
 

USDA ประกาศโครงการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 
 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายซอนนี่ เพอร์ดู รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง 
โครงการความช่วยเหลือด้านอาหารอันเนื ่องมาจากโคโรนาไวรัส 
(Coronavirus Food Assistance Program: CFAP) ซ ึ ่ ง เ ป็ น
โปรแกรมใหม ่ของกระทรวงสอดคล ้องก ับข ้อส ั ่ งการของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทีใ่ห้ USDA จัดทำโครงการบรรเทาทุกข์ทันที
โดยใช้งบประมาณ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 618 
แสนล้านบาท) เพื่อให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ฟาร์มปศุสัตว์ในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อาหาร และม่ันใจ

ว่าชาวอเมริกันจะได้รับและสามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง โปรแกรมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและฟาร์มปศุสัตว์ได้ทันทีเท่านั้น แต่ยังจะช่วยในการจัดซื้อและกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ต้องการความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเนื่องจากการระบาดของ 
COVID-19  

ทั้งนี้ โครงการ CFAP จะใช้แหล่งเงินทุนและอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามทีบ่ัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายใหม่ 
2 ฉบับ ได้แก่ (1) กฎหมายการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโคโรนาไวรัส 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act: CARES) และ (2) กฎหมายการตอบสนองโคโรนา
ไวรัสต่อครอบครัวเป็นอันดับแรก (Families First Coronavirus Response Act: FFCRA) นอกจากนี้ USDA จะ
ใช้งบประมาณและอำนาจอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในการสนับสนุนช่วยเหลือดังกล่าว สำหรับแนวทางดำเนินการโครงการ
จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 มาตรการ ได้แก่   

1. การสนับสนุนโดยตรงแก่เกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์  จะใช้งบประมาณ 16 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 521 แสนล้านบาท) โดยจะพิจารณาจากความสูญเสียจากผลกระทบด้านราคาและอุปสรรคใน
ระบบห่วงโซ่อุปทานในตลาดที่เกิดขึ้นจริง และจะช่วยเหลือผู้ผลิตเกี่ยวกับการปรับตัวและชดเชยต้นทุนการตลาดที่
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการลดลงของอุปสงค์และภาวะอุปทานส่วนเกินระยะสั้นที่เกิดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 
ในช่วงปีการค้า 2563    

2. การจัดซื้อและการกระจายอาหารของ USDA  โดย USDA จะร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น (ซึ่งพนักงานได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการปิดร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจบริการ
ด้านอาหารอื่นๆ) ดำเนินการรับซื้อผักและผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ เป็นมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 97,611 ล้านบาท) โดยจะเริ่มต้นด้วยการจัดซื้อผลผลิตทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ชนิดละ 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ/เดือน หลังจากนั้น ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งจะกระจายผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ (โดยได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้า) ให้กับธนาคารอาหาร (Food bank) ชุมชนและองค์กรการกุศล และองค์กรไม่หวังผลหากำไรที่ให้ความ
ช่วยเหลือชาวอเมริกันท่ีต้องการความช่วยเหลือ   



- 2 - 
 

นอกเหนือจากโปรแกรมเป้าหมายดังกล่าวแล้ว USDA จะใช้แหล่งเงินทุนอื่นๆ ของ USDA ที่มีอยู่แล้ว    
เพ่ือรับซ้ืออาหารและแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการ ดังนี้ 

1. งบประมาณภายใต้มาตรา 32 ซึ่ง USDA ได้รับจัดสรรถึง 873.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
28,415 ล้านบาท) เพ่ือใช้ในการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ให้กับธนาคารอาหาร โดยการใช้เงินเหล่านี้จะ
พิจาณาตามคำขอของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตลาดเกษตรของ USDA และความต้องการของธนาคารอาหาร 

2. งบประมาณภายใต้รัฐบัญญัติ FFCRA และ CARES ซึ่ง USDA ได้รับจัดสรรอย่างน้อย 850 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 27,656 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธนาคารอาหาร และการซื้อ
อาหารของ USDA โดยได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณขั้นต่ำ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 19,522 ล้าน
บาท) เพื่อการซื้ออาหาร สำหรับเงื่อนไขในการใช้เงินจะพิจารณาตามความต้องการของธนาคารอาหาร และความ
พร้อมของผลผลิตที่มีอยู่   

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ อัตราการช่วยเหลือ และการดำเนินการอ่ืนๆ USDA จะได้
ประกาศให้ทราบในภายหลัง   

