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ท่านมีประวัติเป� นเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์
ที� ด้อยโอกาสหรือไม่

บุคคลบางกลุ่มได้รับการระบุ
ในกฎหมาย Farm Bill 
และในนโยบายของ USDA 
ว่ามีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาส 
(Historically Underserved หรือ 
HU) สมาชิกในชุมชนเหล่
านี� มักถูกมองข้ามหรือถูกกีดกันเ
ลือกปฏิบัติในนโยบายและโครง
การของรัฐบาลกลาง

บุคคลสี� กลุ่มที� ทาง USDA 
กําหนดให้เป� นบุคคลที� “มีประวัติเป� น
ผู้ด้อยโอกาส”ได้แก่เกษตรกรหรือผู้
ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� อยู่ในกลุ่มต่อไปนี�

• เพิ� งเริ� มต้นทํากิจการ

• ด้อยโอกาสทางสังคม

• ทหารผ่านศึก และ

• มีแหล่งทรัพยากรที� จํากัด

USDA ตระหนักถึงความจําเป� นใน
การขยายบริการให้ครอบคลุมบุคคล
ทุกกลุ่มและทําให้สามารถเข้าถึงบริก
ารได้อย่างเท่าเทียม ดังนั� นบทบัญ
ญัติพิเศษจึงมีสิ� งจูงใจเฉพาะการ
สละสิทธิ� การให้ความสําคัญการ
จัดสรร และตัวเลือกที� มีความยืดหย
ุ่นอื� น ๆ ไว้สําหรับผู้ผลิตที� คุณสมบัติต
รงกับคําจํากัดความในการเป� น

ผู้ผลิตที� มีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาสใ
นโครงการของ USDA เช่นจัดให้มีคว
ามช่วยเหลือด้านการเงินที� เพิ� มขึ� นสํา
หรับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์เ
งินทุนสําหรับการอนุรักษ์และการจัด
สรรสินเชื� อแบบเฉพาะ สิทธิ� ในการเ
ข้าถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับกา
รดําเนินการแนวทางปฏิบัติด้านการอ
นุรักษ์ แก่เกษตรกรผู้ทําฟาร์มปศุสัต
ว์และเจ้าของที� ดินในป่าที� มีคุณสมบั
ติตรงกับหนึ� งใน HU กลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง

เจ้าหน้าที� ของ USDA ให้การช่วยเห
ลือสนับสนุนผู้ผลิตในพื� นที� ในด้านก
ารเงิน การวางแผนการอนุรักษ์โครง
การจัดการความเสี� ยง และอีกมากม
ายผ่านศูนย์บริการของ USDA ที� ตั� งอ
ยู่ในเกือบทุกเคาน์ตี� ทั� วประเทศคู่มือนี�

จะเน้นข้อมูลเกี� ยวกับหน่วยงานต่อไป
นี� โดยเฉพาะ

หน่วยบริการสําหรับฟาร์ม 
(Farm Service Agency หรือ 
FSA)
FSA มักจะเป� นหน่วยงานแรกที� ผู้ผลิตที�

ร่วมงานกับ USDAจะได้ติดต่อด้วย FSA 
สามารถให้ข้อมูลหมายเลขฟาร์มซึ� งต้
องใช้ในการเข้าร่วมโครงการของ
USDAทางหน่วยงานมีโครงการจํานวน
มากเพื� อช่วยเหลือท่านในการเริ� มต้นแล
ะขยายกิจการสร้างความแข็งแกร่งและ
ฟ� � นตัวหลังภัยพิบัติโดยFSAมีความช่วย
เหลือด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะหลักประกั
นความปลอดภัยการสนับสนุนราคาสิน
เชื� อเพื� อการเกษตรและโครงการอนุรัก
ษ์

หน่วยบริการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
Resources Conservation 
Service หรือ NRCS)
NRCSให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่เกษ
ตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ในด้านกา
รอนุรักษ์โดยอิงจากเป� าหมายการดูแล
ส่วนบุคคลNRCSให้ความช่วยเหลือในด้
านเทคนิคสําหรับการวางแผนและดําเนิ
นงานแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ 
มีความช่วยเหลือทางการเงินไว้สําหรับ
การอนุรักษ์ในพื� นที� ที� ใช้ทําการเกษตรแ
ละสําหรับโครงการผ่อนปรนภาระจําย
อมเหนือที� ดิน

หน่วยงานจัดการความเสี� ยง 
(Risk Management Agency 
หรือ RMA)
RMAให้บริการแก่ผู้ผลิตทางการเกษ
ตรของอเมริกาผ่านเครื� องมือจัดการ
ความเสี� ยงที� มีประสิทธิภาพโดยอิงตา
มตลาดเพื� อเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจให้แก่ผู้ผลิตและชุมชนของต
น

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ
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การนิยามความหมาย HUFR ของหน่วยงาน
คําจํากัดความสําหรับกลุ่ม HU อาจแตกต่างกันออกตามหน่วยงาน และ/หรือโครงการของ USDAตารางด้านล่างมีค
ําจํากัดความของ HUแต่ละกลุ่มรวมทั� งความแตกต่างทั� งหมดสําหรับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที� ใช้ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ และสําหรับข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับโครงการและบริการต่าง ๆ ที� แต่ละหน่วยงานนําเสนอโปรดดูหัวข้อ
“การทํางานร่วมกับ FSA” (เริ� มต้นในหน้า 11), NRCS (เริ� มต้นในหน้า 16) และ RMA (เริ� มต้นในหน้า 24)

เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น (Beginning Farmer or Rancher หรือ BFR)

เกณฑ์ของหน่วยบริการด้านการอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (NRCS)

เกณฑ์ของหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม 
(FSA)

เกณฑ์ของหน่วยงานจัดการความเ
สี� ยง (RMA)

บุคคลที� ไม่ได้ประกอบกิจการฟาร์ม 
ฟาร์มปศุสัตว์หรือกิจการป่าเอกชนที� ไม่
ใช่แบบอุตสาหกรรม (NIPF)มาเป� นเวล
าต่อเนื� องมากกว่า 10 ป� ติดต่อกัน

คคลที� ไม่ได้ประกอบกิจการฟาร์ม 
หรือฟาร์มปศุสัตว์มาเป� นเวลารวมกันม
ากกว่า 10 ป�

บุคคลที� ไม่ได้ประกอบกิจการและจัดการ
ฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ที� มีผลประโยชน์
ด้านการประกันพืชผลหรือปศุสัตว์ใด ๆ 
มาเป� นเวลารวมกันมากกว่า 5 ป� เก็บเกี� ยว 
(10ป� เก็บเกี� ยวสําหรับการคุ้มครองรายได้
ทั� งฟาร์ม)

ในการได้รับสิทธิ� บุคคลจะต้องดําเนินงานด้านแรงงานและการบริหารจัดการกิจการในแต่
ละวันจํานวนมากโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในเคาน์ตี� หรือรัฐที� สถานประกอบการขอ
งตนตั� งอยู่

นิติบุคคลหรือกิจการที� ดําเนินงานร่วมมีสิทธิ� ได้รับพิจารณาเป� น BFR 
หากสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

สําหรับโครงการสินเชื� อเพื� อการเกษตรของ FSA นิติบุคคลจะได้รับพิจารณาเป� น BFR 
หากสมาชิกทุกคนมีความเกี� ยวข้องกันและแต่ละคนมีคุณสมบัติที� ตรงตามเกณฑ์

หน่วยงานทางธุรกิจสามารถได้รับสิ
ทธิประโยชน์ของ BFR เฉพาะในกร
ณีที� ผู้ถือผลประโยชน์จํานวนมากมีคุ
ณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ BFR

เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสทางสังคม (Socially Disadvantaged Farmer or Rancher หรือ SDFR)

เรารับทราบว่าคําว่า “ด้อยโอกาสทางสังคม” ไม่ใช่ลักษณะที� บุคคลซึ� งมีลักษณะสอดคล้องกับคําจํากัดคว
ามด้านล่างใช้เรียกตนเอง ในคู่มือนี� มีการรวมคําดังกล่าวไว้เนื� องจากเป� นข้อกําหนดทางกฎหมายที� ใช้ใน Farm Bill 
เพื� อระบุถึงสิ� งจูงใจ การให้ความสําคัญ และการจัดสรรเฉพาะสําหรับผู้ผลิตที� ด้อยโอกาสภายในโครงการของ USDA

เกณฑ์ของ NRCS เกณฑ์ของ FSA และ RMA

สมาชิกที� เผชิญกับอคติทางเชื� อชาติหรือชาติพันธ์ุเนื� องจากการเ
ป� นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวโดยไม่ได้มีการคํานึงถึงคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล กลุ่มดังกล่าวได้แก่

• ชาวอเมริกันอินเดียนหรือชนพื� นเมืองอะแลสกา
• ชาวเอเชีย
• ชนผิวดําหรือแอฟริกันอเมริกัน
• ชนพื� นเมืองฮายายหรือชาวเกาะแปซิฟ� กอื� น ๆ
• ชาวฮิสแปนิก

FSA และ RMA ใช้คําจํากัดความเดียวกันโดยอิงตามเชื� อชา
ติหรือชาติพันธ์ุเช่นเดียวกับ NRCS แต่สําหรับบางโครงการ FSA 
และ RMA จะรวมเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เป� นผู้หญ
ิงไว้ด้วย

นิติบุคคลหรือการดําเนินการทางกฎหมายอาจได้รับพิจารณาเป� น SDFR หากบุคคลที� เป� น SDFR ถือครองกรรมสิทธิ� ในธุรกิจอย่างน้อย 50 
เปอร์เซ็นต์

สําหรับโครงการสินเชื� อเพื� อการเกษตรของ FSA ผู้ที� เป� นเจ้าของนิติบุคคลส่วนใหญ่ต้องเป� นบุคคลที� เป� น SDFR ยกเว้นในกรณีที� เป� นคู่แต่งงา
นในกรณีดังกล่าวคู่สมรสเพียงคนเดียวเท่านั� นที� ต้องเป� น SDFR
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 การนิยามความหมาย HUFR ของหน่วยงาน (ต่อ)

เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เป� นทหารผ่านศึก (Veteran Farmer or Rancher หรือ VFR)

เกณฑ์ของ NRCS และ FSA เกณฑ์ของ RMA

บุคคลที� รับราชการในกองทัพรวมถึงในส่วนของกองกําลังสํา
รองโดยปลดประจําการภายใต้เงื� อนไขอื� นที� ไม่ใช่เพราะการ
ประพฤติเสื� อมเสีย และ

• มีคุณสมบัติเป� น BFR (ดูความแตกต่าง) หรือ
• มีสถานะเป� นทหารผ่านศึกครั� งแรกในช่วง 10 ป� ที� ผ่านมา

บุคคลที� รับราชการในกองทัพ รวมถึงในส่วนของกองกําลังสํารอง 
โดยปลดประจําการภายใต้เงื� อนไขอื� นที� ไม่ใช่เพราะการประพฤติเ
สื� อมเสีย และ

• มีสถานะเป� นทหารผ่านศึกครั� งแรกในช่วง 5 ป� ที� ผ่านมา

นิติบุคคลหรือการดําเนินการทางกฎหมายอาจได้รับพิจารณาเป� น VFR หากบุคคลที� เป� น VFR ถือครองกรรมสิทธิ� ในธุรกิจอย่างน้อย 50 
เปอร์เซ็นต์

สําหรับโครงการสินเชื� อเพื� อการเกษตรของ FSA ผู้ที� เป� นเจ้าของนิติบุคคลส่วนใหญ่ต้องเป� นบุคคลที� เป� น VFR ยกเว้นในกรณีที� เป� นคู่แต่งงาน 
ในกรณีดังกล่าวคู่สมรสเพียงคนเดียวเท่านั� นที� ต้องเป� น VFR

เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� มีแหล่งทรัพยากรจํากัด (Limited Resource Farmer or Rancher หรือ LRF)

เกณฑ์ของ NRCS, FSA และ RMA

บุคคลที� มียอดจําหน่ายโดยรวมจากฟาร์มโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่เกินมูลค่าตามดัชนีป� จจุบันในแต่ละช่วง 2 ป� ที� ผ่านมา และ

• มีรายได้รวมของครัวเรือนไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ครัวเรือนเฉลี� ยในเคาน์ตี� ในแต่ละช่วง 2 ป� ที� ผ่านมา
• มีรายได้รวมของครัวเรือนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี� ยของครัวเรือนในมณฑลในช่วง 2 ป� ที� ผ่านมา

ในการตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติเป� น LRF หรือไม่ USDA มีเครื� องมือตรวจสอบตนเองให้ใช้ได้แบบออนไลน์ที� เว็บไซต์
lrftool.sc.egov.usda.gov.

นิติบุคคลหรือกิจการร่วมสามารถได้รับพิจารณาเป� น LRF ได้ หากสมาชิกแต่ละคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทุกคน

สําหรับโครงการสินเชื� อเพื� อการเกษตรของ FSA ไม่มีคําจํากัดความของ LRF แบบเฉพาะเจาะจงเนื� องจากผู้สมัครทุกคนต้องไม่สามา
รถขอรับสินเชื� อเชิงพาณิชย์ได้เพื� อให้มีสิทธิ� รับสินเชื� อเพื� อการเกษตรดังนั� นทุกคนจะมีทรัพย์สินทางการเงินแบบจํากัด

https://lrftool.sc.egov.usda.gov/
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เข้าไปที� ศูนย์บริการครั� งแรก
ศูนย์บริการของ USDA เป� นสํานักงานที� ท่านสามารถเข้าพบกับเจ้าหน้า
ที� ของหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA) และหน่วยบริการด้านการอนุ
รักษ์ (NRCS) เพื� อพูดคุยเกี� ยวกับวิสัยทัศน์ เป� าหมาย และแนวทางที�  USDA 
สามารถให้ความช่วยเหลือได้

ล่ามแปลภาษาและเทคโนโลยีสําหรับช่วยในการสื� อสาร
เรามีบริการล่ามแปลภาษาและเทคโนโลยีสําหรับช่วยในการสื� อสารสํา
หรับการโทรติดต่อทางโทรศัพท์และการเข้าพบด้วยตนเอง

หากท่านต้องการวิธีการสื� อสารแบบอื� น เช่น อักษรเบรลล์,เอกสารที� พิมพ์ด้
วยตัวอักษรขนาดใหญ่, เทปบันทึกเสียง, การสื� อสารผ่านภาษามือแบบอเมริกั
นโปรดแจ้งให้หน่วยงานของUSDAทราบแล้วเราจะให้ความช่วยเหลือกับท่าน 
หากท่านหูหนวก, มีป� ญหาในการได้ยิน หรือมีความบกพร่องในการพูด ท่านสาม
ารถติดต่อ USDA ผ่านบริการถ่ายทอดการสื� อสารของรัฐบาลกลางได้ที� หมายเลข 
(800) 877-8339และข้อมูลโครงการอาจมีให้ใช้งานในภาษาอื� นนอกจากภาษาอัง
กฤษสําหรับข้อมูลโครงการภาษาอื� นที� ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที� ใ
นพื� นที� ของท่านหรือไปที� เว็บไซต์  farmers.gov/interpret.

