเด็นส าคัญของ TPP ต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ ได้แก่  
- เป็นการขยายโอกาสทางการค้า ยิ่งด าเนินการได้เร็วเท่าใดก็จะยิ่งเป็นผลดี 
- หลีกเลี่ยงการล้าหลัง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความตกลงกับคู่ค้า    

รายส าคัญของสหรัฐฯ อยู่แล้ว 
- สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบาย ท าให้ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืช การบ่งชีคทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีชีภาพ และอ่ืนๆ สอดคล้องหรือเป็นไปตาม
มาตรฐานของสหรัฐฯ 

- เปิดประตูให้กับประเทศภาคีในรุ่นต่อไปที่จะพิจารณาเข้าร่วม TPP ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย ไต้หวัน เกาหลี และประเทศอ่ืนๆ รวมทัคงจีน 
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- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจากับกลุ่มความตกลงอ่ืน เช่น ที่ก าลังด าเนินการ
เจรจากับสหภาพยุโรป และ WTO 

- ส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตและม่ันคง 
ดังนัคน TPP จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสหรัฐฯ ทัคงทางด้านการค้าและเหตุผลทาง

ยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ขณะนีคยังอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เสร็จสิคนอย่างสมบูรณ์เพ่ือเสนอต่อสภา    
คองเกรสให้มีมติรับรอง แต่ถ้าสภาคองเกรสไม่รับรอง จะส่งผลให้สหรัฐฯ ล้าหลังหรือเสียเปรียบประเทศอ่ืนๆ 
อย่างมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นน าเข้าเนืคอสัตว์จากสหรัฐฯ 
ลดลงอย่างมากตัคงแต่ปี 2548 เป็นต้นมาเนื่องจากหันไปน าเข้าจากออสเตรเลีย และญี่ปุ่นเพ่ิงเจรจา FTA กับ
ออสเตรเลียส าเร็จเมื่อปี 2558 อีกด้วย นอกจากนีค สหรัฐฯ ยังจะเสียเปรียบในตลาดญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับ
แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป สหรัฐฯ เชื่อว่า ไม่มีตลาดใดที่จะมีศักยภาพสูงเทียบเท่าญี่ปุ่นอีกแล้ว 
สหรัฐฯ ยังเห็นอีกว่า หากความตกลง TPP ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส จีนจะเป็นประเทศที่ได้รับ
ชัยชนะในสงครามเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศนีค 

7. เทคโนโลยี: การประยุกต์ใช้ความส าเร็จทางเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ต่อความท้าทาย
ของการเกษตรโลก( Applying USDA Technological Achievements to Global Agriculture 
Challenges) 

งานวิจัยด้านการเกษตรช่วยพัฒนาคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยสินค้าเกษตรและ
อาหาร การด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่ออนาคตของการเกษตรและสังคมของสหรัฐฯ 
หน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรของ  USDA คือ หน่วยงาน Agricultural Research Service (ARS) ซึ่งมี
นักวิชาการระดับปริญญาเอก 2,000 คน ด าเนินงานวิจัยกว่า 700 โครงการ มีนักวิจัยรวม 6,000 คน และ
ได้รับงบประมาณปีละกว่า 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 400,000 ล้านบาท ARS               
มีหน่วยงานกระจายอยู่กว่า 90 แห่งทั่วสหรัฐฯ และยังตัคงอยู่ในอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย จีน และฝรั่งเศสอีก
ด้วย 

ARS ได้จัดท าโครงการวิจัย “FasTRACK” เป็นงานวิจัยการเร่งผลผลิต โดยพืชสามารถให้
ผลได้ภายใน 1 ปี (จากปกติ 4 – 6 ปี) ใช้การผสมข้ามพันธุ์และสามารถบังคับให้ออกผลได้ตลอดปี สามารถ
หลีกเลี่ยงความเสียหายพืคนที่เพาะปลูกจากฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ ใช้การปลูกในโรงเรือน Greenhouse      
จึงสามารถลดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ขณะนีค   NASA ก าลังประเมินโครงการนีคอยู่ เพ่ือน าไปใช้ในโครงการ
อวกาศในอนาคต 

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหรัฐฯ มีขนาดใหญ่มาก โดยมีมูลค่าปีละ 45,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลีคยงแบบเดิมๆ แม้สามารถป้องกันโรค
และเร่งการเจริญเติบโต แต่เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดืคอยาให้คงอยู่ด้วย ปัจจุบันจึงหันมาใช้อาหารที่ผสม 
Probiotics และใช้สารผสมจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากพริก อบเชย ข่า กระเทียม ว่านหางจระเข้        
ชาเขียว ฯลฯ นอกจากนีค   ARS ยังศึกษาวิจัยเพ่ือผลิตวัคซีนส าหรับโรคปากเท้าเปื่อยชนิดใหม่ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า ปลอดภัยกว่า และราคาถูกลง งานวิจัยที่น่าสนใจอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการ
สกัดแร่ธาตุจากมูลหมู โดยสารมารถสกัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารแข็ง  (Solids) ที่สามารถน าไป
จ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้กลับคืนมาด้วย สามารถใช้เทคโนโลยีนีคกับมูลจากฟาร์มวัวและการก าจัดนค าเสียจาก
ชุมชนได้ ความร่วมมือระหว่าง ARS   กับภาคเอกชนยังสามารถเพ่ิมผลผลิตนค านมโดยใช้ปริมาณวัวลดลง    
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โดยการใช้เทคโนโลยีระดับยีนส์ในการคัดเลือกสายพันธุ์ งานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของสหรัฐฯ      
จึงช่วยให้เกิดความยั่งยืนด้านการเกษตร สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและความท้าทาย
จากภาวะแห้งแล้ง โรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

