
 

  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จัดสรรงบช่วยเหลือจำนวน 530 ล้านเหรียญสหรัฐ  
สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าประมงผ่านโครงการบรรเทาผลกระทบทางการค้าสำหรับสินค้าประมง 

(Seafood Trade Relief Program) 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (US Department of Agriculture: USDA) ประกาศเมื ่อวันพุธที่                
9 กันยายน 2563 ว่า จะจัดสรรงบช่วยเหลือจำนวน 530 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 445.6 ล้านยูโร หรือ 1.69        
หมื่นล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32 บาท) ให้กับผู้ทำการประมงในสหรัฐอเมริกา  เพ่ือเป็นการ
ชดเชยจากการสูญเสียอันเนื่องมาจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี (Retaliatory Tariffs) 

โดยชาวประมงหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำประมงทะเล และบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากภาษีที่เรียกเก็บจากคู่ค้า จะได้รับความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2.5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ 2 แสนยูโร หรือ           
8 ล้านบาท โดยเงินช่วยเหลือนี้จะจ่ายภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบทางการค้าสำหรับสินค้าประมงหรือ
Seafood Trade Relief Program (STRP) ผ่านหน่วยงาน Commodity Credit Corporation ที่บริหารจัดการ
โดยหน่วยงาน USDA’s Farm Service Agency โดยบุคคลหรือบริษัทที ่มีสิทธิสามารถสมัครเพื ่อขอรับความ
ช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 14 ธันวาคม 2563 ณ USDA Service Center ในพ้ืนที่ของตน ใบสมัคร
ตามลิงค ์https://www.farmers.gov/Seafood 

 “หลายประเทศไม่ได้เล่นตามกติกาที ่ม ีมาอย่างยาวนาน และประธานาธิบดีทรัมป์เป็น
ประธานาธิบดีคนแรกที่ยืนยันต่อสู้ร่วมกับพวกเราและแสดงออกอย่างชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่อดทนกับ
การค้าที่ไม่เป็นธรรมอีกต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ นาย Sonny Perdue กล่าว และกล่าว
เสริมว่า “โครงการบรรเทาผลกระทบทางการค้าสำหรับสินค้าประมงนี้ จะสร้างความมั่นใจให้กับชาวประมงและ
ผู้ผลิตอื่นๆ ของสหรัฐฯ ว่าตนเองไม่ได้ยืนเพียงลำพังเพื่อเผชิญกับปัญหาเรื่องมาตรการตอบโต้ทางภาษีที่ไม่เป็น
ธรรมนี้ ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ทำงานอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้ได้รับข้อตกลงการค้าต่างๆ ที ่ดีจาก 
ทั่วโลก” 

จากข้อมูลของเว็บไซต์ STRP โครงการ STRP นี้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อการ
สนับสนุนชาวประมงและผู้ผลิตต่างๆ ในระหว่างที่รัฐกำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้าเพื่อความยุติธรรมและเสรี 
สำหรับการเปิดตลาดใหม่ให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสหรัฐฯ ในการแข่งขันกับตลาดโลก 

โดยโครงการ STRP จะให้เงินช่วยเหลือกับบุคคลหรือผู้มีสิทธิ์จากการได้รับเงินช่วยเหลือคนละ     
ไม่เกิน 2.5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ 8 ล้านบาทต่อคน และผู้สมัครต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 9 แสนเหรียญสหรัฐ 
หรือ 28.8 ล้านบาท เว้นแต่ ร้อยละ 75 ของรายได้เฉลี่ยของบุคคลหรือผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวมาจากการทำการเกษตร       
ทำสวน ป่าไม้ การประมง หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อยกเว้น 

โครงการได้กำหนดรายชื่อของสายพันธุ์ในสินค้าประมง ที่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามน้ำหนัก
(ปอนด์) ดังนี้ ปลา Atka Mackerel (0.10 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.08 ยูโร) ปู Dungeness Crab (0.47 เหรียญ
สหรัฐ หรือ 0.39 ยูโร) ปู King Crab (0.47 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.39 ยูโร) ปู Snow Crab (0.47 เหรียญสหรัฐ 
หรือ 0.39 ยูโร) ปู Southern Tanner Crab (0.47 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.39 ยูโร) ปลา Flounder (0.15 
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เหรียญสหรัฐ หรือ 0.12 ยูโร) หอย Geoduck (0.76 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.63 ยูโร) ปลา Goosefish (0.10 
เหรียญสหรัฐ หรือ 0.08 ยูโร) ปลา Herring (0.04 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.03 ยูโร) กุ้ง Lobster (0.50 เหรียญ
สหรัฐ หรือ 0.41 ยูโร) ปลา Pacific Cod (0.14 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.11 ยูโร) ปลา Pacific Ocean Perch 
(0.10 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.08 ยูโร) ปลา Pollock (0.01 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.008 ยูโร) ปลา sablefish 
(0.10 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.08 ยูโร) ปลา Sole (0.15 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.12 ยูโร) ปลาหมึก (0.20 เหรียญ
สหรัฐ หรือ 0.16 ยูโร) ปลาทูน่า (0.13 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.10 ยูโร) และ ปลา Turbot (0.15 เหรียญสหรัฐ 
หรือ 0.12 ยูโร) 

ตามประกาศของกระทรวงสหรัฐฯ อัตราการจ่ายเงินเยียวยา จะประมาณการณ์จากความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการหยุดชะงักทางการค้าของสินค้าประมงที่สหรัฐฯ จับและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการปรับตัวให้เข้ากับการค้ารูปแบบใหม่สำหรับสินค้าประมง กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะแจ้งข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคำนวณอัตราเงินเยียวยาในแถลงการณ์ Notice of Funds Availability ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 
14 กันยายน 2563  

