
 

(ร่างค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ) 
หลักการทั่วไปของกฎหมาย Farm Bill 2018 และการออกกฎหมาย (2018 Farm Bill & Legislative Principles) 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture: USDA) มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ 
ชาวสหรัฐฯ ในหลายด้าน ตั้งแต่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเชื้อเพลิง โดย รมว. กษ. Sonny Perdue ได้ตั้งปณิธานส่วนตน
ไว้ว่า “ท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือปากท้องของชาวสหรัฐฯ (Do Right and Feed Everyone)”  ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจจากการเดินทางเยือนรัฐต่าง ๆ กว่า ๓๐ รัฐ และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรสหรัฐฯ ทั้งนี้ USDA ได้พัฒนา
หลักการดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือให้พิจารณาพร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย Farm Bill และระเบียบ
ข้อบังคับอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจการเกษตร โดย USDA พร้อมที่จะให้ค าปรึกษารัฐสภาและ 
มีเป้าประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานรัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของชาวสหรัฐฯ 
ลดความซับซ้อนด้านกฎระเบียบที่ผู้บริโภค/เกษตรกร ได้รับ 

 USDA สนับสนุนการออกกฎระเบียบ เพื่อท าให้เกิด 
๑. ผลิตผลด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ (Farm Production & Conservation) โดย 

• จัดให้มีการคุ้มกันด้านเกษตรกรรม หรือ ตาข่ายคุ้มกันที่ปลอดภัยส าหรับเกษตรกร (a farm safety net1) ซึ่งจะ
ช่วยเกษตรกรสหรัฐฯ ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ หากเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าโดยปราศจากการ
บิดเบือนกลไกตลาด (Distorting Markets) และปราศจากการจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรเพ่ิมเติม (Shallow Loss 
Payments) ที่ไม่จ าเป็น 

• ส่งเสริมให้มีรูปแบบการประกันภัยพืชผล (Crop Insurance Products) ที่หลากหลายขึ้น พร้อมทั้งปรับแก้ไขใน
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้เกษตรกรสามารถท าการตัดสินใจด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• กระตุ้นให้เยาวชน ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเกษตร ทหารผ่านศึก และเกษตรกรที่ยังขาดแคลนความรู้ด้าน
การเกษตร หันมาสนใจท าการเพาะปลูก โดยจะให้การสนับสนุนด้านการเข้าถึงพ้ืนที่เพาะปลูกและเงินทุน 

• สร้างความมั่นใจว่าโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ (Conservation Programs) จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการ
เกษตรกรรมกับการอนุรักษ์ เพ่ือให้พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์คงสภาพความสมบูรณ์และให้พ้ืนที่ที่เสื่อมสภาพ
ได้รับการอนุรักษ์ให้คืนสภาพเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังเดิม 

• สนับสนุนโครงการการอนุรักษ์ (Conservation Programs) ด้านการพัฒนาคุณภาพดิน คุณภาพของน้ าและ
อากาศ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 

 
๒. กิจกรรมการค้าและด้านการเกษตรต่างประเทศ (Trade & Foreign Agricultural Affairs) โดย 

• จะพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของตลาดสหรัฐฯ ด้วยการขยายการลงทุน สร้างความแข็งแกร่งด้านความ
น่าเชื่อถือของโครงการการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ และสร้างแรงจูงใจให้กับหุ้นส่วนที่มีการเงินที่เข้มแข็ง 

                                           
1 A farm safety net หมายถึง การพิจารณากฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 



 

• สร้างความมั่นใจว่ากฎหมาย Farm Bill มีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ  

• เปิดตลาดต่างประเทศโดยการเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญของ USDA ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค เพ่ือท าหน้าที่ตรวจ
ตราหลักปฏิบัติของต่างชาติที่กีดกันการส่งออกของสินค้าเกษตรสหรัฐฯ และประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  

๓. การบริการด้านอาหาร โภชนาการ และผู้บริโภค (Food, Nutrition & Consumer Services) โดย 
• มีการใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรของสหรัฐฯ เพ่ือใช้สนับสนุนความช่วยเหลือด้าน

โภชนาการแก่ผู้ที่ขาดแคลน 
• สนับสนุนการสร้างงานส าหรับบุคคลและครอบครัวที่รับความช่วยเหลือด้านเสริมสร้างโภชนาการหรือ Supply 

