
  

U.S.-ASEAN Business Council (USABC) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อการระบาดของ COVID-19 ในภาค
อาหารและการเกษตร ดังนี้ 

1. เสนอให้มีนโยบายการค้าที่เปิดกว้างและคงความเชื่อมต่อกัน (Connectivity) เพ่ือหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วง
โซ่อุปทานและรักษาความมั่นคงทางอาหาร  

เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส รัฐบาลหลายแห่งมีมาตรการต่างๆ อาทิ การปิดเมือง (Lock down) 
การจ ากัดการเดินทาง และการระงับการท างาน ณ สถานท างาน เป็นผลท าให้ห่วงโซ่อุปทานสินค้าต่างๆ ต้อง
หยุดชะงักรวมทั้งสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร ในขณะที่ การหยุดชะงักเป็นเวลานานอาจน าไปสู่การขาดแคลนจน
กลายเป็นวิกฤตขาดแคลนอาหาร และในหลายประเทศยังมีการจ ากัดการส่งออกในช่วง COVID-19 เพ่ือเพ่ิมความ
พร้อมด้านอาหารส าหรับประเทศตน และอาจท าให้ราคาในตลาดภายในประเทศต่ ากว่าราคาในตลาดต่างประเทศ ซึ่ง
จะขัดขวางการผลิตในท้องถิ่นและกระตุ้นให้มีการลักลอบขนอาหารผิดกฎหมายสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นผลท าให้ราคา
อาหารระหว่างประเทศสูงขึ้น นอกจากนี้ การด าเนินการเพ่ือจ ากัดการส่งออกอาจก่อให้เกิดการซื้ออย่างตื่นตระหนก
และการกักตุนสินค้าในหมู่ประชากรท้องถิ่น ดังนั้นในขณะที่ประเทศต่างๆ ที่ก าลังต่อสู้กับ COVID-19 จะต้อง
ด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือให้มั่นใจว่า กลไลต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานจะยังคงท างานต่อไป สิ่งส าคัญคือประเทศต่างๆ 
ต้องมีการเปิดตลาด พัฒนาระบบการเก็บและรักษาสินค้า การอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีการกระจายสินค้า
และการขนส่งของอาหารและสินค้าเกษตร รวมถึงการละเว้นการควบคุมการส่งออกใหม่ อาทิ ข้อจ ากัด ข้อห้าม ภาษี
ศุลกากร และอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Nontariff barriers) เพ่ือลดความไม่มั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ การเร่ง
ข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ รวมถึงการสรุปความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
(Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership: CPTPP) และการยกเลิกข้อจ ากัดการเป็นเจ้าของ
โดยชาวต่างชาติ จะเป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในอาเซียน 

2. เสนอให้แรงงานในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอาหารมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 

 แรงงานต่างๆ ในภาคเกษตรและการผลิตอาหารมีความส าคัญในการจัดหาอาหารของแต่ละภูมิภาค ขณะที่ 
แรงงานหลายรายก าลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเองเพ่ือท างานต่อ งานบริการที่จ าเป็น (Essential 
services) เกษตรกร พนักงานโรงงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง และผู้จัดจ าหน่ายอาหาร สมควรได้รับอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เพ่ือการท างาน นอกจากนี้ ควรมีมาตรการป้องกันใน
เบื้องต้น อาทิ การจัดให้มี สบู่ น้ า และแอลกอฮอล์ล้างมือ ในสถานที่ต่างๆ ภายในที่ท างาน รวมถึงมาตรการป้องกัน
อ่ืนๆ อาทิ การฝึกปฏิบัติในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) หรือ การตรวจอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการลดการแพร่กระจายของ COVID-19 ในที่ท างาน นอกจากนี้การออกระเบียบในการปรับรูปแบบการเข้ามา
ท างานเป็นรูปแบบการท างานเป็นกะเพ่ือป้องกันความแออัดในที่ท างาน ช่วยให้ความปลอดภัยในการท างานเพ่ิมขึ้น
ในช่วงการระบาดดังกล่าว 

 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 



3. เสนอให้มีการปรับกฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรจะถูกส่งมอบทันเวลาให้กับเกษตรกร และเพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาด 

 กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเป็นตัวสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรส่วนใหญ่ให้กับอาเซียน (ASEAN) และเป็นกลุ่มที่
ขาดไม่ได้ในการสร้างความม่ันคงด้านอาหารในภูมิภาค แต่การจ ากัดในกิจกรรมต่างๆ (Movement) ในปัจจุบันจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทั่วอาเซียน ก าลังขัดขวางการเข้าถึงตลาดของเกษตรกรในการซื้อและขายสินค้า โดยสินค้าที่
สดและเน่าเสียง่ายก าลังถูกสะสมเพ่ิมขึ้นในไร่ จนต้องถูกทิ้งและท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว ภาครัฐจะต้องสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในอาเซียน โดยข้อเสนอหนึ่งที่แนะน าคือการจัดตั้งศูนย์รวบรวม
อาหาร (Food Collection Centers) ใกล้กับผู้ผลิตรายย่อย เพ่ือลดความจ าเป็นในการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ รัฐบาล
สามารถเร่งพัฒนาการแก้ปัญหาด้วยการใช้การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Solutions) ให้กับเกษตรกรราย
ย่อย อีกท้ังยังสามารถช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแบบชั่วคราว (Temporary Economic Assistance) ผ่านการให้เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า ทีจ่ะท าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือช่วยในการผลิตของตนต่อไป 

 และด้วยการจ ากัดในปัจจุบันทั่วทุกประเทศในอาเซียน เกษตรกรไม่เพียงแต่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการ
น าสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว แต่ยังรวมถึงการได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรด้วย (วัตถุดิบและเทคโนโลยี อาทิ เมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ปกป้องพืช (Crop protection product) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
เกษตรกร) สิ่งที่ยกเว้นในภาคการเกษตรยังคงด าเนินการได้ในหลายๆ ประเทศ ควรครอบคลุมการเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิต โดยร้านค้าที่ขายปัจจัยการผลิต ควรได้รับอนุญาตให้ด าเนินการต่อได้ โดยต้องมีมาตรการป้องกันเบื้องต้น
ด้วย นอกจากนี้ ในสถาณการณ์ COVID-19 ท าให้ภาครัฐต้องเร่งด าเนินการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้มั่นใจว่ามีอาหาร
เพียงพอส าหรับประชากรของตน การน านวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้แก้ปัญหาและจัดท าระบบการขึ้นทะเบียนที่
รวดเร็ว (Fast-track) ควรจะน ามาพิจารณาเพ่ือเร่งการเข้าถึงสินค้าของเกษตรกร 

4. เสนอให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือการตอบสนอง ครอบคลุม เด็ดขาด 
และมีประสิทธิภาพต่อการระบาดของ COVID-19 

 นโยบายรัฐบาลจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านข้อคิดเห็นของ
สมาชิกในบางประเทศนั่นก็คือแม้ว่าภาครัฐได้ให้กิจกรรมทางการเกษตรในรายชื่อการบริการที่ส าคัญ เกษตรกร ผู้ผลิต
และผู้จัดจ าหน่าย ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคในการท างาน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความ
ร่วมมือและการสื่อสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากกระทรวงฯ 
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถออกหนังสือมอบอ านาจหรือ บัตรผ่านพิเศษให้กับหน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินงานด้านบริการการเกษตร จะสามารถช่วยเพ่ิมอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายที่ติดขัดในช่วงเวลาที่มีปัญหา
เรื่องสินค้าเกษตรและอาหารได้ 

 

 



5.เสนอให้มีการเพ่ิมความร่วมมือระหว่างภาครัฐต่อรัฐและการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ในช่วงและหลัง
วิกฤตการณ ์

 ความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
อย่างเช่น COVID-19 รวมถึงการพัฒนาแผนการฟ้ืนตัวภายหลังวิกฤต USABC สนับสนุนให้แต่ละรัฐมนตรีเกษตรใน
อาเซียนมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่เจรจาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ แนวทางด้าน
เทคนิค และทรัพยากรที่ส าคัญ เพ่ือความต่อเนื่องของห่วงโซ่อาหารในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ การสื่อสาร
กับภาคเอกชนอย่างสม่ าเสมอและโปร่งใสเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่
จ าเป็นต่อการรับมือการระบาดของ COVID-19 เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคง  
ปกป้องชีวิตของประชากรและการด ารงชีวิตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ยังคงรักษา
แรงผลักดันของอาเซียนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม การประชุมด้านการให้ค าปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Consultation) ระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐอาจเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ส าหรับการร่างแผนปฏิบัติการในอนาคต
และเพ่ือยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในการท างานร่วมกันเพ่ือเอาชนะสถานการณ์ COVID-19 ใน
อาเซียน 

--------------------------- 

เรียบเรียงโดย ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
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