ค้นหาศูนย์บริการของ USDA ในพื� นที� ของท่าน
ค้นหาศูนย์บริการของ USDA ในพื� นที� ของท่านได้ที� เว็บไซต์  farmers.gov/service-locator.     

หน่วยงานที� ศูนย์บริการของ USDA

หน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA) หน่วยบริการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (NRCS)

หากท่านเพิ� งร่วมงานกับ USDA สมาชิกทีมงานของ FSA จะช่วยท่า
นขอรับหมายเลขฟาร์มการยื� นรายงานพื� นที� ในแต่ละฤดูกาลจะช่วย
ให้แน่ใจได้ว่าท่านจะมิสิทธิ� เข้าร่วมโครงการต่างๆโดยขึ� นอยู่กับสิ� ง
ที� ท่านเลี� ยงหรือเพาะปลูกและช่วยให้ท่านสามารถออกเสียงลงคะแ
นนสําหรับการเลือกตั� งของ FSAในเคาน์ตี� ได้(ดูข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยว
กับคณะกรรมการของ FSA ประจําเคาน์ตี� ได้ที� หน้า 28)

FSA ให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ หลักประกันความปลอดภัย 
สินเชื� อเพื� อการเกษตร และโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ 
และเป� นหน่วยงานหลักที� มีประวัติข้อมูลของ USDA จํานวนมาก

เจ้าหน้าที� ของ NRCS จะสอบถามท่านเกี� ยวกับเป� าหมายในการทําฟาร์ม 
และสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื� อพัฒนาแผนการอนุรักษ์ 
รวมถึงรายการต่าง ๆ เช่น แผนที� สําหรับดิน ตารางเวลาสําหรับทุ่ง
หญ้าเลี� ยงสัตว์และแผนการจัดการนํ� าเพื� อการชลประทาน

NRCSให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคสําหรับการวางแผนและการดําเนิน
การปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์มีความช่วยเหลือทางการเงินไว้ให้สําห
รับการอนุรักษ์พื� นที� เกษตรกรรมและสําหรับโครงการผ่อนปรนภาระจํายอ
มเหนือที� ดิน

การประกันพืชผลและความช่วยเหลือด้านสินเชื� อ
หน่วยงานอื� น ๆ ของ USDA ที� อาจไม่ได้ตั� งอยู่ในศูนย์บริการของ USDAแต่สามารถให้บริการที� มีประโยชน์ในช่ว
งที� ท่านเริ� มต้น หน่วยงานจัดการความเสี� ยง (RMA) มีหน้าที� จัดการโครงการการประกันพืชผลให้รัฐบาลกลาง 
ตัวแทนการประกันพืชผลจะขายและให้บริการกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางในรัฐทั� งหมด 
และในปวยร์โตริโกจะดําเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง RMA กับภาครัฐและเอกชนค้นหาตัวแทนกา
รประกันภัยพืชผลที� อยู่ใกล้ท่านได้โดยใช้ “เครื� องมือค้นหาตัว” ที�   rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-
Locator-Page. 

การพัฒนาชนบทสามารถให้ความช่วยเหลือสินเชื� อที� อยู่อาศัยและบริการด้านการพัฒนาชุมชนที� หลากหลายสํา
หรับพื� นที� ชนบท การพัฒนาชนบทมีแหล่งข้อมูลสําหรับธุรกิจในชนบท รวมถึงผู้ที� เป� นเกษตรกร เช่น ทุนมูลค่า
เพิ� มสําหรับผู้ผลิต (Value- Added Producer Grant), โครงการพลังงานในชนบทสําหรับอเมริกา (Rural Energy 
for America Program) และสินเชื� อเพื� อที� อยู่อาศัยสําหรับผู้ที� ทํางานในฟาร์มดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที� เว็บไซต์  
rd.usda.gov.

http://www.farmers.gov/interpret
https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator
https://www.rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-Locator-Page
http://www.rd.usda.gov/
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ผู้ประสานงานสําหรับเกษตรกรและ
ผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น

แต่ละรัฐมีผู้ประสานงานสําหรับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น  

ประสานงานในรัฐของท่านเจ้าหน้าที� ประสานงานสามารถช่วยท่าน
ค้นหาแหล่งข้อมูลหรือโครงการที� จะช่วยส่งเสริมธุรกิจทําฟาร์มของท่าน 

ผู้ประสานงานชุมชนของ FSA
ผู้ประสานงานชุมชนของ FSA มุ่งมั� นที� จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการดําเนิ

โดยทุกรัฐมีเจ้าหน้าที� ประสานงานชุมชนของ FSA ประจํารัฐ และท่านสามารถค้นหา
ผู้ประสานงานในพื� นที� ของท่านได้ที� เว็บไซต์  fsa.usda. gov/programs-and-services/

ก่อนเข้าพบ
1.     ทําการนัดหมาย โดยโทรติดต่อ FSA หรือ  

NRCS และตรวจสอบสถานะของศูนย์บริการ 
วิธีนี� จะทําให้การบริการมีความรวดเร็ว 
ทางสํานักงานอาจกําลังยุ่งโดยเฉพาะในช่วงก
ารสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและช่วงค
รบกําหนดการรายงานหากท่านสนใจโครงการ
ใดโดยเฉพาะ โปรดแจ้งให้เราทราบ เพื� อที� เร
าจะได้จัดหาผู้เชี� ยวชาญที� เหมาะสมไว้คอยช่วย
เหลือ ดูข้อมูลติดต่อได้ที� เว็บไซต์ farmers.gov/
service-locator.

2. เตรียมความพร้อม สอบถามเจ้าหน้าที� เกี� ยวกับข้
อมูลที� ควรนําไปด้วยเพื� อให้การนัดพบไม่สูญเปล่าตัว
อย่างข้อมูลได้แก่ สัญญาเช่า หรือโฉนดทรัพย์สิน 
IDผู้เสียภาษีอย่างเป� นทางการ (เช่นหมายเลขประกันสั
งคม หรือ ID นายจ้าง)หรือเอกสารทางกฎหมายขอ
งนิติบุคคล

3. ลองนึกถึงวิสัยทัศน์ที� ตั� งเป� าไว้ เป� าหมายทางธุรกิ
จและเป� าหมายด้านการอนุรักษ์ของท่านมีอะไรบ้าง ป�
ญหาท้าทายที� พบ ทักษะ สินทรัพย์ แหล่งทรัพยากร 
หรือประสบการณ์ใดที� มีอยู่แล้วสิ� งที� ใดท่านยังต้องกา
รท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาช่องว่างห
รือไม่

หากท่านเพิ� งเริ� มทําฟาร์ม (มีประสบการณ์ไม่เกิน 10 ป� ) โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์
farmers.gov/ your-business/beginning-farmers/coordinators เพื� อค้นหาผู้

 แนะนําข้อมูลสําหรับติดต่อสํานักงานในพื� นที� และให้คําแนะนําเกี� ยวกับแหล่
งข้อมูลในพื� นที�  หากท่านอยูในช่วงของการวางแผน่

นการและเข้าร่วมโครงการของ FSA และทํางานร่วมกับสํานักงานของ FSA ในพื� นที�

ในการจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและด้านเทคนิคสําหรับโครงการ 

outreach-and-education.

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/outreach-and-education/
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/outreach-and-education/
https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator
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ระหว่างเข้าพบ
ผู้ผลิตที� มีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาสควรเก็บรักษาประวัติข้อมู
ลของฟาร์มให้เป� นป� จจุบัน รวมถึงเอกสารข้อมูลลูกค้า 
(AD-2047) และแบบฟอร์มการรับรองเกษตรกรหรือผู้ทํา
ฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสทางสังคม, มีแหล่งทรัพยา
กรที� จํากัด และเพิ� งเริ� มต้น (CCC 860)  โดยเอกสารแบบ 
AD-2047 และแบบฟอร์ม CCC-860 มีข้อมูลติดต่อและ
ข้อมูลด้านประชากรรวมทั� งสถานะในการเป� นเกษตรกรที� มีแ
หล่งทรัพยากรจํากัด/หรือเพิ� งเริ� มต้นการเก็บรักษาแบบฟอร์
มเหล่านี� ให้มีข้อมูลที� เป� นป� จจุบันจะช่วยให้สมาชิกทีมงานขอ
ง USDAตรวจหาคุณสมบัติที� ตรงตามเกณฑ์สํา
หรับบทบัญญัติพิเศษและทําให้แน่ใจได้ว่าท่านจะได้รับข้อมู
ลเกี� ยวกับแรงจูงใจและลําดับความสําคัญต่าง ๆ 
สําหรับผู้ผลิตที� ด้อยโอกาสในโครงการของเราและ
ข้อมูลนี� ยังช่วยให้ USDA เข้าใจลูกค้าที� เราให้บริการ 
และทราบว่าโครงการของเราเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงผู้ผลิตที� ด้
อยโอกาสข้อมูลที� เก็บรวบรวมผ่านแบบฟอร์มเหล่านี� ช่วยให้ 
USDA แน่ใจได้ว่ามีการจัดสรรแหล่งทรัพยากรที� จํา
เป� นให้กับพื� นที� ที� ถูกต้องเหมาะสม

เมื� อท่านเริ� มต้นแล้ว ขั� นตอนเหล่านี� อาจไม่จําเป� นทั� งหมด 
หากท่านกําลังมองหาความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบต่า
ง ๆ สําหรับสินเชื� อ การฟ� � นฟูหลังภัยพิบัติการประ
กันภัยพืชผล หรือแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ ก็มีแนวโ
น้มที� ท่านจะทําขั� นตอนเหล่านี� ในแต่ละขั� นกับเจ้าหน้าที� ของศู
นย์บริการหากท่านเพียงต้องการเรียนรู้เพิ� มเติมหรือรับควา
มช่วยเหลือทางเทคนิคจาก NRCS สําหรับป� ญหา
ที� เกิดในที� ดินท่านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับข้อสองยกเว้นใ
นกรณีที� ท่านตัดสินใจขอความช่วยเหลือทางการเงิน

1. ขอรับหมายเลขประจําฟาร์ม ในการเข้าร่วมโครงกา
รของ USDA ส่วนใหญ่ต้องใช้หมายเลขประจําฟาร์มกา
รขอรับหมายเลขดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย และ NRCS สามา
รถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคได้โดยไม่ต้องมีหมายเลข
ประจําฟาร์มแต่ต้องใช้หมายเลขดังกล่าวเพื� อให้มีสิทธิ� รับค
วามช่วยเหลือทางการเงิน การเงิน โปรดนําข้อมูล ID
ผู้เสียภาษีที� ทางการออกให้ เช่น หมายเลขประกันสังคมห
รือหมายเลขประจําตัวผู้ว่าจ้าง (Employer Identification
Number หรือ EIN) และโฉนดที� ดินหากท่านไม่ได้เป� นเจ้า
ของที� ดินให้นําสัญญาเช่ามาแสดงเป� นหลักฐานว่าท่านมีอํา
นาจควบคุมดูแลทรัพย์สินหากกิจการของท่านจัดตั� งเป� นบริ
ษัทหรือนิติบุคคลท่านอาจต้องนําหลักฐานมายืนยันว่าท่าน
มีอํานาจในการลงนามและมีสิทธิตามกฎหมายในการเซ็น
สัญญากับUSDAหมายเลขประจําฟาร์มจะเชื� อมโยงกับที� ดิ
นไม่ใช่ผู้ผลิตดังนั� นตรวจให้แน่ใจว่ามีหมายเลขติดอยู่กับ
ที� ดินที� ท่านประกอบการอยู่ในป� จจุบันแม้ว่าท่านจะเคยได้รั
บหมายเลขดังกล่าวมาก่อนหากท่านย้ายที� อยู่หรือยกเลิกสั
ญญาเช่าหมายเลขประจําฟาร์มจะเป� นของที� ดินดังกล่าวไ
ม่ใช่ของท่านที� เป� นผู้ประกอบกิจการ

หากท่านทําฟาร์มในที� ดินที� เป� นทรัพย์สินของทายาทหรื
อเป� นเจ้าของทรัพย์สินของทายาท FSA ยอมรับเอกสา
รแบบอื� นที� จะช่วยให้ท่านได้รับหมายเลขประจําฟาร์มแ
ละเข้าร่วมในโครงการสําหรับฟาร์มได้(ดูหัวข้อ“การจั
ดการกรรมสิทธิ� การถือครองกลุ่มที� ดิน” ในหน้า)ผู้ประส
านงานชุมชนของ FSA ระดับรัฐหรือสํานักงานของ FSA 
ในพื� นที� สามารถช่วยท่านทําขั� นตอนขอรับหมายเลขปร
ะจําฟาร์มได้ สําหรับข้อมูลเพิ� มเติม โปรดดูที� เว็บไซต์  
farmers.gov/heirs. 

