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 USDA กับผลงานในรอบ 100 วันแรก ภายใตการบริหารของประธานาธิบดีไบเดน 
 

 

  เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ประกาศความกาวหนาของ

การดําเนินงานในรอบ 100 วันแรก ภายใตการบริหารงานของประธานธานธิบดี โจ ไบเดน วาต้ังแตวันท่ี 20 

มกราคม 2564 ฝายบริหารภายใตการนําของประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีแฮริสไดปฏิบัติ

ภารกิจภายใตสโลแกน “Build Back Better” โดยดําเนินการตามแผนชวยเหลือชาวอเมริกันไปจนถึงแผนสราง

งานใหชาวอเมริกัน และแผนใหมลาสุดคือแผนครอบครัวของชาวอเมริกัน ซ่ึงลวนเปนแผนเพ่ือบรรเทาทุกข

ใหกับชาวอเมริกันและการลงทุนท่ีจําเปนเพ่ือชวยเหลือและฟนฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ข้ึนมาใหม     

  สําหรับกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ในชวง 100 วันท่ีผานมาไดดําเนินมาตรการตางๆ ไดแก 

ปองกันการระบาดของโควิด-19 สงเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคทางเชื้อชาติ จัดการกับความหิวโหย

และวิกฤตความไมม่ันคงทางโภชนาการท่ีกําลังทวีความรุนแรง ฟนฟูเศรษฐกิจในชนบท สรางตลาดท่ีเขมแข็ง

และยุติธรรมสําหรับเกษตรกรและผูผลิต และจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผาน

แนวทางปฏิบัติท่ีรูเทาทันกับสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมาตรการเหลานี้ไดสงผลใหเกิดการลดลงของความไมม่ันคง

ดานอาหารและอัตราความยากจน ตลาดสินคาเกษตรและโอกาสในการสงออกเฟองฟูข้ึน ผูผลิตทางการเกษตร

และเจาของท่ีดินมีโอกาสในการมีสวนรวมในแนวทางการอนุรักษโดยสมัครใจมากข้ึน และชุมชนท่ีดอยโอกาสท่ี

เคยถูกทอดท้ิงโดยไมไดรับความชวยเหลือจากโปรแกรมและการตัดสินใจของรัฐบาลกลางกลับมาไดรับ

ความสําคัญอีกครั้ง และเกิดการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและธุรกิจท่ีสําคัญเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในชนบท

ของสหรัฐฯ  

  บทสรุปของผลการดําเนินงานของ USDA ในชวง 100 วันท่ีผานมา ภายใตการบริหารของ

รัฐบาลชุดใหม และสิ่งท่ีกําลังจะดําเนินการตอไป มีดังนี้  

  1. ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ภายในเวลาไมถึง 100 วัน สหรัฐฯ มีการฉีดวัคซีนโควิด-

19 กวา 220 ลานโดส โดยเจาหนาท่ีของหนวยงานภายใต USDA ไดออกไปใหความชวยเหลือใหบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติไดรับการฉีดวัคซีนและภาระกิจตางๆ ดังนี้ 

• USDA สนับสนุนบุคลากร 1,232 คน ในการรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมท้ัง

จัดสงบุคลากรเขารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชนเพ่ือทําหนาท่ีฉีดวัคซีนและเจาหนาท่ีสนับสนุน โดย

เจาหนาท่ีผูฉีดวัคซีนของ USDA ประกอบดวย เจาหนาท่ีฉุกเฉินจากกรมปาไม (Forest Service) เจาหนาท่ีจาก

หนวยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตวและพืช (APHIS) หนวยงานบริการวิจยัการเกษตร (ARS) และหนวยงาน
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บริการความปลอดภัยอาหารและตรวจสอบ (FSIS) ในภาพรวม USDA โดยความรวมมือกับหนวยงานของ

รัฐบาลกลางหลายแหง ไดดําเนินการฉีดวัคซีนมากกวาหนึ่งลานโดส  

• หนวยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตวและพืช (APHIS) ใหบริการทดสอบยืนยัน

ตัวอยางสัตวสําหรับโควิด-19 โดยในชวง 100 วันแรก APHIS ไดตรวจพบวามีสัตว 62 ตัวติดไวรัสซ่ึงรวมถึง