8. เศรษฐกิจบนพื้นฐานชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Bio-Products : 
Generating Economic Transformation)  

Biobased Products ตามค าจ ากัดความของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ทัคงในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบทัคงหมดหรือบางส่วนมาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ วัสดุป่าไม้  
หรือวัสดุทางการเกษตรที่สามารถทดแทนได้ ปัจจุบันสหรัฐฯ ก าลังให้ความส าคัญกับ Biobased Products 
ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เชื่อว่ากลุ่มอุตสาหกรรม Biobased Products จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมนีคจะสร้างงาน นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสหรัฐฯ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) เนื่องด้วยมีการบรรจุโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Biobased ลงไปในกฎหมาย 
The Farm Security and Rural Investment Act  หรือ Farm Bill ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวคือ BioPreferred 
Program อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ สาระส าคัญของโปรแกรมมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ 
การจัดซืคอสินค้าBiobased โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Federal Agencies) และคู่สัญญา 
(Contactor) จะต้องจัดซืคอสินค้าที่มาจาก Biobased ถ้าสินค้านัคนมีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล และอีก
ส่วนหนึ่งก็คือการออกฉลากรับรองสินค้าที่มาจาก Biobased ด้วยความสมัครใจ ซึ่งฉลากดังกล่าวจะมี
ข้อความ "USDA Certified Biobased Product" ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้ออกฉลากรับรอง
สินค้า Biobased Product ที่จ าหน่ายในท้องตลาดกว่า 2,250 รายการ ปัจจุบันพบว่า ผู้ผลิตสินค้ามีความ
ต้องการที่จะใช้ฉลากรับรองสินค้า Biobased Product เพ่ิมมากขึคนเนื่องจากฉลากดังกล่าวเป็นตัวรับรอง
สินค้าของทางบริษัทว่ามีความโปร่งใสในการผลิต มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทัคงยังเป็นความต้องการ
ของผู้บริโภค  

ผลจากการที่ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุน BioPreferred Program ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ผลิตชาวอเมริกันท าให้เกิดการสร้างงานจ านวนมาก การขับเคลื่อน
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพ่ิมโอกาสส าหรับสินค้า Biobased ที่ได้มาจากฟาร์มและป่าไม้                              
นอกจากภาคอุตสาหกรรม Biobased จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
สหรัฐฯ มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรม Biobased จ านวน 369 พันล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างงานได้ถึง    
4 ล้านคน และยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ช่วยลดกาซเรือนกระจก ข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า Biobased 
Products สามารถทดแทนนค ามันได้ถึง 300 ล้านแกลลอนต่อปี          
  นอกจากนีคในที่ประชุมยังมีผู้แทนของบริษัท Enviva ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเชืคอเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด (Wood Pellets) รายใหญ่ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ และผู้แทนของบริษัท Coca - Cola โดยได้บรรยาย
สนับสนุนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกจิ การสร้างงานและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม 
Biobased โดยผู้แทนของบริษัท Enviva ได้บรรยายถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งผลิตจากเส้นใยไม้เกรดต่ า    
ส่วนของต้นไม้ที่ไม่สามารถน าไปผลิตเป็นไม้แปรรูปได้ รวมถึงขีคเลื่อยและเศษเหลือจากอุตสาหกรรมไม้ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งไปขายยังกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของประเทศอังกฤษและยุโรป                            
ซึ่ง Wood Pallets สามารถใช้ทดแทนถ่านหินได้ และพบว่าอุตสาหกรรมที่ใช้ Wood Pallets ทดแทน
เชืคอเพลิงจากถ่านหิน สามารถลดกาซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 80 ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านีคมีนโยบาย            



 

 

๑๐ 
 

สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกและการใช้แหล่งพลังงานที่มีคาร์บอนต่ า ปัจจุบันพบว่า Biomass เป็นแหล่ง
พลังงานอันดับ 1 ในกลุ่มพลังงานทดแทนที่ประเทศในแถบยุโรปเลือกใช้ ซ่ึงแซงหนา้พลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์ ดังนัคนจึงเป็นช่องทางที่ท าให้บริษัทสามารถขยายและเพ่ิมปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ
เหล่านีค ในอนาคตจะขยายตลาดไปยังประเทศในแถบเอเชียซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้ Wood Pallet      
เพ่ิมมากขึคน และจากปริมาณความต้องการใช้ Wood Pallet ที่เพ่ิมสูงขึคน ท าให้บริษัทสร้างโรงงานผลิต       
ในหลายมลรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ซึ่งสามารถสร้างงานจ านวนมากให้แก่ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนัคน  
สอดคล้องกับผู้แทนของบริษัท Coca - Cola ทีไ่ด้กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้หันมาใช้ขวดประเภท PET (Poly 
Ethylene Terephthalate) ที่ผลิตมาจากพืชทดแทนขวดที่ผลิตมาจากพลาสติกแบบดัคงเดิม ซึ่งขวดที่ผลิตมา
จากพืชจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึคน นอกจากนีคยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทัคง
ปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมสูงขึคน ส่งผลให้ในอนาคตบริษัทจะหันมาใช้ขวดพลาสติกที่ผลิตมาจาก
พืช (Plant Bottle) ทัคงหมด  
 

หมายเหตุ: PowerPoint Presentation ของการสัมมนาส่วนใหญ่ สามารถดูได้จากเว็บไซต์  
http://www. usda.gov/oce/forum/breakout.html#thursday145 

 

 
  ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 


