
  

 

รัฐบาลไบเดนจะจัดการประเด็นด0านการเกษตรและมีนโยบายอย9างไร? 

มกีารรายงานข่าวมากมายเกี-ยวกบัการเลอืกตั 4งผูนํ้าสหรฐัอเมรกิาและสิ-งที-อาจเกดิขึ4นกบั
อุตสาหกรรมผกัผลไมส้ด แต่รายงานส่วนใหญ่มกัครอบคลุมผูส้มคัรประธานาธบิดทีั 4งสองฝ่าย และสิ-งที-จะ
เกิดขึ4นในอีก 4 ปีขา้งหน้าภายใต้การบรหิารงานของประธานาธบิดคีนใดคนหนึ-งที-จะได้รบัการเลอืกตั 4ง 
ขณะนี4ได้ทราบผลการเลอืกตั 4งเรยีบรอ้ยแล้ว นาย Richard Owen ตําแหน่งหวัหน้าทมีด้านกฎหมายและ
กฎระเบยีบ (Legislative and Regulatory Affairs Team Lead) ของสมาคมการตลาดผกัผลไมส้ดหรอื PMA 
(Produce Marketing Association) ไดค้าดการณ์เกี-ยวกบัสิ-งที-รฐับาลของนายโจ ไบเดน จะใหค้วามสําคญั
เป็นลําดบัต้นๆ และสิ-งที-สมาคม PMA จะดําเนินการเพื-อกระตุ้นให้เกดิการเปลี-ยนแปลงเชงิบวกสําหรบั
ภาคอุตสาหกรรมผกัผลไมส้ดของสหรฐัฯ  

นาย Tom Vilsack ได้รบัการเสนอชื;อให้ดาํรงตาํแหน่ง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 

นาย โจ ไบเดน ว่าที-ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ไดป้ระกาศว่า เขาไดเ้ลอืกนาย Tom Vilsack เป็น
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คนใหม ่โดยนาย Tom Vilsack เคยดาํรงตาํแหน่งดงักลา่วมาแลว้สองสมยั
ในช่วงรฐับาลประธานาธบิดโีอบามา โดยเหน็ว่า นาย Vilsack เป็นผู้มปีระสบการณ์สูงมาก และยงัเคยดํารง
ตาํแหน่งผูว้า่การรฐั Iowa ซึ-งเป็นรฐัที-มคีวามแขง็แกรง่ดา้นการเกษตร จงึคาดวา่เขาจะสามารถทาํหน้าที-ในสว่นนี4
ไดเ้ป็นอย่างด ีและจะส่งผลดต่ีอภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน ผูเ้กี-ยวขอ้งจะสามารถคาดเดาสิ-งที-ได้รบัจาก
วิธีการสื-อสารและแนวทางการทํางานของเขา นาย Owen ยงัหวงัจะได้เห็นนโยบายสําคญัต่าง ๆ ภายใต้
รฐับาลไบเดน เหมอืนกบัที-เคยได้รบัในสมยัรฐับาลประธานาธบิดโีอบามา การเสนอชื-อนาย Vilsack ยงัอาจ
หมายถงึโครงการต่าง ๆ ที-เคยเกดิขึ4นภายใตร้ฐับาลโอบามา จะถูกนํากลบัมาเพื-อเดนิหน้าโครงการดงักล่าวอกี
ครั 4ง นาย Vilsack  เคยกํากบัดูแลการขยายโครงการของกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA – US Department of 
Agriculture) ซึ-งมวีตัถุประสงค์เพื-อต่อสูก้บัความไม่มั -นคงทางอาหาร เช่น โครงการ Summer EBT  (Summer 
Electronic Benefit Transfer Program) และ โครงการ SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) จงึ
คาดหวงัไดว้า่ โครงการเหลา่นี4จะไดร้บัการสนบัสนุนอกีครั 4งภายใตร้ฐับาลใหม ่

นโยบายเกี;ยวกบัความไม่มั ;นคงด้านอาหารและสภาพภมิูอากาศ 

นาย Owen เหน็ว่า นโยบายบางอย่างที-อาจได้รบัการจดัลําดบัความสําคญัระดบัสูงภายใต้
รฐับาลของนายไบเดน ได้แก่ ความไม่มั -นคงทางอาหารและสภาพภูมอิากาศ ความไม่มั -นคงด้านอาหารย่อม
เกี-ยวขอ้งกบัการบรโิภค การใหค้วามสาํคญัต่อการใชผ้กัและผลไมส้ดเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาจงึเป็นสิ-งที- PMA 
ไดใ้หค้วามสาํคญัในอนัดบัตน้ๆ  สมาคมฯ จะหารอืกบัภาครฐัและสนบัสนุนการเพิ-มการบรโิภคผกัผลไมส้ดผา่น
ชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน และโครงการ SNAP  