สายพันธุใหมอีก 2 สายพันธุ นอกจากนี้ APHIS ยังทํางานรวมกับหองปฏิบัติการ 37 แหงในเครือขาย

หองปฏิบัติการสุขภาพสัตวแหงชาติ (NAHLN) เพ่ือแบงปนโปรโตคอลการทดสอบท่ีทันสมัยตลอดจนสนับสนุน

หองปฏิบัติการ 22 แหงท่ีมีความสามารถในการทดสอบตัวอยางในมนุษย  

• หนวยงานวิจัยดานเศรษฐกิจ (ERS) สนับสนุนขอมูลและการวิจัยลาสุดเก่ียวกับ

ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด -19 ท่ีมีตอระบบอาหารผูบริโภค ผูผลิตและเศรษฐกิจ และสิทธิ

ประโยชนดานความชวยเหลือดานอาหารตอครัวเรือน ผลกระทบของ โควิด-19 ตอการจําหนายอาหาร และให

ขอมูลท่ีทันสมัยเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ  

• หนวยงานบริการสถิติการเกษตรแหงชาติ (NASS) สนับสนุนขอมูลใหแกศูนยควบคุม

และปองกันโรค (CDC) สําหรับการวางแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 เพ่ือชวยผูมีอํานาจในการตัดสินใจเพ่ือ

ชวยเหลือภาคการเกษตรและชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิผล 

  2. ลดความไมม่ันคงดานอาหาร ตลอดการระบาดครั้งนี้ มีผูใหญประมาณ 29 ลานคน และเด็ก

จํานวนมากถึง 12 ลานคน ไมสามารถเขาถึงอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการได USDA ไดดําเนินการอยาง

ตอเนื่องเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารลดความหิวโหยและใหความสําคัญกับความสําคัญของโภชนาการ

มากข้ึน ดังนี้ 

• USDA ประกาศเพ่ิมสิทธิประโยชนโครงการความชวยเหลือดานโภชนาการเสริม 

(SNAP) เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 คิดเปนมูลคา 3.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 และริเริ่ม

โครงการมูลคา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือยกระดับผลประโยชนใหกับชาวอเมริกันประมาณ 25 ลานคนท่ี

ไดรับผลประโยชนสูงสุดแลว 

• ประกาศขยายการใหบริการอาหารฟรีท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสําหรับเด็กทุกคน

ตลอดชวงฤดูรอนและตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

• ประกาศขยายสิทธิประโยชนของโครงการ Pandemic Electronic Benefit 

Transfer (P-EBT) ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพ่ือสนับสนุนความพยายามท่ีจะจัดหา

สารอาหารท่ีเพียงพอใหกับเด็กๆ ในครอบครัวท่ีมีรายไดนอย 33 ลานคน   

• เพ่ิมความชวยเหลือดานอาหารใหกับผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยซ่ึงเปนประชากรท่ีไดรับ

ผลกระทบอยางหนักจากการระบาดของโรค โดยใหการสนับสนุนเพ่ิมเติมเกือบ 37 ลานเหรียญสหรัฐสําหรับ
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โครงการอาหารเสริมสําหรับสินคาโภคภัณฑ (CSFP) เพ่ือใหครอบคลุมผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอีกกวา 24,000 คนท่ัว

ประเทศ สําหรับผูท่ีอายุต่ํากวา 25 ปท่ีประสบปญหาการไรท่ีอยูอาศัยในชวงการระบาดของโรค จะไดรับเงิน

คาอาหารท่ีผานโครงการอาหารสําหรับเด็กและผูใหญ (CACFP) 

• สนับสนุนเงิน 490 ลานเหรียญสหรัฐ ในการเพ่ิมสิทธิประโยชนบัตรกํานัลมูลคาเงิน

สดผานโครงการโภชนาการเสริมพิเศษสําหรับสตรีทารกและเด็ก (WIC) เปนเวลานานถึงสี่เดือน  

• ขยายความรวมมือสําหรับโครงการนํารองการจัดซ้ือออนไลนภายใตโครงการ SNAP 

ซ่ึงปจจุบันมีผูเขารวม 1.5 ลานคน ท่ีเขาถึงสิทธิประโยชนผานการซ้ือทางออนไลน 

  3. การสรางโอกาสท่ีเทาเทียมกัน หลายทศวรรษท่ีผานมาการเหยียดสีผิวอยางเปนระบบได

สรางอุปสรรคตอโอกาสสําหรับหลายๆ คน วงจรหนี้และการไมสามารถเขาถึงโปรแกรมความชวยเหลือทําให

ชุมชนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเกิดความขาดแคลน การระบาดใหญของโควิด-19 ทําใหปญหาเหลานี้ทวีความ

รุนแรงข้ึนท้ังในชุมชนคนผิวดํา ชาวอเมริกันท่ีพูดภาษาสเปน ชาวอเมริกันพ้ืนเมือง ชาวเอเชีย ชาวหมูเกาะ

แปซิฟกและผูผลิตท่ีดอยโอกาสทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีอาศัยและทํากินอยูในภาคการเกษตร ดังนั้น USDA จึงมีแผนท่ี

จะสรางสวนงานท่ีสนับสนุนการเขาถึงโอกาสสําหรับชาวอเมริกันทุกคนและเพ่ือจัดการกับอุปสรรคของ

เกษตรกรท่ีดอยโอกาสทางสังคม โดยแผน American Rescue Plan ไดอนุมัติงบประมาณสําหรับ USDA เพ่ือ

การใหสินเชื่อโดยตรงและประกันสินเชื่อสําหรับผูประกอบการฟารมและคลังสินคาในฟารม และมาตรการตางๆ 

เพ่ือผอนปรนหนี้  

  นอกจากนี้ USDA ยังไดรับงบประมาณกวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือดําเนินมาตรการอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยผูนําอาวุโสของ USDA ใชเวลา 100 วันแรกในการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียและกลุม

ชุมชน และจัดทํากฎบัตรซ่ึงตองสอดคลองกับบทบัญญัติคณะกรรมการท่ีปรึกษาของรัฐบาลกลาง 

  4. สรางเครือขายความปลอดภัยท่ีแข็งแกรงสําหรับเกษตรกร ฟารมปศุสัตว และผูผลิต 

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบยาวนานตอคนจํานวนมากรวมถึงเกษตรกร เจาของฟารมและ

ผูผลิต USDA จึงไดเสนอโอกาสใหมๆ ท่ีกวางและเทาเทียมกันมากข้ึนสําหรับเกษตรกร เจาของฟารมและผูผลิต 

เพ่ือใหภาคการเกษตรสามารถฟนตัวใหมไดหลังจากการระบาดของโรค ดังนี้ 

• ความชวยเหลือเก่ียวกับการระบาดของโรคสําหรับผูผลิต (Pandemic Assistance 

for Producer) เปนโครงการริเริ่มท่ีจะใหเงินสนับสนุน 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือขยายความชวยเหลือไป

ยังกลุมผูผลิตท่ีกวางข้ึนกวาโครงการชวยเหลือโควิด-19 กอนหนานี้ นอกจากนี้ USDA ไดเปดการลงทะเบียน

อีกครั้งในเดือนเมษายนสําหรับโครงการ Coronavirus Food Assistance Program 2 และพรอมงบประมาณ 

2 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือสรางความรวมมือกับองคกรตางๆ เพ่ือใหการเขาถึงผูผลิตท่ีดอยโอกาสทางสังคม ท้ังนี้ 

USDA ไดแจกจายเงินจากกองทุน ความชวยเหลือเก่ียวกับการระบาดของโรคสําหรับผูผลิตไปแลวกวา 330 

ลานเหรียญสหรัฐ 
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• ระงับการยึดสังหาริมทรัพยและพักการชําระหนี้ท่ีจะถึงกําหนดชําระเปนการชั่วคราว 

สําหรับผูกูภายใตสินเชื่อคลังสินคาและโครงการสินเชื่อฟารมโดยตรงภายใตโครงการของ USDA ท่ีมีปญหา โดย

ไดขยายการบรรเทาทุกขใหแกเกษตรกรเพ่ิมอีก 12,000 รายหรือรอยละ 10 ของผูกูภายใตโครงการท้ังหมด  

• ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการเงินแกเกษตรกรและผูผลิตปศุสัตวไดฟนตัว

จากความเสียหายท่ีเกิดจากพายุฤดูหนาว โปรแกรมท่ีสําคัญ ไดแก โปรแกรมการชดใชความเสียหายจากปศุ

สัตว โปรแกรมการชวยเหลือฉุกเฉินสําหรับฟารมเพาะเลี้ยงปศุสัตว ผึ้งและปลา และโครงการชวยเหลือพืชสวน

และการเพาะพันธุ 

• ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ USDA ประกาศความพรอมใหความชวยเหลือผูผลิต

ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงทางตะวันตกดวยงบประมาณสูงถึง 10 ลานเหรียญสหรัฐ จากโครงการชดใช

คาเสียหายจากไฟปาและเฮอริเคนพลัสเพ่ือชวยเหลือผูผลิตทางการเกษตรในลุมแมน้ําคลามัท 

  5. ชวยสรางความเจริญรุงเรืองใหชาวอเมริกันในชนบท   

  เนื่องจากชาวอเมริกันในชนบทไดรับความยากลําบากอันเปนผลมาจากการแพรระบาดอยาง

ตอเนื่อง โดยนักเรียนไมสามารถไปนั่งเรียนในชั้นเรียนได ครอบครัวตองดิ้นรนหาเงินเพ่ือจายคาเชาและคา

จํานอง และชุมชนไมสามารถเขาถึงการดูแลสุขภาพไดอยางท่ัวถึง USDA จึงไดตอบสนองความตองการของ

ชนบทในสหรัฐฯ ดวยการสรางโอกาสในการระดมทุนท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

• การพักชําระหนี้ หนึ่งในการดําเนินการครั้งแรกของประธานาธิบดี Biden ในตําแหนง

คือการขยายเวลาพักการชําระหนี้ท่ัวประเทศ ในสวนของ USDA ในวันแรกไดประกาศขยายระยะเวลาการเพิก

ถอนและการระงับการยึดสังหาริมทรัพยภายใตโครงการสินเชื่อโดยตรงเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับครอบครัวแบบ 

single-family และการคํ้าประกันเงินกูของ USDA ไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และตอมาไดขยายเพ่ือให

ครอบคลุมครอบครัวแบบ multi-family และขยายระยะเวลาไปจนถึงวันท่ี 30 เดือนมิถุนายน 2564 โดยได

สงจดหมายมากกวา 400,000 ฉบับ ไปยังผูเชาและผูกูเพ่ือแจงใหทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตน 

• ชวยเหลือคาเชา ท่ีพักอาศัยฉุกเ ฉิน กรมการพัฒนาชนบทของ USDA ไดรับ

งบประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐ จากแผนโครงการ American Rescue Plan เพ่ือชวยเหลือดานคาเชา

ฉุกเฉินสําหรับผูเชาในชนบทจํานวน 30,000 ราย ท่ีอยูอาศัยในครอบครัวแบบ multi-family ซ่ึงมีรายไดนอย

มากและตองแบกภาระคาเชาท่ีมากเกินไป  

• สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนและการแพทยทางไกล การระบาดใหญของ 

COVID-19 ไดเพ่ิมความสําคัญของการแพทยและการเรียนทางไกลสําหรับครอบครัวชาวอเมริกันท่ัวประเทศ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบชนบท กรมพัฒนาชนบทของ USDA ไดมอบเงินชวยเหลือจํานวน 42.3 ลานเหรียญ

สหรัฐ สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนและการแพทยทางไกล เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและสุขภาพสําหรับ
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ชาวอเมริกันประมาณ 5 ลานคน โดยกระจายเงินทุนผานเงินตอบแทนจํานวน 86 รางวัล ไปยัง 34 มลรัฐ 

นอกจากนี้ USDA ยังไดลงทุนงบประมาณ 156 ลานเหรียญสหรัฐ ในการสรางและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพและการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูอยูอาศัยใน

ชนบทเกือบ 1 ลานคน ใน 9 มลรัฐ และในเปอรโตริโก  

• สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม USDA อยูระหวางการลงทุน

ดวยงบประมาณ 487 ลานเหรียญสหรัฐ ในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับชุมชนใน 45 มลรัฐ โดยให