2. พูดคุยเกี� ยวกับธุรกิจและเป� าหมายการอนุรักษ์ของท่า
น สมาชิกในทีมของ FSA หรือ NRCS สามารถแนะนําโ
ครงการที� เหมาะกับความต้องการของท่านได้ โดยทําคว
ามเข้าใจวิสัยทัศน์ที� ท่านมีสําหรับที� ดินตัวอย่างเช่นท่านกํา
ําลังมองหาเงินทุนเพื� อฟ� � นฟูกิจการหลังภัยพิบัติทางธรร
มชาติหรือว่าต้องการปรับปรุงคุณภาพดิน ประหยัดนํ� าโ
ดยใช้กลยุทธ์ด้านการชลประทานที� ดีขึ� น หรือดึงดูดสัตว์
ป่าเพิ� มขึ� น

3. วางแผนทําตามบทบัญญัติในการปฏิบัติตามกฎระเบี
ยบด้านการอนุรักษ์ หากท่านกําลังวางแผนที� จะสมั
ครขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่านจะต้องยื� นแบบ
AD-1026 ซึ� งเป� นแบบฟอร์มรับรองที� ดินและพื� นที� ชุ่มนํ� า
ที� มีการกัดกร่อนสูงกับทาง FSA การดําเนินการนี� จะ
ช่วยให้ USDA ตรวจสอบได้ว่าท่านมีที� ดินในฟาร์
มหรือฟาร์มปศุสัตว์ที� ถือว่ามีความเสี� ยงสูงต่อการกัดเซา
ะหรือเป� นพื� นที� ชุ่มนํ� าตามข้อกําหนดหรือไม่ สําหรับ
การได้รับสิทธิ� เข้าร่วมโครงการของ USDA ส่วนให
ญ่จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดที� บัญญัติไว้ รวมถึง
โครงการความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ หลักประกันความ
ปลอดภัย สินเชื� อเพื� อการเกษตร และโครงการด้านกา
รอนุรักษ์ต่าง ๆ รวมทั� งการประกันภัยพืชผล

https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf
https://www.farmers.gov/heirs
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4.     ตรวจสอบยืนยันสิทธิ�   สําหรับโครงการส่วนใหญ่ 
ของ USDAผู้ผลิตจะต้องยื� นแบบฟอร์ม CCC-941 
ซึ� งเป� นแบบฟอร์มยืนยันรายได้เพื� อยืนยันว่ารายได้รวม
ที� ปรับแล้วของตนไม่เกิน 900,000 ดอลลาร์ 
เจ้าหน้าที� ศูนย์บริการในพื� นที� จะช่วยท่านหาข้อมูลและ
ยื� นแบบฟอร์มที� กําหนด

5.

6.

ตรวจสอบว่าตนเองเป� นเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสั
ตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น, เป� นทหารผ่านศึก,ด้อยโอกา
สทางสังคมและ/หรือมีแหล่งทรัพยากรจํากัด  
โปรดดําเนินการดังกล่าวสําหรับทั� งสองหน่วยงาน (FSA 
และ NRCS) เพื� อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลเกี� ยว
กับแรงจูงใจและการจัดลําดับความสําคัญแบบเฉพาะสํา
หรับผู้ผลิตที� ด้อยโอกาสในโครงการของราและข้อมูลนี�

ยังช่วยให้ FSA และ NRCS เข้าใจลูกค้าที� เราให้บริการ
และทราบว่าโครงการของเราเข้าถึงกลุ่มผู้ผลิตที� ด้อยโ
อกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอกรอกแบบฟอร์ม 
CCC-860 ที�  FSA และกรอกแบบฟอร์ม AD-2047 ที�  NRCS

นัดหมายเวลาเข้าเยี� ยมสถานที� ดําเนินกิจการ  
นัดหมายเวลาเข้าเยี� ยมสถานที� ดําเนินงานในที� ดินของท่า
นกับเจ้าหน้าที� ของสํานักงานภาคสนามเพื� อเรียนรู้เพิ� มเติ
มเกี� ยวกับการดําเนินงานของท่านและเพื� อพัฒนาแผนกา
รอนุรักษ์ในพื� นที� โดยขึ� นอยู่กับวัตถุประสงค์และกรอบเว
ลาของท่าน

7. ยื� นใบสมัครเข้าร่วมโครงการUSDAสามารถช่วยท่า
นตรวจสอบว่าโครงการใดเหมาะกับเป� าหมายของท่านแ
ละช่วยท่านกรอกแบบฟอร์มที� ต้องใช้ในโครงการได้

8. รับสําเนาใบเสร็จ เมื� อท่านสมัครเข้าร่วมโครงกา
รหรือสมัครขอรับความช่วยเหลือที� สํานักงานในพื� นที�  จะ
มีการจัดทําเอกสารเป� นใบเสร็จสําหรับบริการซึ� งจะใช้เ
ป� นประวัติข้อมูลในการติดต่อสื� อสารและการเข้าพบกับเ
จ้าหน้าที� ที� สํานักงาน

หลังการเข้าพบ
1. ยื� นแบบรายงานพื� นที� ทําการเกษตรกับ FSA 

และดําเนินการยื� นแบบดังกล่าวต่อไปทุกป� โดยไม่คํานึงถึ
งขนาดพื� นที� ในการดําเนินงานเพื� อรักษาสิทธิ� ในโครงกา
รต่าง ๆและเพื� อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับการจ่ายเงินที�

ถูกต้องในกรณีที� เกิดภัยพิบัติแบบรายงานพื� นที� ทําการเก
ษตรประจําป� จะให้รายละเอียดเกี� ยวกับสิ� งที� ท่านเพาะปลู
กและสถานที� เพาะปลูกพืชผลที� ปลูกไม่ได้ผลและที� ได้รับ
การป� องกันและการใช้ที� ดินในด้านอื� นๆในการดําเนินงา
นของท่านซึ� งจะทําให้มั� นใจได้เรื� องสิทธิ� การเข้าร่วมโคร
งการของ USDAและความถูกต้องแม่นยําในการจ่า
ยเงิน ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที� เว็บไซต์ farmers.gov/
working-with-us/crop-acreage-reports

2. ติดต่อพูดคุยกับสํานักงานในพื� นที�  แจ้งให้เราทรา
บหากธุรกิจของท่านมีการเปลี� ยนแปลง หากท่านประสบ
ภัยพิบัติหรือความยากลําบาก หรือหากท่านมีคําถามใด 
ๆ เกี� ยวกับโครงการและบริการต่าง ๆ ของ USDA

3. เรียนรู้เกี� ยวกับตัวเลือกการบริการตนเอง 
ท่านสามารถจัดการกับธุรกิจของ USDA จํานวนมากไ
ด้นอกศูนย์บริการเพื� อช่วยประหยัดเวลาเมื� อท่านต้องเดิ
นทางมาพบเราหรือเพื� อจะได้ไม่ต้องเดินทาง สร้างบัญชี 
farmers.gov ที� เว็บไซต์ farmers.gov/sign-in เพื� อใช้จัด
การธุรกิจของ USDA บางส่วนนอกศูนย์บริการ เช่นการ
ลงนามในเอกสาร การสมัครเข้าร่วมโครงการและการติ
ดตามข้อมูลสินเชื� อและสัญญา

4. ติดต่อตัวแทนการประกันภัยพืชผล ในพื� นที� ของท่าน
เพื� อพูดคุยหารือเกี� ยวตัวเลือกการจัดการความเสี� ยงสําห
รับพัฒนาแผนความคุ้มครองสําหรับประกันภัยดูรายชื� อ
ของตัวแทนการประกันภัยจากผู้ให้บริการด้านการประ
กันภัยที� ผ่านการอนุมัติจาก USDA ได้โดยใช้เครื� องมือ
ค้นหาตัวแทนของ (rma.usda.gov/en/Information-
Tools/Agent-Locator-Page).

5. แบ่งป� นประสบการณ์ของท่าน นกับเพื� อน เพื� อนบ้าน 
หรือญาติพี� น้องที� สนใจที� จะทราบข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับ
บริการของ USDA

ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที� เว็บไซต์ farmers.gov/

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ

http://www.farmers.gov/working-with-us/crop-acreage-reports
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http://www.rma.usda.gov/en/Information-Tools/Agent-Locator-Page
http://www.rma.usda.gov/en/Information-Tools/Agent-Locator-Page
https://www.farmers.gov/


| 11

การทํางานร่วมกับหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA)
หน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA) ของ USDA มักจะเป� นหน่วยง
านแรกที� เกษตรกร, ผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์และผู้ดําเนินกิจการด้าน
ป่าไม้จํานวนมากจะต้องติดต่อด้วย FSA มีโครงการสินเชื� อโคร
งการความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติโครงการด้านหลักประกันคว
ามปลอดภัยสินเชื� อสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์และโครงการด้านกา
รอนุรักษ์และเป� นหน่วยงานหลักที� มีประวัติข้อมูลของ USDA 
จํานวนมาก FSAเป� นหน่วยงานที� ท่านจะเริ� มต้นติดต่อและขอรั
บหมายเลขประจําฟาร์มซึ� งจําเป� นต้องใช้ในการขอรับความช่ว
ยเหลือส่วนใหญ่จาก USDA

สินเชื� อ
FSA มีสินเชื� อเพื� อช่วยท่านเริ� มต้น ขยายหรือดูแลรักษา
ฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ของครอบครัวเครื� องมือค้นหาสินเชื� อเ
พื� อการเกษตร (Farm Loan Discovery Tool) เป� นส่วนที� ใช้เริ� ม
ต้นได้ดี:  farmers.gov/fund/farm-loan-discovery-tool

ทาง FSA กําหนดให้ส่วนหนึ� งของเงินทุนสําหรับการถือครองก
รรมสิทธิ� ฟาร์ม (Farm Ownership หรือ FO) และเงินทุนสิน
เชื� อสําหรับการดําเนินงาน (Operating Loan หรือ OL) แบบโ
ดยตรงและแบบคํ� าประกัน, เงินทุนสําหรับสินเชื� อรายย่อยและ
เงินทุนสินเชื� อสําหรับเยาวชนมีไว้สําหรับเกษตรกรหรือผู้ทําฟา
ร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสทางสังคม (Socially Disadvantaged 
หรือ SDFR) และเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น 
(Beginning Farmers or Ranchers หรือ BFR)ภายใต้การกํา
หนดเงินทุนแบบเฉพาะนอกจากนี� ยังให้ความสําคัญกับ SDFR 
และ BFR ในอันดับสูงสุดสําหรับสินเชื� อและโครงการของ FSA 
โครงการอื� นๆบางโครงการรวมถึงสินเชื� อโดยตรงสําหรับเงินด
าวน์เพื� อถือครองกรรมสิทธิ� ฟาร์มและหลักประกันสัญญาที� ดิน

สําหรับ FSA เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เป� น SDFR 
จะรวมผู้ผลิตที� เป� นผู้หญิง, ชาวอเมริกันอินเดียนหรือชนพื� นเมือ
งอะแลสกา,ชนผิวดําหรือชาวอเมริกันเชื� อสายแอฟริกา, ชาวเอ
เชีย, ชนพื� นเมืองฮาวายชาวเกาะแปซิฟ� กและ/หรือฮิสแปนิกเพื�

อให้ได้รับพิจารณาสําหรับเงินทุนที� มีการกําหนดเป� าหมายนี� ผู้ส
มัครขอรับสินเชื� อต้องให้ข้อมูลด้านเชื� อชาติ ชาติพันธ์ุและเพศโ
ดยสมัครใจ ส่วนบุคคลที� ทาง FSA ถือว่าเป� นเกษตรกรหรือผู้ทํา
ฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้นหรือ BFR คือผู้ที� ไม่ได้ประกอบกิจก
ารฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์มาเป� นเวลากันทั� งหมดมากกว่า  10 
ป� โปรดทราบว่าคําจํากัดความเหล่านี� อาจแตกต่างกันไปตามห
น่วยงานของ USDAดูคําจํากัดความทั� งหมดที� กําหนดไว้สําห
รับผู้ที� มีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาสได้ในส่วนแรกของคู่มือนี� โดยเ
ริ� มจากหน้า 5 ทั� งนี� เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ไม่จําเป� นต้อ
งเลือกว่าจะระบุว่าตนเองเป� น SDFR หรือ BFR และไม่ได้มี“สิทธิ
ประโยชน์” เหนือกันในการตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ� ง

สําหรับข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับสินเชื� อเพื� อการเกษตร 
โปรดไปที� เว็บไซต์ด้านล่าง:
fsa.usda.gov/farmloans. 

http://www.farmers.gov/fund/farm-loan-discovery-tool
http://www.farmers.gov/fund/farm-loan-discovery-tool
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/index
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สินเชื� อที� มีเงินทุนสําหรับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะ

การใช้งาน กําหนดเวลาพิเศษ ประเภทสินเชื� อ

การถือครองกรรม
สิทธิ� ฟาร์ม (Farm 
Ownership หรือ 
FO) 

สามารถใช้สําหรับซื� อหรือขยายฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ 
ซื� อสิทธิ� ในการผ่านเส้นทางผ่านที� จําเป� นต่อการดําเนินงา
นของฟาร์มสร้างหรือปรับปรุงอาคารดําเนินการใช้มาต
รการอนุรักษ์ดินและนํ� าและชําระค่าธรรมเนียมในการดํา
เนินการ

กําหนดเวลาในการชําระคืนจะแตกต่าง
กันไปสําหรับสินเชื� อ FO แต่จะไม่เกิน 40 
ป� ในทุกกรณี

อาจเป� นแบบโดยตรงหรือแบบคํ� าประกั
น (ดูคําอธิบายรายละเอียดด้านล่าง)

นอกจากนี� ยังมีให้กู้ยืมเป� นสินเชื� อรายย่
อย (<50,000 ดอลลาร์) ซึ� งมีเงื� อนไข
และข้อกําหนดที� ใช้เฉพาะ