 

 

 
สำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต1างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 



สําหรบัประเด็นการให้ความสําคญัต่อสภาพภูมอิากาศ  นาย Owen กล่าวว่า สมาคมฯ 
อยากใหร้ฐับาลตระหนักถงึการเปลี-ยนแปลงเชงิบวกมากมายที-ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรไดด้ําเนินการ 
เชน่ การรกัษาหน้าดนิโดยไถกลบพชืหลงัการเกบ็เกี-ยว การปกคลุมหน้าดนิ การลดการใชส้ารกาํจดัศตัรพูชื 
และใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเขา้มาร่วมดว้ย หรอืการผลติอาหารเพิ-มขึ4นโดยใชปั้จจยัการผลติน้อยลง ซึ-งเป็น
เรื-องดทีี-ควรได้รบัการเผยแพร่ สมาคมฯ ยงัหวงัจะได้รบัสิ-งจูงใจเพื-ออํานวยให้เกดิความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในการลดการสรา้งก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละการปลดปลอ่ยคารบ์อน 

ผลงานเด่นของรฐับาลประธานาธิบดีทรมัป์  

เมื-อมองยอ้นกลบัไปเมื-อสี-ปีที-แลว้มหีลายสิ-งเกดิขึ4น และบางเรื-องเป็นสิ-งที-ดทีี-ดาํเนินการโดย
รฐับาลทรมัป์ โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ โครงการความช่วยเหลือด้านอาหารต่อ
เหตุการณ์การระบาดของเชื4อไวรสัโคโรนา (Coronavirus Food Assistant Program: CFAP) และโครงการ
กล่องอาหารจากฟารม์สูค่รอบครวั (Farmers to Families Food Box Program) โดยโครงการ CFAP 1 และ 

CFAP 2 ช่วยปิดช่องว่างของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการชดเชยเงนิส่วนที-ขาดหายไปและราคาสนิค้าที-      

ลดตํ-าลงให้กับเกษตรกร ซึ-งส่งผลดีอย่างมาก โครงการแจกจ่ายกล่องอาหารนี4เป็นประโยชน์อย่างยิ-ง 
เนื-องจากเป็นการเพิ-มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายและกระจายสนิคา้ผกัผลไม ้อกีทั 4งยงัช่วยสนับสนุน
ธนาคารอาหารและการกุศลภายในทอ้งถิ-นใหไ้ปถงึผูท้ี-ตอ้งการความชว่ยเหลอืไดด้ยีิ-งขึ4น โครงการนี4ยงัมสีว่น
ช่วยเหลอืผูค้า้สง่และเกษตรกรในการขยายตลาด การกกักนัจะเพิ-มความเขม้งวดยิ-งขึ4นในอกีสองสามเดอืน
ขา้งหน้า จงึมคีวามจําเป็นที-จะตอ้งมแีนวคดิสรา้งสรรคเ์กี-ยวกบัทางเลอืกใหม่ๆ เพื-อสนับสนุนอุตสาหกรรม
การบรกิารอาหาร คาํนึงถงึความสาํคญัอนัยิ-งยวดต่อประเทศชาต ิและหนทางสาํคญัในการนําผกัและผลไม้
สดไปถงึมอืผูบ้รโิภค 

ภายใตร้ฐับาลไบเดน ยงัไม่เป็นที-แน่ชดัว่าจะมกีารดาํเนินโครงการแจกจ่ายกล่องอาหารต่อ
หรอืไม่ พวกเขาหวงัว่าจะยงัคงมกีารดําเนินโครงการนี4ต่อไป แมจ้ะแตกต่างไปบา้งกต็าม สาํหรบัโครงการ 
CFAP อาจจะยงัใชแ้นวทางเดมิเป็นบางส่วน แต่กลุ่มที-ไดร้บัความช่วยเหลอือาจมคีวามเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ-งขึ4น หรอืควบรวมกบัโครงการอื-นหรอืกบัโครงการที-มขีนาดใหญ่ขึ4น ไมว่า่จะเป็นแนวทางใด ยอ่มก่อใหเ้กดิ
ความเปลี-ยนแปลงขึ4นอยา่งแน่นอนตามแนวทางที-รฐับาลใหมใ่หค้วามสาํคญั พวกเขาสนบัสนุนใหด้าํเนินการ
ตามวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการกล่องอาหารอยา่งต่อเนื-อง แมว้า่วธิดีาํเนินการอาจเปลี-ยนแปลงไปบา้งก็
ตาม 