ความสําคัญกับการแกปญหาดานสภาพภูมิอากาศและการดูแลสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็ทําใหชุมชนใน

ชนบทเปนศูนยกลางของความพยายามในการอนุรักษ ภายใตโครงการน้ําและสิ่งแวดลอม โครงการพลังงาน

ชนบทเพ่ืออเมริกา โครงการสินเชื่อไฟฟา และโครงการแรงจูงใจโครงสรางพ้ืนฐานแบบผสมผสาน 

• สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือระบบอินเตอรเน็ตและโทรคมนาคม USDA ได

ประกาศแพ็คเกจเงินกูสําหรับไฟฟาในชนบทเปนมูลคา 598 ลานเหรียญสหรัฐ ผานโครงการสินเชื่อไฟฟา เพ่ือ

สรางหรือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบไฟฟา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูอยูอาศัยในชนบทและธุรกิจ 

460,000 ราย ใน 11 มลรัฐ ไดแก มลรัฐแอริโซนา เคนตักก้ี เมน มินนิโซตา มิสซูรี นิวเม็กซิโก นอรทดาโคตา 

โอคลาโฮมา เซาทแคโรไลนา ยูทาห และเวอรจิเนีย เงินกูจํานวนมากในแพ็คเกจนี้จะชวยขยายเทคโนโลยี

สมารทกริดซ่ึงอาจเปนตัวเรงสําหรับบริการบรอดแบนดและบริการโทรคมนาคมอ่ืน ๆ    

  6. สงเสริมการอนุรักษและวิทยาศาสตรเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

  ภายใตการนําของฝายบริหาร ไบเดน-แฮริส ไดนําสหรัฐฯ เขารวมความตกลงปารีสวาดวยสภาพ

ภูมิอากาศ หรือ Paris Climate Accords อีกครั้ง และนับเปนครั้งแรกท่ีสหรัฐฯ ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม

สุดยอดดานสภาพภูมิอากาศระดับโลก โดยมีผูนําระดับโลกเขารวมประชุมเพ่ือใหคําม่ันในการลดการปลอย

มลพิษ ปจจุบัน USDA อยูระหวางการดําเนินการเพ่ือใหการเกษตรและปาไมของสหรัฐฯ เปนศูนยกลางการ

รูเทาทันดานสภาพภูมิอากาศ (climate-smart) เพ่ือแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี

มาตรการตางๆ ดังนี้ 

• เม่ือวันท่ี 21 เมษายน USDA เปดการลงทะเบียนการเขารวมโครงการอนุรักษพ้ืนท่ี

สงวน โดยเพ่ิมเงินตอบแทนท่ีสูงข้ึน สิ่งจูงใจใหมๆ และการเพ่ิมพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมุงเนนในการบรรเทาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเปาหมายการลงทะเบียนในโครงการใหไดมากกวา 4 ลานเอเคอรในปหนา 

สําหรับเปาหมายระยะยาวคือการสรางสิ่งปกคลุมดินเพ่ือชวยปรับปรุงคุณภาพน้ํา ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ

ของดินและการกักเก็บคารบอน ปองกันการพังทลายของดิน และลดการทําลายท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

• นอกจากนี้ USDA จะใชงบประมาณ 330 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือสนับสนุน โครงการ

หุนสวนการอนุรักษระดับภูมิภาค (RCPP) 85 โครงการ เพ่ือแกไขปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
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ความทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และอีก 25 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับการทดลองนวัตกรรมการ

อนุรักษในฟารมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการทุนนวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษของ USDA 

• USDA ไดลงทุน 10 ลานเหรียญสหรัฐ ในโครงการใหมท่ีเรียกวา “Extension, 

Education, and USDA Climate Hub Partnerships” เพ่ือฝกอบรมเกษตรกรและนักอนุรักษรุนตอไปใหนํา

การวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใชในการบริหารจัดการฟารม โดยโครงการนี้จะดําเนินการผาน

กรมสงเสริมสหกรณเพ่ือใหผูผลิตมีขอมูลท่ีจําเปนในการวางแผนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

แนวทางปฏิบัติดานการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศ 

• USDA ประกาศการลงทุนมูลคา 285 ลานเหรียญสหรัฐ ในโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

สําคัญโดยมุงเนนไปท่ีการบํารุงรักษา การขนสง และการพักผอนหยอนใจภายในปาไมและทุงหญาแหงชาติ และ

การลงทุนมูลคา 218 ลานเหรียญสหรัฐ ในโครงการ Great American Outdoors Act เพ่ือการอนุรักษปาไม

และพ้ืนท่ีชุมน้ํา กระตุนเศรษฐกิจในชนบท และสนับสนุนประชาชนในการเขาถึงความงามตามธรรมชาติของ

สหรัฐฯ   

  7. เสริมสรางความเปนธรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดอาหารและ

การเกษตร ปจจุบัน USDA อยูระหวางการเปดรับฟงความเห็นจากสาธารณะเก่ียวกับระบบหวงโซอุปทาน

อาหารและการเกษตรเพ่ือตอบสนองตอคําสั่งบริหารของประธานาธิบดีไบเดนเพ่ือสนับสนุนความยืดหยุน 

หลากหลายและม่ันคงของหวงโซอุปทานอาหารและเกษตรของสหรัฐฯ  โดยตองการขอคิดเห็นท่ีครอบคลุมท้ัง

ในดานความเสี่ยงและโอกาส ตั้งแตแนวทางการยกระดับความสําคัญของระบบอาหารในทองถ่ินและระดับ

ภูมิภาค ไปจนถึงการตอบสนองความตองการของผูดอยโอกาสทางสังคมและผูผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และ

การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติท่ียั่งยืนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการแขงขัน โดยมีเปาหมายเพ่ือ

เพ่ิมความเปนธรรม ความสามารถในการแขงขันและความโปรงใสของระบบอาหารซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมพูน

รายไดใหแก ผูผลิต ผูเก็บเก่ียวและผูเตรียมอาหารใหแกชาวอเมริกัน และผูท่ีสนับสนุนและเสริมสรางสุขภาพ

และความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ท่ีดินและน้ํา และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในภาพรวม   

  8. สรางบุคลากรของ USDA และวัฒนธรรมแหงความเปนเลิศ USDA มุงม่ันท่ีจะสรางความ

ม่ันใจในความเทาเทียมกันท่ัวท้ังองคกร ขจัดอุปสรรคในการเขาถึง และสรางเจาหนาท่ีใหเปนตัวแทนของ

สหรัฐฯ มีความรักในองคกรและการทํางานท่ีจะชวยขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปขางหนา โดยในสัปดาหแรก

รัฐมนตรีวาการฯ นายทอม วิลแซค ไดเขารวมงาน All Staff Town พรอมกับเจาหนาท่ีของ USDA มากกวา 

22,000 คน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนของ รมว. ในเรื่องสถานท่ีทํางานท่ีเปนธรรมและความเสมอภาคกับทุก

คน นอกจากนี้ ยังไดพบกับผูนําหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัด และดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงขวัญกําลังใจของ

พนักงาน และเพ่ิมงบประมาณในการสรางบุคลากรใหมๆ เพ่ือแกปญหาการไหลออกของพนักงานท่ีมี

ความสามารถและเชี่ยวชาญ 
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  9. มองไปขางหนาเพ่ือสรางใหมและคิดใหม ประกอบดวย 3 แผนงาน ดังนี้ 

• แผนชวยเหลอืของชาวอเมริกัน (American Rescue Plan) เปนแผนการฟนฟูชนชั้น

กลางของประเทศและสรางอเมริกาในชนบท เพ่ือชวยใหครอบครัวฟนตัวจากโรคระบาดและคืนความรุงเรือง

ใหแกสหรัฐฯ ซ่ึง USDA อยูระหวางการดําเนินการตามแผนดวยการใหความชวยเหลือดานโภชนาการแก

ครอบครัวชาวอเมริกันเปนมูลคา 12 พันลานเหรียญสหรัฐ ลงทุนทางการเงินในหวงโซอุปทานอาหารรวมท้ัง

เกษตรกรและผูผลิตเพ่ือชวยเหลือผูผลิตท่ีดอยโอกาสทางสังคมดวยงบประมาณมูลคา 5 พันลานเหรียญสหรัฐ 

