
กฎหมายใหมเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวของมลรัฐแคลิฟอรเนีย

อาจสงผลใหราคาเนื้อสุกรพุงสูงขึ้น

Proposition 12 เปนกฎหมายใหม

ของมลรัฐแคลิฟอรเนียเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตววาดวย

ขอกําหนดในการกักขังสัตวในฟารม ซึ่งไดเร่ิมมีการ

บังคับใชไปแลวในระยะท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 มกราคม  

2563 และการบังคับใชในระยะท่ี 2 จะเร่ิมขึ้นใน

วันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยในระยะท่ี 2 กําหนดให

สัตวปกท่ีเล้ียงเพ่ือผลิตไขจะตองเล้ียงในโรงเรือนท่ี

ปราศจากการขังในกรง (cage-free) และสุกรแมพันธุ

ตองเล้ียงในพ้ืนท่ีขนาด 24 ตารางฟุตตอสุกรแมพันธุ

หนึ่งตัว ท้ังนี้ ไดมีการคาดการณผลกระทบของการ

บังคับใชกฎหมายใหมในระยะท่ี 2 วาอาจสงผลให

อุปทานเน้ือสุกรของมลรัฐแคลิฟอรเนียลดลงเกือบ

ท้ังหมด และอาจทําใหผลิตภัณฑท่ีทําจากสุกรในมลรัฐ

แคลิฟอรเนียเกิดการขาดแคลนและผลักดันราคาใหพุง

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ความเปนมา
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สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้งของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดลงคะแนนเสียงให

ความเห็นชอบอยางทวมทนตอกฎหมาย Proposition 

12 ของมลรัฐแคลิฟอรเนียวาดวยการกักขังสัตวใน

ฟารม (Farm Animal Confinement) ซึ่งมุงเปาไปท่ี

การปฏิบัติตอสัตวท่ีเล้ียงในฟารมอยางมีมนุษยธรรม 

โดยการกําหนดพ้ืนท่ีขั้นต่ําสําหรับการเล้ียงสัตวแตละ

ชนิด (ตารางนิ้วหรือตารางฟุต) ซึ่งครอบคลุมสัตว 3 

ประเภท ไดแก ลูกวัวท่ีเล้ียงเพ่ือการผลิตเนื้อลูกวัว 

(veal calves) สุกรแมพันธุ (breeding pig) และสัตว

ปกท่ีเล้ียงเพ่ือผลิตไข (egg-laying hen) และหามการ

จําหนายผลิตภัณฑ ท่ีไดจากสัตวดังกลาวในมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย หากสัตวเหลานั้นไดรับการปฏิบัติท่ีไม

สอดคลองกับขอกําหนดขั้นต่ําของ Proposition 12 

โดยแบงการบังคับใชออกเปน 2 ระยะ
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การบังคับใช  Proposition 12 

ภายใต Proposition 12 แบงการบังคับใชเปน 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1  
ไดเร่ิมมีผลบังคับใชไปแลวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยบังคับใชกับสัตวปกท่ีเล้ียงเพื่อผลิตไข 

และลูกวัวท่ีเล้ียงเพื่อการผลิตเนื้อลูกวัว ซึ่งกําหนดใหสัตวปกท่ีเล้ียงเพื่อผลิตไขจะตองเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีขนาด

พื้นท่ีอยางนอย 144 ตารางนิ้วตอไก 1 ตัว และลูกวัวเนื้อตองเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีอยางนอย 43 ตารางฟุต

ตอลูกวัว 1 ตัว

ระยะท่ี 2
เร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยจะบังคับใชกับสัตวปกท่ีเล้ียงเพื่อผลิตไข และ

สุกรแมพันธุ ซึ่งกําหนดใหสัตวปกท่ีเล้ียงเพื่อผลิตไขจะตองเล้ียงในโรงเรือนท่ีปราศจากการขังในกรง (cage-

free) และสุกรแมพันธุตองเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีขนาด 24 ตารางฟุตตอสุกรหนึ่งตัว

ksby.com ksby.com

ksby.com
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การคาดการณผลกระทบของการบังคับใช