สินเชื� อสําหรับก
ารดําเนินงาน 
(Operating 
Loans หรือ OL) 

สามารถใช้ซื� อปศุสัตว์สัตว์ป� กอุปกรณ์การเกษตรอาหารสัต
ว์เชื� อเพลิงปุ๋ยเคมีภัณฑ์ประกันภัยและสําหรับเป� นค่าใช้จ่ายใ
นการดําเนินงานอื� นๆนอกจากนี� สามารถใช้เป� นค่าใช้จ่ายใน
การฝ� กอบรมและสําหรับปรับโครงสร้างหนี� และชําระหนี� เสีย

กําหนดเวลาในการชําระคืนสําหรับสินเ
ชื� อ OL โดยตรงจะขึ� นอยู่กับการใช้เงิ
นทุนและหลักประกันที� ใช้คํ� าประกันสินเ
ชื� อ และโดยทั� วไปมักจะอยู่ที�  1 ถึง 7 ป�

สินเชื� อโดยตรง สินเชื� อแบบคํ� าประกัน สินเชื� อรายย่อย

ผู้ออกสินเชื� อ FSA เป� นผู้ออกสินเชื� อให้แก่เกษตรก
รที� มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

ออกโดยสถาบันที� ให้สินเชื� อภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบ
าลกลางหรือของรัฐ(ธนาคารเงินฝากออมทรัพย์และสินเชื�

อ หน่วยของระบบสินเชื� อเพื� อการเกษตร (Farm Credit 
System)) และคํ� าประกันโดย FSA โดย FSAจะคํ� าประกันก
ารสูญเสียที� เกิดขึ� นแก่สถาบันที� ให้สินเชื� อเป� นจํานวนสูงสุด 
95 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที� ผู้กู้ผิดนัดการชําระคืนโครงการ
คํ� าประกันสินเชื� อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถใช้งานสินเชื� อเชิง
พาณิชย์ที� มีเงื� อนไขและสินเชื� อที� ดีกว่าขีดจํากัดการให้สินเ
ชื� อของ FSA พร้อมกับลดความเสี� ยงให้กับผู้ให้สินเชื� อเชิงพ
าณิชย์ด้วย ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   fsa. usda.gov/
programs-and-services/farm-loan-programs/
guaranteed-farm-loans.  ค้นหาผู้ให้สินเชื� อแบบคํ� าประ
กันได้ที� เว็บไซต์ fsa. usda.gov/Assets/USDA-FSA-
Public/usdafiles/Farm-Loan-Programs/xls/
Lender_List_for_Webpage.xlsx

FSA เป� นผู้ออกสินเชื� อให้แก่เกษตรกรที� มีคุณส
มบัติตรงตามเกณฑ์

เงื� อนไขและการ
ชําระคืน 

เงื� อนไขในการชําระคืนสําหรับ 
สินเชื� อ OLแบบโดยตรงจะขึ� นอยู่กับ
หลักประกันสินเชื� อและมักจะอยู่ระ
หว่าง 1 ถึง 7 ป� ส่วนเงื� อนไขในกา
รชําระคืนสําหรับสินเชื� อ FOแบบ
โดยตรงจะแตกต่างกันออกไป 
แต่จะไม่เกิน 40 ป� ไม่ว่ากรณีใด

Guaranteed loan terms are set by the lender. จํานวนเงินสูงสุดของสินเชื� อรายย่อยสําหรับการดําเ
นินงานและการถือครองกรรมสิทธิ� อยู่ที�  50,000 
ดอลลาร์สําหรับแต่ละประเภทเงื� อนไขการชําระคืนข
องสินเชื� อรายย่อยสําหรับการดําเนินงานอาจแตกต่า
งกันออกไปโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 ป� ส่วนสินเชื� อสํา
หรับการดําเนินงานรายป� จะชําระคืนภายใน 12 เดือน
หรือเมื� อมีการจําหน่ายสินค้าการเกษตรส่วนเงื� อนไข
การชําระคืนของสินเชื� อเพื� อการถือครองกรรมสิทธิ� จ
ะแตกต่างกันออกไปโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี

อัตราดอกเบี� ย จะมีการกําหนดอัตราดอกเบี� ยเป� น
ระยะๆตามต้นทุนการกู้ยืมของรัฐ
บาล

ผู้ออกสินเชื� อจะเป� นผู้กําหนดอัตราดอกเบี� ย อัตราดอกเบี� ยจะอิงจากอัตรา FSA FO และ 
OL ปกติที� มีผลบังคับใช้ณเวลาที� มีการอนุมัติ
สินเชื� อรายย่อยหรือป� ดสินเชื� อรายย่อย 
แล้วแต่ว่าอัตราใดน้อยกว่า

ประเภทการใช้
งาน

อาจเป� นสินเชื� อ FO หรือ OL 
(ดูคําอธิบายรายละเอียดข้า
งต้น)

อาจเป� นสินเชื� อ FO หรือ OL (ดูคําอธิบายรายละ
เอียดข้างต้น)สินเชื� อรายย่อยสําหรับการถือครอง
กรรมสิทธิ� และการดําเนินงานมีเงื� อนไขและคุณส
มบัติที� จะใช้พิจารณาแตกต่างจากสินเชื� อ FO และ 
OL แบบปกติ

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/guaranteed-farm-loans
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/guaranteed-farm-loans
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/guaranteed-farm-loans
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สินเชื� อรายย่อย
สินเชื� อรายย่อยช่วยการเข้าถึงสินเชื� อมีความยืดหยุ่นมากขึ� น 
และเป� นตัวเลือกสินเชื� อที� น่าสนใจสําหรับการดําเนินงานขนาดเล็
กแบบเฉพาะกลุ่มและไม่ใช่แบบดั� งเดิมสําหรับเกษตรกรหรือผู้ทํา
ฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น (BFR) เช่นฟาร์มที� เข้าร่วมการตลาด
โดยตรงและจําหน่ายพืชผลที� ตลาดสําหรับเกษตรกร หรือ CSA 
(เกษตรกรรมที� ชุมชนให้การสนับสนุน) หรือใช้วิธีการเพาะปลูกแ
บบไฮโดรโปนิกส์, การเกษตรผสมผสานแบบพึ� งพาแบบออร์แ
กนิก และการปลูกพืชแนวตั� งหรือการปลูกพืชในพื� นที� ตัวเมืองขั� น
ตอนการสมัครสําหรับสินเชื� อรายย่อยมีความซับซ้อนน้อยกว่าแ
ละใช้เอกสารในการสมัครน้อยกว่าซึ� งสอดคล้องกับสินเชื� อที� มีมู
ลค่าน้อยกว่าโดยได้มีการปรับเปลี� ยนข้อกําหนดสําหรับประสบ
การณ์ด้านการบริหารและหลักประกันสินเชื� อเพื� ออํานวยความส
ะดวกให้กับทหารผ่านศึกการดําเนินงานขนาดเล็กลงและเกษตร
กรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้นผู้สมัครสามารถยื� นขอสิน
เชื� อรายย่อยรวมกันทั� งหมดเป� นจํานวนสูงสุดไม่เกิน 100,000 
ดอลลาร์: โดยสินเชื� อ FO อยู่ที� จํานวนสูงสุดไม่เกิน 50,000 
ดอลลาร์ และสินเชื� อ OL จํานวนสูงสุดไม่เกิน 50,000 
ดอลลาร์ดูข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับสินเชื� อรายย่อยได้ที� เว็บไซต์: 
fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-
programs/microloans/.

สินเชื� อสําหรับเยาชน
สินเชื� อสําหรับเยาวชนเป� นสินเชื� อสําหรับผู้มีอายุระหว่าง 10-20 
ป� ซึ� งต้องการความช่วยเหลือสําหรับโครงการเกษตรกรรมเพื� อก
ารศึกษาโดยจะต้องใช้เงินทุนเพื� อชําระค่าใช้จ่ายที� เกี� ยวข้องกับ
โครงการที� ได้รับอนุมัติเท่านั� นซึ� งได้แก่ค่าใช้จ่ายในการซื� อปศุสั
ตว์เมล็ดพันธ์ุพืชอุปกรณ์และวัสดุสิ� นเปลืองใช้ซื� อเช่าหรือซ่อมแ
ซมเครื� องมือและอุปกรณ์ที� จําเป� นและสําหรับชําระค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานในโครงการโครงการที� ได้รับอนุมัติต้องเป� นไปต
ามข้อกําหนดรวมทั� งความสามารถในการสร้างรายได้ที� เพียงพ
อต่อการชําระคืนสินเชื� อพร้อมดอกเบี� ยที� เพิ� มขึ� นเต็มจํานวนและเ
ป� นส่วนหนึ� งของโครงการที� จัดทําและอยู่ในการดูแลและต้องเป�
นไปตามข้อกําหนดอื� น ๆ จํานวนสินเชื� อสูงสุดอยู่ที�  5,000 ดอลล
าร์ ระยะเวลาการชําระคืนจะแตกต่างกันไปตั� งแต่ 1 ถึง 7 ป� โดยขึ�

นอยู่กับจํานวนเงินกู้วัตถุประสงค์และโครงการสินเชื� อสําหรับเย
าวชนมีอัตราดอกเบี� ยระดับเดียวกันกับอัตราของสินเชื� อโดยตร
งสําหรับการดําเนินงานดูข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับสินเชื� อสําหรับเย
าวชนได้ที�   fsa.usda.gov/youth-loans.

สินเชื� อและโครงการสําหรับเกษตรกรและ
ผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสทางสังคมโ
ดยเฉพาะ
โครงการสําหรับการชําระเงินดาวน์
สินเชื� อโดยตรงสําหรับเงินดาวน์เพื� อถือครองกรรมสิทธิ� ฟาร์มเป�
นโครงการสินเชื� อเพื� อการเกษตรเพียงโครงการเดียวที� จัดทําขึ� น
โดยเฉพาะสําหรับเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกา
สทางสังคม (SDFR), ทหารผ่านศึกและเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์ม
ปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น (BFR) สามารถใช้เงินจากสินเชื� อสําหรับการ
ชําระเงินดาวน์เป� นเงินทุนบางส่วนในการซื� อฟาร์มหรือฟาร์มปศุ
สัตว์สําหรับครอบครัวได้เท่านั� นและมีอัตราดอกเบี� ยตํ� าเพียง 1.5 
เปอร์เซ็นต์

ผู้สมัครขอรับสินเชื� อต้องเป� นผู้ชําระเงินดาวน์ขั� นตํ� า 5 
เปอร์เซ็นต์ของราคาฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ที� จะซื� อ และทาง 
FSA จะให้เงินทุนสูงสุด 45 เปอร์เซ็นต์จนถึงวงเงินสินเชื� อสูงสุด
ที� จํานวน 300,150 ดอลลาร์โดยอาจชําระส่วนที� เหลือของราค
าซื� อซึ� งเกินจากจํานวนสินเชื� อสําหรับการชําระเงินดาวน์และเงิน
ดาวน์ของผู้สมัครโดยใช้เงินทุนจากสินเชื� อที� ออกโดยผู้ให้สินเ
ชื� อเชิงพาณิชย์

ตัวเลือกสําหรับบริการสินเชื� อ:
นอกเหนือจากการออกสินเชื� อแล้ว FSA ยังมีตัวเลือกสําหรับบริ
การสินเชื� อที� หลากหลายสําหรับผู้กู้ที� ไม่สามารถชําระเงินให้กับ
หน่วยงานได้ตามกําหนดเวลาสําหรับหนี� โครงการเงินกู้เพื� อการ
เกษตรเนื� องด้วยเหตุผลที� เหนือการควบคุมของตนตัวเลือกสําห
รับบริการสินเชื� อรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การตั� งสํารองหนี�  
(Debt Set Aside), การรวมบัญชีและการกําหนดเวลาใหม่ 
(Consolidation and Rescheduling, การทยอยตัดบัญชีใหม่ 
(Re-amortization), การเลื� อนเวลาออกไป (Deferrals), 
การลดมูลค่า (Write-Downs) ฯลฯ

วิธีสมัครและข้อมูลเพิ� มเติม
สามารถส่งใบสมัครขอรับสินเชื� อโดยตรงหรือขอรับความช่วยเ
หลือสําหรับบริการสินเชื� อไปที� สํานักงาน FSA ที� ให้บริการในพื� น
ที� ที� กิจการตั� งอยู่สําหรับสินเชื� อแบบคํ� าประกันผู้สมัครต้องสมัคร
กับผู้ให้สินเชื� อเชิงพาณิชย์ที� เข้าร่วมในโครงการสินเชื� อแบบคํ� า
ประกันสําหรับรายชื� อผู้ให้สินเชื� อที� เข้าร่วมโครงการและรายละ
เอียดเพิ� มเติมเกี� ยวกับโครงการสินเชื� อของ FSA โปรดติดต่อสํา
นักงานของ FSA ในพื� นที� ซึ� งตั� งอยู่ในศูนย์บริการของ USDA 
ในพื� นที� ดูข้อมูลเพิ� มเติมทางออนไลน์ได้ที�   farmers.gov/fund.

http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/microloans/
http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/microloans/
http://fsa.usda.gov//youth-loans
http://www.farmers.gov/fund
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ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
นอกจากนี�  USDA ยังสามารถช่วยท่านในการฟ� � นตัวจากความ
เสียหายที� เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตัวอย่างความช่วยเหลื
อบางส่วนได้แก่โครงการชดเชยค่าเสียหายสําหรับปศุสัตว์  
เพื� อช่วยชดเชยการเสียชีวิตของปศุสัตว์อันเนื� องมาจากเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติบางอย่าง และโครงการความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินสําหรับปศุสัตว์, ผึ� งและฟาร์มปลาซึ� งจะให้ความช่วยเ
หลือทางการเงินแก่ผู้ผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ผึ� งและฟาร์มปลา
ที� มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สําหรับความสูญเสียอันเนื� องมาจ
ากโรคภัยไขเจ็บและสภาพอากาศรุนแรงหรือสถานการณ์การ
สูญเสียบางอย่างผู้ผลิตพืชผลที� ทําประกันไม่ได้ซึ� งไม่ใช้การป
ระกันพืชผลแบบดั� งเดิมไม่ได้สามารถขอรับความคุ้มครองของ
โครงการความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติสําหรับพืชผลที� ไม่มีป
ระกันเพื� อป� องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ� งจะส่งผลทําให้ผลผ
ลิตลดลงสูญเสียพืชผลหรือทําให้เพาะปลูกพืชผลไม่ได้เกษตร
กรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้นมีแหล่งทรัพยากรจํากัด 
ด้อยโอกาสทางสังคมและเป� นทหารผ่านศึกที� มีคุณสมบัติเหมา
ะสมมีสิทธิ� ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการและการล
ดเบี� ยประกัน 50 เปอร์เซ็นต์