การค้ากบัโครงการ H-2A  

หนึ-งในหวัขอ้ที-มกีารหารอืกนัมากที-สุด และเป็นสิ-งที-จะส่งผลกระทบสงูสุดต่ออุตสาหกรรม
ผกัผลไมส้ด ไดแ้ก่ แนวทางในการดาํเนินการคา้ของนายไบเดนในระยะเวลาสองสามปีขา้งหน้า นาย Owen 
เหน็ว่ารฐับาลใหม่จะยงัไม่ใหค้วามสําคญัในประเดน็นี4โดยทนัท ีเนื-องจากรฐับาลจะใหค้วามสําคญัต่อการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในประเทศและบรรเทาทุกขจ์ากการระบาดของโรคไวรสัก่อนเป็นลําดบัแรก 
จากนั 4นจงึจะใหค้วามสําคญัต่อประเดน็ดา้นการคา้ โดยนายไบเดนมแีนวโน้มที-จะทํางานร่วมกบัพนัธมติร
จากทั -วโลกมากขึ4นเพื-อแก้ไขปัญหาด้านการค้า โดยเฉพาะนโยบายการค้ากบัจนี ในขณะที-รฐับาลทรมัป์   



ทุ่มสุดตวัเพื-อจดัการจนีและดําเนินการโดยสหรฐัฯ ประเทศเดยีวโดด ๆ แต่ไบเดนจะมองหาพนัธมติรเพื-อ
ร่วมมอืและจดัการประเดน็ที-ทิ-มแทงเหล่านั 4นร่วมกนั แต่เขาไม่คาดหวงัใหร้ฐับาลไบเดนลดมาตรการภาษทีี-
สหรฐัฯ บงัคบัใชอ้ยู่ในทนัท ีแต่เชื-อว่าจะมกีารเจรจาต่อรองเพื-อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ก่อน จงึจะพจิารณาลด
ภาษใีนลาํดบัต่อไป 

สาํหรบัโครงการ H-2A (โครงการนําเขา้แรงงานต่างดา้วดา้นการเกษตรระยะสั 4นในช่วงขาด

แคลนแรงงานหรอืช่วงฤดูเกบ็เกี-ยวผลผลติ)  นาย Owen เชื-อว่ายงัเรว็เกนิไปที-สรุปถงึผลกระทบจากการ
บรหิารงานของรฐับาลใหม ่แต่สิ-งที-จะเปลี-ยนแปลงแน่นอนคอืสหภาพแรงงานจะไดร้บัความสาํคญัมากยิ-งขึ4น 
โดยจะมีการมองหาโครงการใหม่ๆ ทั 4งที-เกี-ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวและแรงงานในประเทศ ลําดับ
ความสาํคญัอาจเปลี-ยนแปลงไดเ้มื-อมกีลุม่สหภาพแรงงานเขา้มาเกี-ยวขอ้งมากขึ4น อยา่งไรกต็าม เขาไมแ่น่ใจ
ว่าโครงการ H-2A จะได้รบัการจดัลําดบัความสําคญัในระดบัใดจนกว่าจะมีการแต่งตั 4งรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานและความมั -นคงแหง่มาตุภมู ิ (Labor and Homeland Security) อยา่งเป็นทางการ 

นาย Owen สรปุวา่ การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาและผลกระทบต่อแรงงานทั -วโลก สง่ผล
ให้ต้องมกีารสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการแรงงานภาคการเกษตร ถงึเวลาแล้วที-ภาครฐั
จะต้องลงทุนเพิ-มขึ4นอกีเท่าตวั ทั 4งในด้านการวจิยัและพฒันาหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิและใหแ้รงจูงใจ    
ในการนําเทคโนโลยใีหมเ่หลา่นี4มาใชใ้นภาคการเกษตร 
 

 

 ท่ีมา:   

https://www.freshplaza.com/article/9277162/how-will-the-biden-administration-approach-

agricultural-issues-and-policies/?edition=1 
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