นาย John Connelly ประธานของ National Fisheries Institute ซึ่งเป็นองค์กรด้านการค้า    
ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมประมงสหรัฐฯได้กล่าวว่า “การจ่ายเงินเยียวยานี้แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญของฝ่ายบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่  ให้ความสำคัญกับภาคการส่งออก” และได้กล่าว
เพิ่มเติมว่า “โครงการ STRP เป็นความพยายามที่ดี ที่จะช่วยเหลือในส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมประมงเชิง
พาณิชย์ของสหรัฐฯ และเตือนให้เราหันมาให้ความสำคัญของระบบห่วงโซ่มูลค่าท้ังระบบ” 

แตอ่ย่างไรก็ตาม นาย Connelly กล่าวว่า “โครงการช่วยเหลือนี้ ตามโครงสร้างมีการละเลยการ
ให้สิทธิกับส่วนที่สำคัญในอุตสาหกรรมประมง นั่นคือ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Processors and Distributors)”  

นาย Connelly กล่าวเพิ่มว่า “สินค้าประมงเริ่มต้นจากมหาสมุทร และการสร้างความมั่นใจว่า
ชาวอเมริกันที่ทำงานในทะเลจะต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” “ฝ่ายบริหารของประเทศและ      
สภาคองเกรสมีความจำเป็นต้องเข้าใจความซับซ้อนของสินค้าประมง ทุกขั ้นตอนของการนำผลิตภัณฑ์จาก       
ท้องทะเลขึ้นมาสู่โต๊ะอาหารจำเป็นต้องได้รับการพิจารณา หากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นช่วงกลางของ
ห่วงโซ่อุปทานไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือ สิ่งที่ชาวประมงจับมาได้ก็จะถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือ”  

Annie Tselikis ตำแหน่ง Executive Director ของสมาคมผู้ค้ากุ้งล็อบสเตอร์ (Lobster) ของ
มลรัฐ Maine กล่าวว่า องค์กรของเธอรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ไม่ได้อยู่ในการช่วยเหลือภายใต้โครงการดังกล่าว 

“ขณะที่จุดมุ่งหมายของ STRP คือการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี 
ให้กับผู้ผลิตสหรัฐฯ แต่ในอุตสาหกรรมล็อบสเตอร์ ความเสียหายของผู้ขายส่งล็อบสเตอร์ที่มีชีวิตและผู้แปรรูป        
ล็อบสเตอรก์ลับถูกละเลย ในขณะที่ชาวประมงที่จับล็อบสเตอร์เชิงพาณิชย์ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบ แม้ว่าพวกเราจะ
รู้สึกขอบคุณในการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมประมง ที่ขณะนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทั้งจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เราเชื่อว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ดำเนินการผิดพลาดต่ออุตสาหกรรม          
ล็อบสเตอร์ของสหรัฐฯ ด้วยการไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือระบบห่วงโซ่การผลิต ผ่านโครงการ 
STRP” Tselikis เขียน “มันเหมือนเป็นการซ้ำเติม โดยวิธีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อชาวประมงล็อบสเตอร์
เชิงพาณิชย์  ใช้การประเมินความสูญเสียทางการค้าจากการเปรียบเทียบมูลค่าจริงของการส่งออกล็อบสเตอร์ไปยัง
จีนเมื ่อปี 2560 เทียบกับการคาดการณ์มูลค่าส่งออกในปี 2563 ซึ ่งแท้จริงแล้ว ชาวประมงล็อบสเตอร์           
เชิงพาณิชย์จะได้รับสิทธิช่วยเหลือเมื่อมีการลดลงของการส่งออก ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ชาวประมงไม่ได้
เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงคือภาคธุรกิจที่อยู่ในระบบห่วงโซ่อุปทาน ชาวประมงเป็นผู้เชี่ยวชาญ     
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ในการทำประมง แต่ในอุตสาหกรรมล็อบสเตอร์ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทานในรัฐ Maine 
ประกอบด้วยผู้คนกว่า 6,000 คน ที่อุทิศตนเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับตลาด ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานนี้คือ ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ทางภาษีกับจีน ผู้ค้าส่งล็อบสเตอร์และผู้แปรรูปเป็นผู้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านการ
คัดเกรด แปรรูป และการบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกหรือขนส่ง ระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจล็อบสเตอร์
จึงกำลังถูกบังคับให้เป็นผู้แบกรับต้นทุนจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี ไม่ใช่ภาคส่วนการทำประมง ซึ่งทำสถิติราคา
ขายสูงสุดเมื่อปี 2562 สำหรับสินค้าท่ีขึ้นจากเรือจับ” 

Tselikis ผู้ซึ่งเห็นว่าการท่ีรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ไดบ้รรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป จะช่วยให้
เกิดการยกเลิกภาษีในสินค้าล็อบสเตอร์ของสหรัฐฯ และเป็นความสำเร็จสูงสุด ได้กล่าวว่า องค์กรของเธอจะ
พยายามต่อไปให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมสำหรับห่วงโซ่อุปทานล็อบสเตอร์ทั้งระบบ 

“เราจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ตระหนักถึงคุณค่าของธุรกิจล็อบสเตอร์ 
(ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย: ผู้แปล) และผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี อันเกิดจากสงคราม
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ดำเนินมายาวนานมากกว่า 2 ปี”  

 

อ้างอิง:  

https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/usda-proffers-usd-5 3 0 - million-to-seafood-
industry-via-seafood-trade-relief-program 
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