กฎหมายระยะท่ี 2 

ผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร  

การบังคับใชกฎหมายระยะท่ี 2 คาดวาจะสงผล

กระทบตออุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรมากท่ีสุด  

โดยแหลงขาวท่ีเกี่ยวของรายงานวา ผูผลิตเนื้อลูกวัว

และไข ไกออกมาระบุว าจะสามารถปฏิ บัติตาม

มาตรฐานใหมได ในขณะท่ีผูประกอบการเล้ียงสุกร

ระบุวามีเพียงรอยละ 4 เทานั้นท่ีจะสามารถปฏิบัติ

ตามได ซึ่งอาจจะสงผลใหผลิตภัณฑเนื้อสุกรในมลรัฐ

แคลิฟอรเนียลดลงไปเกือบท้ังหมด เวนแตศาลจะใช

อํานาจเขาไปแทรกแซงหรือมลรัฐแคลิฟอรเนียจะ

อนุญาตใหจําหนายเนื้อสัตวท่ีไมสอดคลองกับกฎหมาย

ในมลรัฐแคลิฟอรเนียไดเปนการชั่วคราว 

ภาระตนทุนการผลิตสุกรท่ีสูงข้ึน  

ผลผลิตเนื้อสุกรเกือบท้ังหมดในมลรัฐแคลิฟอรเนีย

สวนใหญมาจากมลรัฐไอโอวาซึ่งผูผลิตเนื้อสุกรจะตอง

เผชิญกับตนทุนท่ีสูงขึ้นในการรักษาตลาดแคลิฟอรเนีย

ซึ่งเปนตลาดท่ีสําคัญนี้ไว โดยผูประกอบการเล้ียงสุกร

ฟารมครอบครัวรายหนึ่งในมลรัฐไอโอวาไดประมาณการ

วาจะตองลงทุนถึง 3 ลานเหรียญสหรัฐ ในการขยาย

โรงเ รือนเ ล้ียงสุกร ในขณะท่ีนักเศรษฐศาสตร ท่ี

มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐนอรทแคโรไลนา ไดประมาณ

การวากฎหมายใหมจะทําใหฟารมเล้ียงสุกรขนาด 

1,000 ตัว มีคาใชจายเพิ่มขึ้น รอยละ 15 ตอตัว

อนึ่ง ขอมูลจากสมาคมผูผลิตเนื้อสุกรของมลรัฐ

ไอโอวาระบุวา ไอโอวาเปนมลรัฐท่ีผลิตเนื้อสุกรมาก

เปนอันดับหนึ่งในสหรัฐฯ และเปนมลรัฐท่ีสงออกเนื้อ

สุกรไดมากท่ีสุด โดยเกือบหนึ่งในสามของสุกรท่ีเล้ียง

ท้ังหมดในสหรัฐฯ เปนสุกรท่ีเล้ียงในฟารมสุกรในมลรัฐ

ไอโอวาซึ่งมีมากกวา 5,400 ฟารม

อาจเกิดภาวะการขาดแคลนเน้ือสุกรและราคา

พุงสูงข้ึน 

สํานักขาว AP ในมลรัฐไอโอวา รายงานวา ดวย

ระยะเวลาท่ีมีเหลือนอยสําหรับการสรางโรงเรือนใหม 

การผสมพันธุและการผลิตลูกสุกรเพ่ือใหทันภายใน

เดือนมกราคม 2565 ซึ่งเปนวันเร่ิมตนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย จึงอาจจะเปนไปไดยากท่ีอุตสาหกรรมการ

ผลิตเนื้อสุกรจะสามารถจัดหาผลผลิตใหไดเพียงพอตอ

ความตองการของมลรัฐแคลิฟอร เนียซึ่ ง มีความ

ตองการบริโภคเนื้อสุกรประมาณรอยละ 15 ของเนื้อ

สุกรท้ังหมดท่ีผลิตในประเทศ

รายงานข าวยังระบุ อีกว า  ในแตละเดือน

รานอาหารและรานขายของชําของมลรัฐแคลิฟอรเนีย

จําหนายเนื้อสุกรประมาณ 255 ลานปอนด ในขณะท่ี

ผลผ ลิ ต เ นื้ อ สุ ก ร ท่ี ผ ลิ ต ไ ด จ า กฟา ร ม ในมล รั ฐ

แคลิฟอรเนียมีเพียง 45 ลานปอนดตอเดือนเทานั้น 

ocj.com
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การปรับตัวของผูผลิต 

ท้ังนี้  ผู อํานวยการนโยบายสาธารณะของสมาคม

รานอาหารของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดออกมาแสดง

ความกังวลอยางมากเกี่ยวกับผลกระทบตออุปทานเนื้อ

สุกรท่ีอาจเกิดขึ้นและการเพ่ิมขึ้นของตนทุนซึ่งจะเปน

ผลท่ีตามมา

นอกจากนี้ ผลการศึกษาของบริษัท Hatamiya

Group ซึ่งเปนบริษัทท่ีปรึกษาท่ีไดรับการวาจางจาก
ฝายคัดคานกฎหมาย Proposition 12 อางวา หาก

อุปทานสุกรของมลรัฐแคลิฟอรเนียลดลงไปคร่ึงหนึ่ง 

จะทําใหราคาของผลิตภัณฑหมูเบคอนพุงสูงขึ้นถึง     

รอยละ 60

สภาผูผลิตเนื้อสุกรแหงชาติ (National Pork Producers 

Council) ไดรองขอไปยังกระทรวงเกษตรแหงของสหรัฐฯ

(USDA) เพ่ือขอรับความชวยเหลือจากรัฐบาลกลางใน

การสนับสนุนคาใชจายในการปรับปรุงสภาพโรงเรือน

เล้ียงสุกรท่ัวประเทศเพ่ือใหสอดคลองตามกฎระเบียบ

ใหมของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ท้ังนี้ เกษตรกรผูเล้ียงสุกร

ระบุวา พวกเขายังไมไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายใหม

เนื่ อ งจากภาระด านค า ใช จ า ย  และ เนื่ อ งจาก

แคลิฟอรเนียยังไมไดออกกฎระเบียบอยางเปนทางการ

เกี่ยวกับมาตรฐานใหมท่ีจะบริหารจัดการและบังคับใช

chicagotribune.com

brownfieldagnews.com

ท่ีมา:

• https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/pdfs/prop_12_faq.pdf

• https://ussanews.com/News1/2021/08/01/new-pig-law-could-cut-off-nearly-all-of-californias-pork-supply-bacon-

prices-would-skyrocket/

feedstuffs.com

https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/pdfs/prop_12_faq.pdf
https://ussanews.com/News1/2021/08/01/new-pig-law-could-cut-off-nearly-all-of-californias-pork-supply-bacon-prices-would-skyrocket/
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