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ USDA ได้มีการดำเนินมาตรการในช่วงการเกิดภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ COVID-19 เพื่อให้
เด็กและครอบครัวชาวอเมริกันได้รับอาหารในช่วงที่โรงเรียนถูกปิดและการตกงาน รวมทั้งไดเ้พ่ิมความยืดหยุ่นและ
ขยายโครงการฟาร์มของ USDA เพื่อสร้างความมั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของสหรัฐฯ มีความปลอดภัยและ
มั่นคง โดยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ไปแล้ว ดังนี้ 

1. การช่วยเหลือด้านอาหารแก่เด็กและครอบครัว  มีดังนี้  
ก. USDA ได้เพิ่มความยืดหยุ่นและผ่อนผันมาตรการสนับสนุนด้านอาหารใน 50 มลรัฐและเขต

ปกครองชนเผ่าเพ่ือให้มั่นใจว่าเด็กและครอบครัวที่ต้องการอาหารสามารถได้รับอาหารพอเพียงในช่วงภาวะฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

ข. USDA ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนจัดหาอาหารมากกว่า 1,000,000 มื้อต่อสัปดาห์ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนในชนบทที่ถูกสั่งปิดเนื่องจาก COVID-19 โดยดำเนินการไดใ้นจำนวนที่จำกัด 

ค. USDA อนุมัติโปรแกรม P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer) ซึ่งเป็นผลประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อการจัดซื้ออาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือเสริมด้านโภชนาการ (Supplemental 
Nutrition Assistance Program: SNAP) ในปัจจุบัน และเป็นผลประโยชน์ใหม่ให้กับครัวเรือนที่มีสิทธิ์อื่นๆ เพ่ือ
ชดเชยต้นทุนอาหารของเด็กทีค่วรจะบริโภคท่ีโรงเรียนในมลรัฐมิชิแกนและโรดไอส์แลนด์ 

ง. USDA ได้ขยายโครงการนำร่องนวัตกรรมการซื้อของชำออนไลน์ภายใต้โปรแรม SNAP ในมลรัฐ
อาริโซน่าและแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดาและไอดาโฮ และดีซีและนอร์ทแคโรไลนา นอกเหนือไปจาก อลาบามา ไอโอวา           
เนเบรสกา นิวยอร์ก โอเรกอน และวอชิงตัน    

2. สร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อาหาร โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
ก. USDA กำลังดำเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าแหล่งอาหารยังคงปลอดภัย 
ข. USDA ได้ประกาศความยืดหยุ ่นเพื ่อให้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท เช่น 

ผลิตภัณฑ์นมและไขส่ามารถจัดส่งไปถึงร้านค้าปลีกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ค. USDA ประกาศมาตรการผ่อนปรนสินเชื่อฟาร์ม การชะลอการชำระหนี้ชั่วคราว และขยายเวลา

การครบกำหนดของสินเชื่อออกไปอีก 12 เดือน 
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3. การช่วยเหลือของภาครัฐบาลในภาพรวมสำหรับเขตชนบทในสหรัฐอเมริกา โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
ก. USDA ออกเอกสารแนะนำ COVID-19 Federal Rural Resource Guide  ซึ ่งใช้เป็นคู ่มือขั้น

แรกสำหรับผู้นำในชนบทในการแสวงหาเงินทุนความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและโอกาสในการเข้าร่วมเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่นี้    

ข. USDA เปิดช่องทางการสมัครเพ่ือรับทุนสนับสนุนการเรียนและการบริการทางการแพทย์ทางไกล 
เป็นครั้งที่ 2 (ในช่วง 14 เมษายน 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563) ด้วยงบประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 2,343 ล้านบาท) ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการเรียนและการบริการทางการแพทย์ทางไกล 
(Distance Learning and Telemedicine: DLT) ซึ่งจะมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการศึกษาและการ
บริการทางการแพทย์ทางไกลในพื้นที ่ชนบทผ่านการใช้การสื ่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงที่เก่ียวข้องสำหรับนักเรียน คร ูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และผู้อยู่อาศัยในชนบท 

ค. หน่วยงานการพัฒนาชนบท (Rural Development) ของ USDA ผู ้ซึ ่งให้บริการด้านสินเชื่อ   
ทางการเกษตร อาจเสนอการชะลอการชำระคืนเงินกู้ เป็นเวลา 180 วัน โดยไม่ต้องรับการอนุมัติจากหน่วยงาน
ก่อน สำหรับการค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม การค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือโครงการพลังงานในชนบทของ
อเมริกา การค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน และการค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือการกำจัดน้ำเสีย
และขยะ   

ง. USDA จะใช้งบประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,254 ล้านบาท) ที่จัดสรรไว้
สำหรับโครงการ ReConnect ตามรัฐบัญญัติ CARES เพื่อลงทุนในโครงการที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการสนับสนุน
ทุนทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต ์

 

ที่มา:  
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

เมษายน 2563 
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