Nutrition Assistance2 ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
• เสริมสร้างความความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของโครงการด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการให้ดียิ่งขึ้น และปกป้องผู้เสียภาษีสหรัฐฯ ด้วยการลดการสิ้นเปลืองของงบประมาณ 
(Waste) การโกง (Fraud) และการกระท าในทางที่ผิด (Abuse) ผ่านทางการแบ่งปันข้อมูล นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  

• ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม การบริหารจัดการรายกรณี (Case Management) และการออกแบบโครงการ 
(Program Design) ด้วยนวัตกรรมระดับรัฐและท้องถิ่น ที่จะช่วยให้เกิดการพ่ึงพาตนเองและการประสบ
ความส าเร็จในระยะยาว เพ่ือความมั่นคงของการจ้างงานทางเกษตรกรรม 

• สร้างความมั่นใจต่อความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์ของคู่มือด้านอาหารส าหรับชาวสหรัฐฯ (the Dietary 
Guidelines for Americans) ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ 

• สนับสนุนนโยบายและโครงการด้านโภชนาการซึ่งมีที่มาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีข้อมูลที่ชัดเจน
สามารถวัดผลลัพธ์ได้จากนโยบายและโครงการดังกล่าว 
 

๔. โครงการด้านการตลาดและระเบียบข้อบังคับ (Marketing & Regulatory Programs) โดย 
• สนับสนุนหุ้นส่วนต่าง ๆ (Partnerships) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Tools) ที่จ าเป็นเพ่ือป้องกัน 

บรรเทา และก าจัด (หากเหมาะสม) พืชที่เป็นอันตราย (Harmful Plant) สัตว์ศัตรูพืช (Animal Pests) และ 
โรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกระทบต่อการเกษตร  

• ปกป้องแหล่งผลิตอาหารภายในประเทศ (Domestic Food Supply) และปกป้องสุขอนามัยสัตว์ (Protect 
Animal Health) โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือการเพ่ิมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) การป้องกัน 
(Prevention) การเฝ้าระวัง (Surveillance) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) และ
ความปลอดภัยด้านชายแดน (Border Security) 

                                           
2 Supply Nutrition Assistance หมายถึง โครงการความช่วยเหลือด้านเสริมสร้างโภชนาการ 



 

• ปกป้องความน่าเชื่อของการออกตรารับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ (USDA organic certified Seal) และมีตรวจตรา
วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าอินทรีย์มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน
ภายในและต่างประเทศ  

• สร้างความมั่นว่า USDA จะมีความพร้อมในการทบทวนเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ในกรณีที่มีความจ าเป็น
เชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยควบคู่ไปกับการผ่อนปนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

• สนับสนุนด้านตลาดและโอกาสในการเติบโตของผู้ปลูกพืชที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Specialty Crop)3 และ 
ผ่อนปรนด้านกฎระเบียบที่ขัดขวางการประสบความส าเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าประเภทดังกล่าว 

 
๕. การบริการด้านความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ (Food Safety & Inspection Services) โดย 

• ปกป้องการสาธารณสุข (Public Health) และป้องกันการเกิดโรคที่มาจากอาหาร (Foodborne Illness) โดยใช้
ทรัพยากรและมาตรการ (Resources) ต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบต่าง ๆ มีมาตรฐาน
ระดับสูงโดยการใช้เครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัย 

• สนับสนุนและส่งเสริมโครงการของหน่วยงาน Food Safety and Inspection Service (FSIS) เพ่ือให้การใช้
กฎระเบียบ การตรวจตราความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการประสานงานและการด าเนินงานที่ชัดเจนตามหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Responsibilities) 

• มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ USDA  ในการจัดการกับสินค้าเกษตรและขบวนการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขอนามัยของสาธารณะชนอย่างร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง 
 

๖. การวิจัย การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ (Research, Education & Economics) โดย 
• มุ่งมั่นในการส่งเสริมแผนการวิจัยสาธารณะที่จะช่วยผลักดันสหรัฐฯ ให้ขึ้นเป็นผู้น าด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์

ทางด้านอาหารและการเกษตร  
• พัฒนาหลักการประเมินผลกระทบ รวมทั้งการใช้ภาคอุตสาหกรรมในการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือการลงทุนต่อ

นวัตกรรมที่มีความส าคัญอันดับต้นๆ เทคโนโลยี และเครือข่ายด้านการศึกษา  
• สร้างความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships) เพ่ือใช้

งบประมาณที่รัฐจัดสรร (Federal Dollar) อย่างมีประสิทธิภาพ (Leverage) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลากร
และลงทุน ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานอันเกี่ยวกับอาหารสมัยใหม่  (Modern Food) และวิทยาศาสตร์ด้าน
การเกษตร (Agricultural Science) 