ผู้ผลิตอาจมีสิทธิ� ได้รับความช่วยเหลือในการแชร์ต้นทุนผ่าน 
โครงการความช่วยเหลือสําหรับต้นไม้ (Tree Assistance 
Program) เพื� อปลูกหรือฟ� � นฟูต้นไม้พุ่มไม้หรือเถาวัลย์ที� สูญหา
ยหรือถูกทําลาย โครงการ TAP เป� นตัวเสริมโครงการความช
่วยเหลือด้านภัยพิบัติสําหรับพืชผลที� ไม่มีประกัน 
(Noninsured Crop Disaster Assistance Program) 
หรือความคุ้มครองสําหรับการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกล
างซึ� งให้ความคุ้มครองกับพืชผลแต่ไม่ได้คุ้มครองพืชหรือต้นไ
ม้ในทุกกรณี สําหรับกรณีของความแห้งแล้ง โครงการภัยพิ
บัติสําหรับอาหารปศุสัตว์ (Livestock Forage Disaster 
Program) จะชดเชยการสูญเสียทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์เนื� องจากภัย
แล้งที� เกิดขึ� นกับพืชที� เป� นอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ 
หรือพื� นที� ทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ของรัฐบาลกลางที� มีการห้ามไม่ให้
ใช้เลี� ยงปศุสัตว์ตามปกติเนื� องจากเหตุไฟป่าที� ตรงกับข้อห้าม

หากท่านอยู่ในเคาน์ตี� ที� มีการกําหนดเหตุภัยพิบัติหลักหรือเหตุภั
ยพิบัติต่อเนื� อง(ซึ� งเกิดขึ� นเมื� อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกํา
หนดว่ามีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเมื� อประธานาธิบดีประก
าศว่ามีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉิน)ท่านสามารถ
มีสิทธิ� ได้รับสินเชื� อสําหรับเหตุฉุกเฉินที� มีดอกเบี� ยตํ� าเพื� อช่วยปรั
บเปลี� ยนแทนที� ทรัพย์สินที� สําคัญซื� อป� จจัยต่างๆในการดําเนินงา
นเช่นปศุสัตว์อุปกรณ์อาหารสัตว์และเม็ดพันธ์ุพืชใช้เป� นค่าครอ
งชีพสําหรับครอบครัวหรือรีไฟแนนซ์หนี� สินที� เกี� ยวข้องกับฟาร์ม
และความจําเป� นอื� น ๆ โครงการอนุรักษ์สําหรับเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Conservation Program) และโครงการฟ� � นฟูป่า
สําหรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Forest Restoration 
Program)สามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าของที� ดินผู้ดําเนินงาน
ที� เป� นผู้เช่าและผู้ดูแลป่าในด้านการเงินและในด้านเทคนิคเพื� อฟ� �

นฟูพื� นที� การเกษตรและป่าไม้ที� เสียหายการทําหญ้าแห้งและการ
ใช้CRPเป� นพื� นที� เลี� ยงจะได้รับอนุญาตภายใจเงื� อนไขบางประก
ารเพื� อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของพงไม้ในพื� นที� ขอ
งCRPหรือเพื� อบรรเทาทุกข์ในเหตุฉุกเฉินให้แก่ผู้ผลิตเนื� องมาจา
กภัยพิบัติทางธรรมชาติบางอย่างการทําหญ้าแห้งและการใช้พื�

นที� เป� นที� เลี� ยงสัตว์มีอยู่สองประเภทด้วยกัน ได้แก่ แบบไม่ฉุกเฉิน 
และแบบฉุกเฉิน

ขอรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ� มเติมเกี� ยวกับโครงการที� ระบุข้า
งต้นได้จากศูนย์บริการในพื� นที� และที� เว็บไซต์ fsa.usda.gov/
disaster. ดูเครื� องมือค้นหาความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ, ข้อมูลส
รุปเกี� ยวกับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ, เครื� องมือค้นหาสินเชื
อ่เพื� อการเกษตร และข้อมูล ๆ อีกมากมายได้ที�   farmers.gov/
recover. สําหรับความช่วยเหลือเกี� ยวกับการยื� นขอรับค่าสินไ
หมทดแทนผู้ผลิตและเจ้าของที� ดินควรติดต่อตัวแทนประกันภัยข
องตน  (rma.usda.gov/en/Information-Tools/Agent-
Locator-Page). สําหรับโครงการของ FSA และ NRCS 
ควรติดต่อศูนย์บริการของ USDA ในพื� นที� ของตน 
(farmers.gov/service-center-locator).

http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program
http://farmers.gov/recover
https://rma.usda.gov/en/Information-Tools/Agent-Locator-Page
https://rma.usda.gov/en/Information-Tools/Agent-Locator-Page
http://farmers.gov/service-center-locator
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หลักประกันความปลอดภัยด้านรายได้/
ความช่วยเหลือในด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สินเชื� อสถานประกอบการจัดเก็บสําหรับฟาร์ม
โครงการสินเชื� อสถานประกอบการจัดเก็บสําหรับฟาร์ม 
(Farm Storage Facility Loan Program หรือ FSFL) 
มีบริการเงินทุนดอกเบี� ยตํ� าเพื� อให้ผู้ผลิตสามารถสร้างหรือ
ปรับปรุงสถานประกอบการสําหรับใช้จัดเก็บสินค้าโภคภัณ
ฑ์ หากท่านผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที� มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ 
สินเชื� อเหล่านี� สามารถช่วยสร้างพื� นที� จัดเก็บที� มีอุณหภูมิเย็น
สําหรับผักและผลไม้รวมทั� งพื� นที� สําหรับใช้ล้างทําความสะอ
าดและบรรจุสินค้า ตลอดจนเครื� องมือต่าง ๆ ที� เกี� ยวข้องอื� น ๆ 
ซึ� งอาจเป� นประโยชน์สําหรับผู้ผลิตในเขตเมืองเงื� อนไขการ
ชําระคืนสินเชื� อจะแตกต่างกันไปตั� งแต่ 3 ถึง 12 
ป� สินเชื� อสําหรับสถานประกอบการจัดเก็บมีจํานวนสูงสุดอยู่
ที�  500,000 ดอลลาร์ส่วนสินเชื� อสําหรับพื� นที� จัดเก็บและร
ถบรรทุกขนถ่ายมีจํานวนสูงสุดอยู่ที�  100,000 ดอลลาร์ในรูป
แบบเดิม FSFL กําหนดเงินดาวน์ไว้ที�  15 เปอร์เซ็นต์แต่จะมีอยู
่ในหมzวดสินเชื� อรายย่อยด้วยโดยมียอดรวมสูงสุดอยู่ที�  
50,000 ดอลลาร์ และเงินดาวน์ 5 เปอร์เซ็นต์สําหรับข้อ
มูลเพิ� มเกี� ยวกับ FSFL โปรดดูที� เว็บไซต: fsa.usda.gov/
programs-and-services/price-support/facility-loans/
farm-storage/index.

สินเชื� อด้านโภคภัณฑ์
สินเชื� อสําหรับความช่วยเหลือในการทําตลาด (Marketing 
Assistance Loan หรือ MAL) และเงินสินเชื� อแบบไม่สมบูรณ์ 
(Loan Deficiency Payments หรือ LDP) เป� นเครื� องในการทํา
ตลาดที� มีให้ใช้ได้ในช่วงเก็บเกี� ยวสินเชื� อสําหรับความช่วยเห
ลือในการทําตลาดเป� นเงินทุนชั� วคราวในช่วงเก็บเกี� ยวเพื� อช่
วยให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรสามารถรองรับความต้องการด้าน
กระแสเงินสดโดยไม่ต้องจําหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์(รวมถึงพื
ชผลแบบแถว ขนสัตว์ ขนแพะ และนํ� าผึ� ง) เมื� อราคาในตลาดโ
ดยทั� วไปมักจะอยู่ในระดับตํ� าสุดในช่วงเก็บเกี� ยวซึ� งกรณีนี� จ
ะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเลื� อนเวลาจําหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์อ
อกไปจนกว่าสภาวะตลาดจะเอื� ออํานวยมากขึ� นการจัดเก็บผ
ลผลิตในช่วงเก็บเกี� ยว (หรือเมื� อมีการตัดขนแกะหรือแพะ) 
จะช่วยให้การทําตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีระเบียบเรียบร้อยม
ากขึ� นตลอดป�

ความคุ้มครองส่วนต่างสําหรับผลิตภัณฑ์นม
โครงการความคุ้มครองส่วนต่างสําหรับผลิตภัณฑ์นมเป� นโ
ครงการตัวเลือกที� ให้ความคุ้มครองในการจัดการความเสี� ย
งแก่การดําเนินงานด้านผลิตภัณฑ์นมซึ� งจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ผ
ลิตเมื� อความแตกต่าง (ส่วนต่าง)ระหว่างราคานมในประเท
ศกับค่าใช้จ่ายเฉลี� ยสําหรับอาหารสัตว์ตกลงไปอยู่ในระดับ
ตํ� ากว่าที� ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้เลือกไว้อาจมีการงดเว้น
ค่าธรรมเนียมรายป� สําหรับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์
ที� มีทรัพยากรจํากัดเพิ� งเริ� มต้นด้อยโอกาสทางสังคมหรือผู้ที�

เป� นทหารผ่านศึก

การคุ้มครองความเสี� ยงด้านการเกษตร (Agriculture Risk 
Coverage หรือ ARC) และการคุ้มครองการสูญเสียราคา 
(Price Loss Coverage หรือ PLC)
โครงการ ARC เป� นโครงการสนับสนุนรายได้ซึ� งจะดําเนินการ
จ่ายเงินเมื� อรายได้จริงจากพืชผลลดลงตํ� ากว่าระดับการรับปร
ะกันที� ระบุไว้โครงการPLCจะจ่ายเงินสนับสนุนรายได้เมื� อราคา
จําหน่ายจริงของสินค้าโภคภัณฑ์ที� อยู่ในความคุ้มครองลดลงตํ� า
ํากว่าราคาจําหน่ายที� อ้างอิงมีสินค้าโภคภัณฑ์ที� อยู่ในความคุ้ม
ครองจํานวน 22 รายการด้วยกันสิทธิ� ในการใช้งานจะอิงจาก
พื� นที� ซึ� ง “เป� นฐาน” ที� ผ่านมาที� ใช้เพาะปลูกสินค้าโภคภัณฑ์ 22 
รายการที� ได้รับความคุ้มครอง

การอนุรักษ์
โครงการสงวนเพื� อการอนุรักษ์ (Conservation Reserve 
Program)
โครงการสงวนเพื� อการอนุรักษ์ (Conservation Reserve 
Program หรือ CRP)ดําเนินงานโดย FSA โดยทาง NRCS 
จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการกําหนดหาคุณสมบัติที� ต
รงตามเกณฑ์, วางแผนการอนุรักษ์และดําเนินการใช้แนวทา
งปฏิบัติ CRP ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี� ยนพื� นที� เพาะปลูกที�

มีการกัดเซาะสูงหรือพื� นที� เพาะปลูกที� ไวต่อสภาพแวดล้อมอื� นๆใ
ห้มีการปลูกพืชคลุมดินเช่นหญ้าที� เลือกมาปลูกหรือหญ้าพื� นเมือ
งการปลูกพืชสําหรับสัตว์ป่า, ต้นไม้, พื� นที� ปลูกพืชเป� นชั� นคลุม
ดินหรือแนวสันป่าริมนํ� าผู้ผลิตจะได้รับการจ่ายค่าเช่ารายป� ตา
มเงื� อนไขของสัญญาแบบหลายป� ความช่วยเหลือทางการเงินมีไ
ว้สําหรับการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปลูกพืชคลุม
ดิน

ขอรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ� มเติมเกี� ยวกับโครงการที� ระบุ
ข้างต้นได้จากศูนย์บริการในพื� นที� และที� เว็บไซต์  
fsa.usda.gov/disaster.

http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/price-support/facility-loans/farm-storage/index
http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/price-support/facility-loans/farm-storage/index
http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/price-support/facility-loans/farm-storage/index
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program
http://fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program
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งานทั� งหมดที� ดําเนินการร่วมกับ NRCS เป� นไปโดยสมัครใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป� นความลับ และเจ้าหน้าที� ของ NRCS 
จะทํางานร่วมกับผู้ผลิตในกิจการทุกขนาดทั� งในชนบทและในเมือง NRCS ว่าจ้างผู้เชี� ยวชาญในด้านแหล่งทรัพยากรธร
รมชาติ เช่น นักอนุรักษ์ดิน, นักชีววิทยา, ผู้ดูแลป่าไม้และวิศวกรผู้เชี� ยวเหล่านี� สามารถให้ความช่วยเหลือกับท่านในด้านต่อไปนี�

• พัฒนาแผนการอนุรักษ์สําหรับการดําเนินงานของท่าน
แผนการอนุรักษ์ เป� นการประเมินพื� นที� จะช่วยกําหนดหา
วิธีการที� จะทําให้เป� าหมายในการดําเนินงานประสบผลสํา
ําเร็จพร้อมกับจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที� อยู่ใน
ความดูแลของท่าน อาทิ ดิน, นํ� า, อากาศ, พืช, สัตว์และพลั
งงานโดยแผนการจะจัดทําขึ� นในรูปแบบที� ชัดเจนที� ละขั� น
ตอนเพื� อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตแต่ละคนขั� น
ตอนในการจัดทําแผนการอนุรักษ์เป� นความร่วมมือระหว่
างผู้ผลิตกับผู้วางแผนการอนุรักษ์โดยผู้วางแผนการอนุ
รักษ์จะคอยให้ความช่วยเหลือในทุกขั� นตอนตามความต้
องการ

○ แผนการอนุรักษ์จะจัดทําเอกสารข้อมูลการบริหารจั
ดการการดําเนินงานในป� จจุบันของผู้ผลิตและแนวท
างปฏิบัติหรือกิจกรรมที� ผู้ผลิตต้องการนําไปใช้ในก
ารดําเนินงานของตนในอนาคตเพื� อปรับปรุงการอนุรั
กษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ� นและลดความเสี� ยงทา
งสิ� งแวดล้อมโดยแผนการจะมีเครื� องมือและแหล่งข้อ
มูลที� จัดทําขึ� นโดยเฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละคน เช่น
แผนที� การใช้ที� ดินข้อมูลเกี� ยวกับดินภาพถ่ายข้อมูลแห
ล่งทรัพยากรที� มีอยู่ในป� จจุบันต้นทุนและผลประโยช
น์ทางเศรษฐกิจกําหนดเวลาสําหรับการดําเนินการที� แ
นะนํากําหนดเวลาในการบํารุงรักษาข้อมูลบันทึกทาง
วิศวกรรมโดยทั� งหมดจะอิงจากเป� าหมายและความต้
องการในด้านทรัพยากรของผู้ผลิต

○ กิจกรรมการวางแผนการอนุรักษ์ 
และกิจกรรมการออกแบบและดําเนินการ 
ช่วยในการพัฒนาแผนงานที� เป� นทางการซึ� งจะ
มุ่งเน้นไปที� การดําเนินการแบบเฉพาะเช่นการเป
ลี� ยนไปผลิตพืชผลออร์แกนิก, การบริหารจัดกา

○ รด้านสารอาหารที� ครอบคลุม, การทําป่าไม้, 
การผสมเกสรและสัตว์ป่าแผนการเหล่านี� สามา
รถช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุเป� าหมายในการดําเนินง
านที� ต้องการได้แบบเฉพาะเจาะจง 

• ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
เพื� อจัดการกับข้อกังวลด้านทรัพยากรที� ระบุไว้ในแผน 
NRCS จะให้คําแนะนําทางเทคนิคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพื� อช่วยให้ผู้ผลิตใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการกับข้อกังวลเกี� ยวกับกา
รดําเนินงานผ่านการตัดสินใจที� เหมาะสมในการบริหาร
จัดการที� ดิน

• ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
เพื� อช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุเป� าหมายในการอนุรักษ์ของตน 
ติดต่อศูนย์บริการของ USDA ในพื� นที�  
เพื� อขอรับข้อมูลรายชื� อโครงการทั� งหมดที� มีอยู่ 
รวมถึงสิ� งจูงใจทางการเงินในป� จจุบันในการนําแนวทา
งปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ไปใช้งาน
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นอกจากสํานักงาน NRCS ในพื� นที� แล้ว ผู้ผลิตอาจเลือกที� จะทํา
งานร่วมกับผู้ให้บริการทางเทคนิค (Technical Service 
Provider หรือ TSP) ซึ� งเป� นบุคคลหรือธุรกิจที� มีความเชี� ยวชาญ
ทางเทคนิคในการออกแบบและวางแผนการอนุรักษ์ TSP 
คือที� ปรึกษาที� ทางเกษตรกร, ผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์หรือเจ้าของพื� น
ที� ป่า เลือกให้มาเป� นผู้ให้บริการแทน NRCS ซึ� งสามารถช่วยผู้
ผลิตเกี� ยวกับกิจกรรมการวางแผนการอนุรักษ์หรือการออกแบ
บแนวทางในการอนุรักษ์ การติดตั� ง และตรวจสอบ

ข้อกังวลด้านการอนุรักษ์
NRCS กําหนดสิ� งที� พิจารณาว่าเป� นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไว้
ได้แก่ ดิน, นํ� า, อากาศ, พืช, สัตว์, มนุษย์และพลังงานดูข้อมูล
เกี� ยวกับเครื� องมือสําหรับข้อกังวลด้านการอนุรักษ์ได้ที� เว็บไซต์  
farmers.gov/conserve/tool หรือทําเครื� องหมายวงกลมรอบ
รายการที� สนใจด้านล่าง เพื� อเริ� มวางแผนปรับปรุงการอนุรักษ์ 
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติบางส่วนที� สามารถใช้จัดการกับข้อ
กังวลด้านการอนุรักษ์แต่ละรายการจะแสดงด้วยอักษรตัวเอียง
ด้านล่าง

• ดิน – ลดหรือป� องกันการพังทลายของดินรักษาและปรับป
รุงสุขภาพและคุณภาพของดินการปลูกพืชหมุนเวียน
(Crop Rotation), การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Crop), การคลุมดิน 
(Mulching), การจัดการสารตกค้างและการไถเตรียมดิน (Residue and 
Tillage Management), การเพาะปลูกแบบขั� นบันได (Terrace), 
โครงสร้างรักษาความมั� นคงของพื� นที� ลาด (Grade Stabilization 
Structure), แผนการจัดการทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ (Grazing Management 
Plan)

• นํ� า - ปรับปรุงคุณภาพนํ� าทั� งในและนอกการดําเนินงาน ลดและ
ป� องกันป� ญหานํ� าเกินหรือไม่เพียงพอ
การจัดการนํ� าชลประทาน (Irrigation Water Management), 
แหล่งจัดเก็บนํ� าดื� มสําหรับปศุสัตว์ (Watering Facility), 
พื� นที� ปลูกพืชเป� นชั� นคลุมดิน (Filter Strip), รางนํ� าฝนบริเวณ
หลังคา (Roof Runoff Structure), การปรับปรุงแหล่งลําธาร 
(Stream Habitat Improvement), แนวทางปฏิบัติสําหรับพื� น
ที� ชุ่มนํ� า (Wetland Practices), การจัดการสารอาหาร (Nutrient 
Management), บึงบําบัดนํ� าเสีย (Waste Treatment Lagoon)

• อากาศ - ลดการปล่อยมลพิษและการลอยตัวของฝุ่นละออง, 
ยาฆ่าแมลง, กลิ� นเหม็นและก๊าซเรือนกระจกในพื� นที� การดําเนินงาน
แนวรั� วพุ่มไม้ (Hedgerow), การสร้างพื� นที� สําหรับต้นไม้/พุ่มไม้ (Tree/
Shrub Establishment), แนวเขตรอบทุ่งหญ้า (Field Border), 
แนวสันป่าริมนํ� า (Riparian Forest Buffer), แถว/แนวต้นไม้กันลม 
(Windbreak/Shelterbelt), การปรับปรุงระบบการเผาไหม้ (Combustion 
System Improvement)

• พืช – ปรับปรุงผลผลิตและสุขภาพของพืช, เพิ� มความหลากหล
ายทางชีวภาพ, ลดศัตรูพืช และลดภัยคุกคามจากไฟป่า
การจัดการสารอาหาร (Nutrient Management), 
การปลูกต้นไม้หรือพุ่มไม้เป� นแนวสําหรับพืชผล (Alley Cropping), 
การเกษตรแบบรอบเนินเขา (Contour Farming), การจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการ (Integrated Pest Management), การปรับปรุงโครง
สร้างป่า (Forest Stand Improvement), การปลูกต้นไม้ (Tree Planting), 
การปลูกพืชคลุมดินเพื� อการอนุรักษ์ (Conservation Cover), การจัดการ
พงไม้หรือพุ่มไม้ขนาดเล็ก (Brush Management), โครงสร้างอุโมงค์แ
บบสูง (High Tunnel System), การจัดการทุ่งหญ้าสําหรับใช้เป� นพื� น
ที� เลี� ยงสัตว์ (Prescribed Grazing)

• สัตว์ – จัดหาอาหาร, อาหารสัตว์, นํ� า และที� อยู่สําหรับปศุสัตว์
สร้างหรือปรับปรุงที� อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหรือความหลากหลายท
างชีวภาพ
การปลูกพืชที� เป� นอาหารสัตว์ (Forage Planting), โครงสร้างพื� นที� อยู่
อาศัยสําหรับปศุสัตว์ (Live Stock Shelter Structure), การจัดการทุ่งห
ญ้าสําหรับใช้เป� นพื� นที� เลี� ยงสัตว์ (Prescribed Grazing), การปลูกไม้
ยืนต้นดัดแปลงในทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ (Range Planting), การปลูกพืช
คลุมดินเพื� อการอนุรักษ์ (Conservation Cover), การจัดการแหล่
งที� อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (Wildlife Habitat Management), โรงปุ๋ยหมัก 
(Composting Facility), การผสานทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์กับป่าเข้าด้วยกัน 
(Silvopasture), แนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสีย (Waste 
Management Practices), แหล่งจัดเก็บนํ� าดื� มสําหรับปศุสัตว์ (Watering 
Facility)

• พลังงาน – ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์, 
สถานประกอบการ, แนวทางปฏิบัติด้านการเกษตร/การทําฟาร์มป
ศุสัตว์ และการปฏิบัติงานในพื� นที�

การปรับปรุงการใช้พลังงานในพื� นที� ทําการเกษตร (Farmstead Energy 
Improvement), ระบบการควบคุมความเร็วมอเตอร์และกระแสไฟฟ� า 
(Variable Frequency Drive หรือ VFD), การลดการปล่อยมลพิษสําห
รับการดําเนินงานในพื� นทําการเกษตร (Field Operations Emissions 
Reduction)

https://usdagcc-my.sharepoint.com/personal/suzanne_pender_usda_gov/Documents/farmers.gov/conserve/tool
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การเข้าเยี� ยมฟาร์มและการพัฒนาแผนการอนุรักษ์
หลังจากนัดหมายกําหนดเวลาในการเข้าเยี� ยมพื� นที� ครั� งแรกกับตัวแทนของ NRCS และเริ� มพูดคุยหารือเกี� ยวกับ
เป� าหมายในการอนุรักษ์แล้ว เจ้าหน้าที� จาก NRCA จะเข้าเยี� ยมสถานที� ดําเนินงานเพื� อเรียนรู้เกี� ยวกับเป� าหม
ายและวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต

ขั� นตอนในการวางแผนการอนุรักษ์

ขั� นตอนที�  1-4: ประเมินแหล่งทรัพยากร, ข้อกังวล และโอกาสต่าง ๆ ในพื� นที� การดําเนินงานของผู้ผลิต

• เจ้าหน้าที� จะทํางานร่วมกับผู้ผลิตเพื� อหารือเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื� นที� ดําเนินงานและระบุหาข้อกังวลซึ� งจะเป�
ดโอกาสให้มีการปรับปรุงสภาพที� ดินหรือลดผลกระทบทางสิ� งแวดล้อมที� เกิดจากการดําเนินงานนักอนุรกษ์ของ NRCS
สามารถช่วยผู้ผลิตประเมินสาเหตุพื� นฐานของข้อกังวลด้านทรัพยากรเพื� อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตกําลังจัดการกับตัวป� ญหาอย่าง
แท้จริง

○ ข้อกังวลเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากรคืออะไรข้อกังวลด้านทรัพยากรหมายถึงความเสื� อมสภาพของแหล่งท
รัพยากรดิน, นํ� า, อากาศ,พืชหรือสัตว์ที� คาดว่าจะเกิดขึ� นในระดับที� ส่งผลเสียต่อความยั� งยืนหรือการใช้แห
ล่งทรัพยากรอย่างที� ตั� งใจไว้ NRCS จะทํางานร่วมกับผู้ผลิตเพื� อประเมินสถานะของแหล่งทรัพยากรเหล่า
นี�  ดูข้อกังวลด้านการอนุรักษ์ข้างต้นสําหรับตัวอย่างข้อกังวลเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากรในด้านต่าง ๆ

• เตรียมตอบคําถามแบบละเอียดเกี� ยวกับที� ดินและการดําเนินงาน คําถามอาจรวมถึง ประเภทของพืชที� ปลูก,อุปกรณ์และวิธีก
ารที� ใชรวมทั� งเรื� องสารอาหารและการใช้ยาฆ่าแมลง สําหรับข้อมูลอื� น ๆ ที� ท่านอาจต้องการเตรียมพร้อม โปรดดูที� ส่วน 
“ใบงานในการเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าพบกับเจ้าหน้าที� ของ USDA ครั� งแรก” ที� ส่วนท้ายของคู่มือนี�  การวางแผนของ
NRCS ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที� ทางเทคนิค และเจ้าหน้าที� อาจทําการสํารวจ, เก็บตัวอย่างดิน, ตรวจวัดและเรียนรู้
กี� ยวกับความต้องการของผู้ผลิตเพื� อให้สามารถจัดทําแผนงานที� ตรงกับความต้องการของผู้ผลิต NRCS มีโปรแกรมซอ
ฟต์แวร์สําหรับการอนุรักษ์ที� นําสมัยที� เชื� อมโยงเข้ากับเครื� องมือการประเมิน เพื� อช่วยในการตัดสินใจเกี� ยวกับกิจกรรมการอ
นุรักษ์ที� เหมาะกับการดําเนินงานของผู้ผลิตมากที� สุด