และมอบเงินเกือบ 700 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือชวยเหลือดานการดูแลสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับชาว

อเมริกันในชนบท 

• แผนสรางงานของชาวอเมริกัน (American Jobs Plan) เพ่ือชวยสรางเศรษฐกิจและ

ชุมชนในชนบทข้ึนมาใหม และสรางงานท่ีมีรายไดดีใหกับคนงานชาวอเมริกันใหเพียงพอท่ีจะเลี้ยงดูครอบครัว มี

ท่ีอยูอาศัยท่ีดี และใหอนาคตท่ีสดใสแกเยาวชนในครอบครัว ผานมาตรการตางๆ ดังนี้ 

- จัดหาน้ําดื่มท่ีสะอาดปลอดภัยในทุกชุมชน 

- จัดหาบรอดแบนดความเร็วสูง ราคาประหยัด เชื่อถือไดใหแกชาวอเมริกันทุกคน 

- ฟนฟูและสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานของอเมริกาข้ึนมาใหม 

- ลงทุนในปาไมและทุงหญาท่ีมีสุขภาพดีข้ึน 

- แกไขวิกฤตท่ีอยูอาศัยราคาไมแพง 

- ปรับปรุงโรงเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูกอนข้ันปฐม 

- ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงอนาคต 

- ปรับปรุงและฟนฟูผูผลิตอเมริกันและธุรกิจขนาดเล็ก 

• แผนครอบครัวของชาวอเมริกัน (American Families Plan)  เปนแผนการลงทุน

เพ่ือเยาวชนและครอบครัวของชาวอเมริกันซ่ึงเปนอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 

- ขยายโครงการชวยเหลือดานอาหารสําหรับเด็กวัยเรียนท่ีมีรายไดนอยในชวงฤดู

รอน (Summer EBT) ใหกับเด็กท่ีมีสิทธิ์ทุกคนท่ัวประเทศ 

- ขยายการเขาถึงอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนท่ีมีความตองการสูงโดยเนนท่ี

โรงเรียนประถม 

- จัดตั้งโครงการนํารองแรงจูงใจดานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

- ใหโอกาสแกบุคคลท่ีเคยถูกตัดสิทธิ์จากโปรแกรมแสตมปอาหาร หรือ SNAP ได

กลับมารับสิทธิ์ไดอีกครั้ง 

  แผนครอบครัวของชาวอเมริกันยังรวมถึงการปฏิรูปภาษีท่ีสําคัญ เพ่ือใหคนรายไดสูงจายสวนแบง

ภาษีอยางยุติธรรมเพ่ือนําไปเปนเงินลงทุนท่ีจําเปนสําหรับคนงานและครอบครัว รวมถึงการดูแลเด็ก โภชนาการ 
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ภายใตขอเสนอนี้ประมาณการวากวารอยละ 98 ของท่ีดิน

ในฟารมจะไมตองเสียภาษีในการถายโอนหากท่ีดินยังเปนฟารมของครอบครัว และนอยกวารอยละ 2 ของท่ีดิน

ในฟารมจะตองเสียภาษีประเภทสินทรัพยนอกฟารม 

  ความสําเร็จเหลานี้ของ USDA ใน 100 วันแรกมีสวนสําคัญในการชวยใหเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

กลับเขาสูภาวะปกติและเดินหนาตอไป ลดความหิวโหย และทําใหชุมชนมีความหวังมากข้ึนในอนาคต ภายใต

การบริหารของไบเดน-แฮริส USDA ไดแสดงความมุงม่ันท่ีจะยังคงทํางานเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของ

สหรัฐฯ โดยใหความสําคัญกับการผลิตอาหารในทองถ่ินและในภูมิภาคท่ีมีความยืดหยุนมากข้ึน สรางความ

ม่ันใจในทุกชุมชนในการเขาถึงอาหารท่ีดีตอสุขภาพและมีคุณคาทางโภชนาการ สรางตลาดใหมและแหลงรายได

สําหรับเกษตรกรและผูผลิตโดยใชวิธีปฏิบัติดานอาหารและปาไมท่ีเทาทันภูมิอากาศ สรางประวัติศาสตรการ

ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและพลังงานสะอาดในชนบทของสหรัฐฯ และมุงม่ันท่ีจะสรางความเทาเทียมกันท่ัว

ท้ังหนวยงาน USDA โดยขจัดอุปสรรคท่ีเปนระบบและสรางทีมงานใหเปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกา   

  ขอมูลและขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  1. USDA มีสวนรวมอยางมากในการชวยรับมือกับปญหาการระบาดของโควิด-19 และจัดการ

กับผลกระทบดานความม่ันคงดานอาหารของประเทศ โดยสนับสนุนท้ังบุคลากรและงบประมาณ ซ่ึงเปนสวน

หนึ่งท่ีทําใหสหรัฐฯ ประสบความสําเร็จในการจัดการกับปญหาโควิด-19 ไดเร็วข้ึน นอกจากนี้ ยังไดใชบทเรียน

จากการระบาดเพ่ือนําไปสูการปรับตัวการผลิตทางการเกษตรใหมีความยืดหยุนและฟนตัวไดรวดเร็ว 

(resilience) ตอสถานการณฉุกเฉินในอนาคต 

  2. USDA ใหการดูแลและชวยเหลือภาคเกษตรและชุมชนในชนบทท้ังระบบตั้งแตดานการผลิต 

(ปรับปรุงความยืดหยุนดานการผลิต การสินเชื่อ/รับรองสินเชื่อ) การตลาด (สรางความเปนธรรม เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน ปรับปรุงระบบโลจิสติกส) ความม่ันคงอาหาร/สุขภาพ/โภชนาการ (การรับซ้ือ

สินคาเกษตรเพ่ือแจกจายใหกับเด็กนักเรียนและครอบครัวท่ีขาดแคลน การแจกสแตมปอาหารแกผูมีรายได

นอย) ดานสิ่งแวดลอม (เชน smart-climate agriculture การเพ่ิมการจูงใจและการจายชดเชยท่ีดินเพ่ือการ

อนุรักษ) ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการสื่อสารและโทรคมนาคม (สงเสริมการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตใน

ชนบท) และดานท่ีอยูอาศัย (การพักชําระหนี้ การชวยเหลือคาเชาฉุกเฉินชวงโควิด-16) 

  3. USDA ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนวาระระดับโลกและสอดคลองกับแนวนโยบายของ

รัฐบาลสหรัฐฯ ในปจจุบัน นอกจากนี้ USDA ยังวางแผนเพ่ือเปนศูนยกลางในการผลิตทางการเกษตรแบบรูเทา

ทันภูมิอากาศ (climate-smart agriculture) เพ่ือการผลิตแบบยั่งยืนและผลประโยชนทางการคา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงคาดวาจะเขามามีบทบาทสําคัญ 
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  4. การดําเนินงานของ USDA มุงเนนไปท่ีความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก จะเห็น

ไดจากการเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนซ่ึงจะทําใหมองเห็นปญหาและแนวทางแกไขในภาพรวมรอบ

ดานกอนท่ีจะนํามากําหนดเปนนโยบาย  

  5. เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มฟนตัวเร็ว จากรายงานลาสุดของสํานักวิเคราะหเศรษฐกิจ ของ

กระทรวงพาณิชยแหงสหรัฐฯ ไดเปดเผยประมาณการลวงหนาสําหรับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

สําหรับไตรมาสแรกของป 2564 โดยพบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจริงเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 

6.4 ตอป คาใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคลเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 10.7 ตอป ในขณะท่ีการลงทุนทางธุรกิจ

ในอุปกรณและผลิตภัณฑทรัพยสินทางปญญายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง  

  6. แนวโนมทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนของสหรัฐฯ และการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนนี้จะสงผลดีตอภาคการ

สงออกของไทย โดยเฉพาะสินคาหลายชนิดท่ีสหรัฐฯ ไมสามารถผลิตเองไดและตองพ่ึงพาการนําเขา เชน 

ผลิตภัณฑพืชเมืองรอน ผลิตภัณฑยางจากธรรมชาติ หรือ สินคาเกษตรระดับพรีเมียม (ขาวหอมมะลิ สินคา

เกษตรอินทรีย) เปนตน 
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