• จัดล าดับความส าคัญด้านการลงทุนต่อการศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/เจ้าหน้าที่ (Human Capital) เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น  

                                           
3 Specialty Crop ประกอบด้วย ผลไม้ (Fruits) ผัก (Vegetables)  Tree Nuts ผลไม้อบแห้ง (Dried Fruits) พืชสวน (Horticulture) และพืชเพาะเลี้ยงในโรงเรือน 
(Nursery Corps) รวมทั้งพืชไม้ดอก (Floriculture) 



 

• พัฒนาและปรับใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของประชากรและความหิวโหยของโลก
ที่เพ่ิมมากขึ้น  
 

๗. การพัฒนาชนบท (Rural Development) โดย 
• สร้างความต่อเนื่องและยืดหยุ่นในโครงการที่ช่วยให้ความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืนกับบุคคลรุ่นหลัง 
• ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องมือที่มีอยู่เพ่ือเชื่อมโยงชุมชนชาวสหรัฐฯ ที่อยู่ในชนบท บ้านเรือน พ้ืนที่

เกษตรกรรม ธุรกิจการค้า หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (first responders) สถานศึกษา และสถานพยาบาล 
ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการเข้าถึงของบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคาย่อมเยา 

• ร่วมเป็นหุ้นส่วน (Partner) กับมลรัฐต่าง ๆ และชุมชนท้องถิ่นในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความเจริญ มีการสร้างสรรนวัตกรรม และการประกอบกิจกรรมกับภาคธุรกิจ (Entrepreneurial Activity)  
ในชนบท 

• จัดหาเครื่องมือและทรัพยากรเพ่ือช่วยเสริมสร้างการผสมผสานกันระหว่างโครงการ หุ้นส่วน และการพัฒนา
ลูกค้า/เกษตรกร ในชนบท  
    

๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources & Environment) โดย 
• รื้อฟ้ืนงาน (Work) ด้านป่าไม้ของสหรัฐฯ ผ่านการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิผลบน

พ้ืนฐานของข้อมูลและข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์  
• ขยายโครงการ “Good Neighbor Authority ” หรือโครงการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้านป่าไม้

ให้เกิดการท างานร่วมกัน และเพ่ิมการประสานงานร่วมกับมลรัฐต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการสร้างงานและพัฒนา
คุณภาพป่าไม้ร่วมกันผ่านการช่วยดูแลและรับฟังข้อมูลจากผู้มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 

• ลดความเสี่ยงในการเกิดคดีพิพาทและอุปสรรคต่อการทบทวนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต การบริหารจัดการไฟป่า และการคุ้มครองพ้ืนที่ทางระบบนิเวศน์วิทยาเพ่ือท าให้สภาพป่ามีความ
สมบูรณ์มาขึ้น และเป็นการสร้างงาน สร้างความเจริญแก่ชุมชนชนบทในเวลาเดียวกัน  

• ให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนในการดูแล และ
รักษาผืนป่า 
 

๙. การบริหารจัดการ (Management) โดย 
• จัดให้มีการบริหารอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย Farm Bill แต่ละประจ าปีงบประมาณ มีความสอดคล้องตาม

เป้าหมาย (Goal) ของงบประมาณที่ได้รับ 
• พัฒนาด้านการบริการลูกค้าและการผันผ่อนกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ/เกษตรกรของ USDA ปฏิบัติ

ตามได้ง่ายขึ้น  
• ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก (internal and external IT solutions) ให้มีความ

ทันสมัยสามารถใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า/เกษตรกรของ USDA ให้มีประสิทธิภาพในบริการ 



 

• ให้อ านาจเต็มแก่ USDA ในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ขององค์กร   

• เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือและทรัพยากรเพ่ือดึงดูดและรักษาบุคลลากรให้คงอยู่กับองค์กรเพ่ือตอบสนอง
ประชาชนสหรัฐฯ ที่ USDA ให้บริการ  

• ให้ความส าคัญกับความต้องการแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีความจ าเพาะและน าความเชี่ยวชาญของ USDA มาใช้
เพ่ือให้ USDA มีบทบาทในการพัฒนานโยบายแรงงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าเกษตรกรสามารถเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและยั่งยืน 

• พัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเข้มข้นขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เริ่มต้น ทหารผ่านศึก และผู้ผลิตรายใหม่  
 

********************************* 
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