○ การดําเนินงานทั� งหมดที� ทําร่วมกับ NRCS เป� นไปโดยสมัครใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป� นความลับ NRCS ไม่ใช่หน่วย
งานกํากับดูแล และข้อมูลทั� งหมดที� ให้ไว้กับ NRCS เพื� อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการอนุรักษ์จะถูกเก็บเป� นความลั
บอย่างเคร่งครัด NRCS จะไม่แชร์ข้อมูลเกี� ยวกับความเสี� ยงทางสิ� งแวดล้อมหากพบเห็นกรณีดังกล่าวในพื� นที� การดํา
เนินงานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน แต่จะให้คําแนะนําเกี� ยวกับโอกาสและข้อกําหนดต่าง ๆ
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ขั� นตอนที�  5-7: การพัฒนาแผนการอนุรักษ์
• เจ้าหน้าที� จะทํางานร่วมกับท่านเพื� อระบุแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ที� จะใช้จัดการกับข้อกังวล 

และช่วยให้ท่านบรรลุเป� าหมาย ซึ� งจะกลายมาเป� นส่วนหนึ� งของแผนการอนุรักษ์สําหรับการดําเนินงานของท่าน 
แต่การพัฒนาแผนการอนุรักษ์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้รับอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงินโดยอัตโนมัติ 
และไม่ได้หมายความว่าท่านต้องสมัครขอรับความช่วยเหลือ

• โปรดจําว่านี� คือแผนของท่านดังนั� นท่านจะเป� นผู้ตัดสินใจเกี� ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ที� ท่านต้องการรวมไว้ในแ
ผน

• อาจมีความช่วยเหลือทางการเงินให้ใช้ได้เพื� อสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการโดยขึ� นอยู่กับลําดับความสําคัญของเงิ
นทุนในท้องถิ� นและสิทธิ� การใช้งาน ด้านล่างเป� นตัวอย่างบางส่วนของแนวทางปฏิบัติและความช่วยเหลือที� คุณอาจมีสิทธิ�

○ สุขภาพดิน: เกษตรกรจํานวนมากใช้ระบบการจัดการสุขภาพดินเพื� อปรับปรุงสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานของดิน 
NRCS มีความช่วยเหลือสําหรับแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพดินอยู่จํานวนหนึ� ง ได้แก่ การปลูกพืชคลุมดิน, การลดการไถหรื
อไม่ไถ, แนวกั� นสลับตามแนวพื� นที� เกษตร, การปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชคลุมดินเพื� อการอนุรักษ์

▪ หากการดําเนินงานของท่านเป� นพื� นที� ในเมือง โปรดดูข้อมูลที� ไซต์เกี� ยวกับดินในเขตเมืองของ NRCS ซึ� งมีแบบสํารวจ 
ลิงก์ และคําแนะนําต่าง ๆ รวมทั� ง Urban Soil Primer ซึ� งเป� นบทนําเกี� ยวกับดินในเขตเมืองสําหรับผู้เป� นเจ้าของบ้า
นและผู้เช่า, คณะกรรมการวางแผนในพื� นที� , ผู้จัดการดูแลอาคารสถานที� , นักเรียน และนักการศึกษา 
nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/use/?cid=nrcs142p2_053986

○ ระบบอุโมงค์แบบสูง: หากท่านสนใจที� จะขยายฤดูกาลเพาะปลูก หรือปกป� องพืชผลจากแสงอาทิตย์ หรือลมที� รุนแรง 
NRCS มีความช่วยเหลือสําหรับโครงสร้างอุโมงค์แบบสูงซึ� งเป� นโครงสร้างที� มีพลาสติกคลุมที� ใช้รองรับและปกป� อ
งพืชผลที� ปลูกอยู่บนพื� นดิน

○ การชลประทานและแหล่งจัดเก็บนํ� าดื� มสําหรับปศุสัตว์ (Irrigation and Animal Watering Facilities): NRCS 
มีความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบชลประทานหรือแหล่งจัดเก็บนํ� าดื� มสําหรับปศุสัตว์รวมถึงระบบชลประทานขนาด
เล็กแบบแรงดันตํ� า (Micro-irrigation), แหล่งจัดเก็บนํ� าดื� ม, ท่อส่งนํ� าและอีกมากมายโดยทั� วผู้ผลิตจะต้องมีประวัติด้านก
ารทําชลประทาน (2 ป�  จาก 5 ป� ล่าสุด)แต่บางรัฐมีโครงการความช่วยเหลือในการจัดการด้านการเกษตรที� ผู้ผลิตไ
ม่จําเป� นต้องมีประวัติในการทําชลประทาน

○ การหมุนเวียนพื� นที� สําหรับใช้เลี� ยงสัตว์ (Rotational Grazing):  หากท่านมีการใช้พื� นที� เป� นทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ 
และสนใจที� จะปรับปรุงและเพิ� มประสิทธิภาพในด้านอาหารสัตว์สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินผ่านท
าง NRCS เพื� อพัฒนาแผนงานสําหรับพื� นที� เลี� ยงสัตว์ เพื� อดําเนินการใช้การจัดการทุ่งหญ้าสําหรับใช้เป� นพื� นที� เลี� ยงสัตว์, 
การจัดการทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ และส่งเสริมการหมุนเวียนพื� นที� สําหรับใช้เลี� ยงสัตว์

○ การจัดการป่าไม้ (Forest Management): ): เจ้าของพื� นที� ป่าไม้สามารถทํางานร่วมกับ NRCS เพื� อพัฒนาแผนการจัดก
ารป่าไม้เฉพาะพื� นที� และดําเนินการใช้แนวทางปฏิบัติที� จะช่วยส่งเสริมให้ป่าไม้มีสุขภาพที� ดี รวมถึงการปรับปรุงโครงส
ร้างป่า, การจัดการพงไม้หรือพุ่มไม้ขนาดเล็ก, การสร้างพื� นที� สําหรับต้นไม้และพุ่มไม้, แนวสันป่าริมนํ� าและการจัดก
ารเศษไม้

○ แหล่งที� อยู่ของแมลงผสมเกสรและสัตว์ป่า (Pollinator and Wildlife Habitat):  NRCS มีความช่วยเหลือในการ
ช่วยผู้ผลิตวางแผนและดําเนินการใช้แนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์จํานวนมากที� ส่งผลดีต่อสายพันธ์ุสัตว์ป่าและการ
ดําเนินงานด้านการเกษตร รวมถึงการปลูกแนวรั� วพุ่มไม้, พื� นที� ปลูกพืชเป� นชั� นคลุมดินและแนวเขตรอบทุ่งหญ้า, 
การจัดการศัตรูพืช, การฟ� � นฟูพื� นที� ชุ่มนํ� า และการปรับปรุงและจัดการแหล่งลําธาร

• สําหรับข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ สามารถดูชุดวิดีโอของ NRCS ได้ที� เว็บไซต์  farmers.gov/
conserve/conservation-at-work.

ขั� นตอนที�  8-9:  การดําเนินการใช้แนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์

• เจ้าหน้าที�  NRCS ในพื� นที� จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื� อช่วยท่านสร้างและดําเนินการใช้แน
วทางปฏิบัติต่าง ๆ กรณีนี� รวมถึง มาตรฐานการปฏิบัติและข้อกําหนดเฉพาะ, การออกแบบและคําแนะนําในการดําเนินงานแ
ละบํารุงรักษา

• ท่านสามารถดําเนินการใช้แนวทางปฏิบัติเหล่านี� ได้โดยสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NRCS จากแหล่งอื� น 
หรือจากแหล่งเงินทุนของตัวเองโดยไม่ขอรับความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที� ของ NRCS จะยังให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคโ
ดยให้คําแนะนําด้านการออกแบบและการดําเนินการไปตลอดทุกขั� นตอน ซึ� งอาจรวมถึงการเข้าไปยังสถานที� ดําเนินงานเพิ�

มเติม

• ข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับการสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NRCS อยู่ที� ด้านล่าง

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/use/?cid=nrcs142p2_053986
http://www.farmers.gov/conserve/conservation-at-work
http://www.farmers.gov/conserve/conservation-at-work
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โครงการของหน่วยบริการด้านการอนุรักษ์ทรัพยา

ตารางนี� มีข้อมูลสรุปสําหรับโครงการของ NRCS ที� เกษตรกรผู้ทําฟา
ร์มปศุสัตว์หรือเจ้าของพื� นที� ป่าแต่ละรายสมัครและมีรายละเอียดสําห
รับเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� มีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาส 
(Historically Underserved Farmer or Rancher หรือ HUFR) 
ในส่วนที� เกี� ยวข้องรวมอยู่ด้วยส่วนข้อมูลคําจํากัดความแบบเต็มมีอยู่
ในส่วนแรกของคู่มือนี� ในหน้า 5 

 สําหรับ NRCS คําจํากัดความของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะรวม
ผู้ผลิตที� เป� นชาวอเมริกันอินเดียน หรือชาวพื� นเมืองอะแลสกา, 
ชนผิวดําหรือชาวแอฟริกันอเมริกันชาวเอเชีย, ชาวพื� นเมืองฮาวาย 
หรือชาวเกาะแปซิฟ� กอื� น ๆ และ/หรือชาวฮิสแปนิก ดังนั� นเพื� อให้มีกา
รพิจารณาว่าเป� น SDFR ู้สมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจะ
ต้องให้ข้อมูลเชื� อชาติและชาติพันธ์ุโดยสมัครใจเกษตรกรหรือผู้ทําฟ
าร์มปศุสัตว์ไม่จําเป� นต้องเลือกว่าจะระบุให้ตนเองเป� นบุคคล HUFR 
กลุ่มใดและการตัดสินใจเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ� งก็ไม่ได้มี“สิทธิประโย
ชน์”เหนือกว่ากลุ่มอื� นผู้ผลิตสามารถระบุให้ตัวเองเป� นบุคคลในกลุ่มข
อง HUFR ที� มีคุณสมบัติตรงกับตนเองได้มากกว่าหนึ� งกลุ่ม

โครงการผ่อนปรนภาระจํายอมเหนือที� ดินเพื� อก
ารอนุรักษ์ทางการเกษตร (Agricultural 

Conservation Easement Program หรือ ACEP)

โครงการความช่วยเหลือสําหรับการจัดการด้
านการเกษตร (Agricultural Management 

Assistance Program หรือ AMA)

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
(Conservation Stewardship 

Program หรือ CSP)

Conservation Stewardship Program
– Grassland Conservation Initiative

(CSP-GCI)

Environmental
Quality Incentives Program

(EQIP)

Healthy Forest
Reserve Program

(HFRP)

วัตถุประสงค์และ
หมายเหตุของโค
รงการ

• วัตถุประสงค์: เพื� อปกป� อง, ฟ� � นฟู
และเพิ� มประสิทธิภาพพื� นที� ชุ่มนํ� า,ทุ่งหญ้าแ
ละพื� นที� เกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ที� ดําเนินง
านผ่านการผ่อนปรนภาระจํายอมเหนือที� ดิ
นเพื� อการอนุรักษ์

• การผ่อนปรนภาระจํายอมเหนือที� ดินเพื� อป
กป� องทั� งพื� นที� การเกษตรและพื� นที� ชุ่มนํ� า

• วัตถุประสงค์: เพื� อจัดการความเสี� ยงทาง
การเงินผ่านการกระจาย, การทําตลาดหรือ
ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

• มีให้ใช้ได้ใน 16 รัฐเท่านั� น (CT, DE, HI, MA, 
MD, ME, NH, NJ, NV, NY, PA, RI, UT, VT, 
WV, WY)

• วัตถุประสงค์: เพื� อช่วยรักษาและปรับปรุง
ระบบการอนุรักษ์ที� มีอยู่และนํากิจกรรมกา
รอนุรักษ์เพิ� มเติมใช้จัดการข้อกังวลด้านทรั
พยากรธรรมชาติที� มีความสําคัญสูงสุด

• สัญญาห้าป� ที� ต่อสัญญาได้เพียงครั� งเดียวเ
ท่านั� น

• Purpose: Financial assistance to conserve 
grasslands.

• Purpose: Technical and financial assistance 
to agricultural producers to address natural 
resource concerns and deliver environmental 
benefits.

• Purpose: Restore, enhance, and protect 
forestland resources on private lands to 
promote the recovery of threatened and 
endangered species, improve plant and 
animal biodiversity, and enhance carbon 
sequestration.

ที� ดิน/พื� นที� ที� ตรง
ตามเกณฑ์

• ที� ดินที� ใช้เพาะปลูก
• ทุ่งหญ้าที� ใช้เลี� ยงปศุสัตว์
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้า
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์
• ที� ดินที� มีไม้พุ่ม
• พื� นที� ป่าไม้ส่วนบุคคลที� ไม่ใช่ในทางอุตสาห

กรรม
• พื� นที� ชุ่มนํ� าที� ใช้เพาะปลูกหรือมีการดัดแปลง
• พื� นที� ริมแม่นํ� า
• ที� ดินในโครงการสงวนเพื� อการอนุรักษ์

(Conservation Reserve Program หรือ 
CRP)

• ที� ดินที� ใช้เพาะปลูก
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์
• ทุ่งหญ้าที� ใช้เลี� ยงปศุสัตว์
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้า
• พื� นที� ป่าไม้ส่วนบุคคลที� ไม่ใช่ในทางอุต

สาหกรรม

• ที� ดินที� ใช้เพาะปลูก
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์
• ทุ่งหญ้าที� ใช้เลี� ยงปศุสัตว์
• พื� นที� ป่าไม้ส่วนบุคคลที� ไม่ใช่ในทางอุตสาหก

รรม
• พื� นที� ฟาร์มและโรงเรือน
• ที� ดินทําการเกษตรที� เกี� ยวข้อง
• ที� ดินทําการเกษตรในเขตปกครองของชนเผ่า

พื� นเมืองอเมริกันหรือดินแดนชนพื� นเมือง
• พื� นที� การเกษตรส่วนบุคคลอื� น ๆ
• ที� ดินสาธารณะที� ให้ให้เช่าแก่ผู้ผลิตทางการเ

กษตร
•

• Cropland for which base acres have been 
maintained under Farm Service Agency’s 
Agricultural Risk Coverage/Price Loss 
Coverage and were planted to grass or 
pasture

• Cropland 
• Rangeland 
• Grassland 
• Pastureland 
• Non-industrial private forestland 
• Other land determined by the Secretary of 

Agriculture

• Non-industrial private forestland 
• Tribal land
• Land adjacent to eligible land if enrollment 

would contribute significantly to the practical 
administration of the easement area

เกณฑ์การพิจาร
ณาสําหรับ HUFR

• รัฐสามารถจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ� งไว้เฉพาะ
สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมของ HUFR

• เจ้าของทรัพย์สินที� เป� นทายาทจะไม่ได้รับสิ
ทธิ�  (ดูที� “การจัดการกรรมสิทธิ� การถือค
รองกลุ่มที� ดิน” ในหน้า 30)

• HUFR อาจมีสิทธิ� ได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอัตราที� เพิ� มขึ� นในการนําแนว
ทางปฏิบัติและแผนการด้านการอนุรักษ์ไป
ดําเนินการใช้งาน *

• BFR และ SDFR มีกลุ่มการจัดอันดับเงินทน
แยก(เพื� อเพิ� มโอกาสสําหรับตัวเลือกเงินทุน)

• VFR อาจได้รับพิจารณาเป� นอันดับแรกสําห
รับเงินทุน *

• Advance payments available (see details in 
section on applying for assistance).

• HUFR may be eligible for increased 
financial assistance rates for implementing 
conservation practices and plans *.

• Separate ranking pool for SDFR and BFR (to 
increase odds of selection for funding).

• VFR may receive funding priority *.

• Application selection criteria includes 
considerations to encourage participation by 
HUFR landowners.

• States set aside a portion of their funds to 
target enrollment of HUFR landowners *.

* ความพร้อมใช้งานของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในโครงการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โปรดตรวจสอบกับศูนย์บริการในพื� นที� เพื� อดูว่ารัฐของท่านมีตัวเลือกนี� นําเสนอหรือไม่

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ

กรธรรมชาติและสิทธิ� ในการเข้าร่วม
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Agricultural Conservation
Easement Program

(ACEP)

Agricultural Management
Assistance Program

(AMA)

Conservation
Stewardship Program

(CSP)

โครงการดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ – 
โครงการริเริ� มด้านการอนุรักษ์ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้า 

(Conservation Stewardship Program – Grassland 
Conservation Initiative หรือ CSP-GCI)

โครงการสิ� งจูงใจเพื� อคุณภาพด้านสิ� งแ
วดล้ม (Environmental Quality 
Incentives Program หรือ EQIP)

โครงการอนุรักษ์ฟ� � นฟูสุขภาพป่า 
(Healthy Forest Reserve 

Program หรือ HFRP)

Purpose and 
Program Notes

• Purpose: Protect, restore, and 
enhance wetlands, grasslands, and 
working farms and ranches through 
conservation easements.

• Land easements to protect both 
agricultural land and wetlands.

• Purpose: Manage financial risk 
through diversification, marketing, 
or natural resource conservation 
practices. 

• Only available in 16 States (CT, DE, HI, 
MA, MD, ME, NH, NJ, NV, NY, PA, RI, 
UT, VT, WV, WY).

• Purpose: Help maintain and improve 
existing conservation systems and 
adopt additional conservation 
activities to address priority natural 
resource concerns.

• Five-year contracts that can be 
renewed once.

• วัตถุประสงค์: ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื�
ออนุรักษ์พื� นที� ที� เป� นทุ่งหญ้า.

• วัตถุประสงค์: ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงิ
• นแก่ผู้ผลิตด้านการเกษตรเพื� อจัดการข้อกังวลเกี� ยวกั

บแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ด้านสิ�
งแวดล้อม

• วัตถุประสงค์: ฟ� � นฟู ปรับปรุงเพิ� มประสิทธิภาพ 
และปกป� องทรัพยากรที� เป� นพื� นที� ป่าบนที� ดินส่วน
บุคคลเพื� อส่งเสริมการฟ� � นตัวของสายพันธ์ุสัตว์
ที� ตกอยู่ในอันตรายและใกล้สูญพันธ์ุปรับปรุงค
วามหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์และ
เพิ� มประสิทธิภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอน

Land/Entities 
Eligible

• Cropland 
• Rangeland 
• Grassland 
• Pastureland 
• Shrubland 
• Non-industrial private forestland 
• Farmed or converted wetlands 
• Riparian areas 
• Lands in the Conservation Reserve 

Program (CRP)

• Cropland 
• Pastureland 
• Rangeland 
• Grassland
• Non-industrial private forestland

• Cropland 
• Pastureland 
• Rangeland 
• Non-industrial private forestland
• Farmstead 
• Associated agricultural lands 
• Agricultural land under the jurisdiction 

of a Native American Tribe or Tribal 
Nation 

• Other private agricultural land 
• Public lands leased to agricultural 

producers

• พื� นที� เพาะปลูกพืชผลที� มีการรักษาขนาดพื� นที� ฐา
นภายใต้ความคุ้มครองความเสี� ยงด้านการเกษต
ร/การคุ้มครองการสูญเสียราคาของหน่วยบริก
ารสําหรับฟาร์มและมีการปลูกหญ้าหรือหญ้าเลี�
ยงสัตว์

• ที� ดินที� ใช้เพาะปลูก
• ทุ่งหญ้าที� ใช้เลี� ยงปศุสัตว์
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้า
• ที� ดินที� เป� นทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์
• พื� นที� ป่าไม้ส่วนบุคคลที� ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม
• ที� ดินอื� น ๆ ที� รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกําหนด

• พื� นที� ป่าไม้ส่วนบุคคลที� ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม
• ที� ดินของชนเผ่า
• ที� ดินที� ติดกับที� ดินที� มีสิทธิ�

หากการสมัครเข้าร่วมจะเป� นประโยชน์อย่างมากต่อ
การบริหารจัดการพื� นที� ผ่อนปรนที� ปฏิบัติได้จริง

HUFR 
Consideration

• States can set aside a portion of their 
funds to target enrollment of HUFR*. 

• Heirs Property owners are ineligible 
(see “Navigating Complex Land 
Ownership” on page 30).

• HUFR may be eligible for increased 
financial assistance rates for 
implementing conservation practices 
and plans *.

• BFR and SDFR have a separate 
funding ranking pool (to increase odds 
of selection for funding).

• VFR may receive priority for funding *.

• สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้
(ดูรายละเอียดในส่วนการสมัครเพื� อขอรับความช่ว
ยเหลือ)

• HUFR อาจมีสิทธิ� ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ในอัตราที� เพิ� มขึ� น ในการนําแนวทางปฏิบัติและแผน
การด้านการอนุรักษ์ไปดําเนินการใช้งาน *

• BFR และ SDFR มีกลุ่มการจัดอันดับเงินทุนแยก 
(เพื� อเพิ� มโอกาสสําหรับตัวเลือกเงินทุน)

• VFRอาจได้รับพิจารณาเป� นอันดับแรกสําหรับเงินทุ
น *

• เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครจะรวมการพิจารณาที� ส่งเ
สริมการเข้าร่วมของเจ้าของที� ดินที� เป� น HUFR

• รัฐจะจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ� งไว้สําหรับการลงทะเบีย
นเข้าร่วมของเจ้าของที� ดินที� เป� น HUFR *

โครงการอื� น ๆ สําหรับพิจารณา 
NRCS เสนอการเข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์อื� น ๆ อีกหลายโครงการที� มุ่งเน้นไปที� การดําเนินงานที� มีขนาดใหญ่กว่า
การดําเนินงานของเกษตรกรผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์หรือเจ้าของพื� นที� ป่าแบบรายบุคคลเพื� อส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนและนวัตก
รรมด้านการเกษตร สอบถามข้อมูลได้ที� ศูนย์บริการในพื� นที� ว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที� จะสมัครเข้าร่วมโปรเจกต์ต่าง ๆ 
ในพื� นที� ที� อยู่ภายใต้โครงการต่อไปน้ี

• ทุนสําหรับนวัตกรรมการอนุรักษ์ (Conservation Innovation Grants หรือ CIG) เป� นทุนแข่งขันที� ขับเคลื� อนนวัตกรรมและ
พัฒนาเครื� องมือ, กลยุทธ์และเทคโนโลยีในการดําเนินการอนุรักษ์สําหรับคนรุ่นต่อไปในพื� นที� ดําเนินงานทุนเหล่านี� สามารถอ
อกให้กับรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลท้องถิ� น, หน่วยงานของชนเผ่า, องค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษาและเงินทุนบาง
ส่วนจะมุ่งเน้นไปที� องค์กรที� ดําเนินการโครงการการอนุรักษ์ที� มีนวัตกรรมร่วมกับ HUFR โดยเฉพาะเจ้าของที� ดินที� เข้าร่วมในโ
ครงการเหล่านี� มักจะได้รับสิทธิประโยชน์ที� สอดคล้องกับ EQIP

• โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ระดับภูมิภาค (Regional Conservation Partnership Program หรือ RCPP) 
มีให้เข้าร่วมในระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลาง และดําเนินงานเพื� อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง NRCS และหุ้นส่วนเพื� อให้ค
วามช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์เกณฑ์การพิจารณาที� ต้องการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการคือกลุ่มที� ทํางานร่วมกับ HUFR
และเจ้าของที� ดินจะมีสิทธิ� เข้าร่วมในส่วนของโครงการ RCPP ที� ดําเนินการอยู่เฉพาะในกรณีที� ที� ดินที� ที� จะนํามาใช้สมัครลงทะ
เบียนตรงตามเกณฑ์ภายในขอบเขตของโครงการเท่านั� น

• โครงการสิ� งจูงใจสําหรับแหล่งที� อยู่และการเข้าถึงสําหรับสาธารณะแบบสมัครใจ (Voluntary Public Access and 
Habitat Incentive Program หรือ VPA-HIP)  มีเงินทุนหรือสิ� งจูงใจสําหรับรัฐบาลระดับรัฐและรัฐบาลชนเผ่าในการขยายห
รือปรับปรุงแหล่งที� อยู่อาศัยในโครงการการเข้าถึงสําหรับสาธารณะที� มีอยู่และโครงการการเข้าถึงของสาธารณะที� พยายา
มดําเนินการเพื� อเข้าถึงเจ้าของที� ดินและผู้ดําเนินงานที� เป� น HUFR เป� นพิเศษจะได้รับการพิจารณาเป� นลําดับแรก
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 NRCS จะให้ความช่วยเหลือสําหรับเหตุภัยพิบัติต่อไปนี� ผ่าน โครงการลุ่มนํ� าฉุกเฉิน (Emergency Watershed Program หรือ 
EWP) ซึ� งเป� นโครงการฟ� � นฟูที� มุ่งเน้นในการบรรเทาอันตรายที� จะเกิดขึ� นต่อชีวิตและทรัพย์สินที� เกิดจากเหตุนํ� าท่วมไฟไหม้ลม
ภายุ และเหตุการณ์ทางธรรมชาติอื� น ๆ ความช่วยเหลือทางการเงินมีให้สําหรับการดําเนินการหลังเหตุภัยพิบัติที� ตรงตามเกณฑ์ 
แต่บุคคลที� ขอรับความช่วยเหลือจะต้องมีผู้สนับสนุนโครงการซึ� งเป� นหน่วยงานย่อยของรัฐเข้ามาทําหน้าที� เป� นตัวแทน เช่น เมือง, 
เคาน์ตี� , 

นอกจากนี�  หน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (Farm Service Agency หรือ FSA) ยังมีตัวเลือกความช่วยเหลือหลายราย
การหลังเหตุภัยพิบัติ (ข้อมูลเพิ� มเติมอยู่ในหน้า 14 ในส่วน “การทํางานร่วมกับหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม”   
โครงการสงวนเพื� อการอนุรักษ์ (Conservation Reserve Program หรือ CRP) iบริหารงานโดย FSA โดยทาง 
NRCS จะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคสําหรับการกําหนดคุณสมบัติ, การวางแผนการอนุรักษ์และการดําเนิ
นการนําแนวทางปฏิบัติไปใช้ CRP ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี� ยนพื� นที� เพาะปลูกที� มีการกัดเซาะสูงหรือพื� นที�

เพาะปลูกที� อ่อนไหวต่อสิ� งแวดล้อมอื� น ๆ ให้เป� นพื� นที� ที� มีการปลูกพืชคลุมดินเช่นหญ้าที� เลือกมาปลูกหรือหญ้าพื� น
เมือง, การปลูกพืชสําหรับสัตว์ป่า, ต้นไม้, พื� นที� ปลูกพืชเป� นชั� นคลุมดินหรือแนวสันป่าริมนํ� าผู้ผลิตจะได้รับการ
จ่ายค่าเช่ารายป� สําหรับเวลาสัญญาแบบหลายป� ความช่วยเหลือทางการเงินมีไว้เพื� อดําเนินการปฏิบัติการปลูกพืช
คลุมดิน สัญญาส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอยู่ที�  10-15 ป�  และผู้ผลิตแต่ละคนมีสิทธิ� ที� จะสมัครเข้าร่วมเขตการปกคร
อง หรือเขตอนุรักษ์ รวมทั� งรัฐบาลชนเผ่าหรือชนเผ่าอเมริกันอินเดียน

การสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและการทําความเข้าใจสัญญา
ขั� นตอนการสมัคร

• เรายินดีให้ความช่วยเหลือ แม้ว่าจะมีข้อมูลการสมัครอยู่ในเว็บไซต์ของ NRCS แต่วิธีที� ดีที� สุดเพื� อให้การสมัครมีคุณภาพคือ 
ทํางานร่วมกับศูนย์บริการในพื� นที� ในการกรอกใบสมัครเจ้าหน้าที� จะให้คําแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มทั� งหมดและทําให้ขั� น
ตอนไม่ซับซ้อนยุ่งยาก

• เริ� มดําเนินการแต่เนิ� น ๆ จะมีการตรวจสอบใบสมัครและให้เงินทุนในบางช่วงของป� เท่านั� นแต่ศูนย์บริกาจะเป� ดรับใบสมัครตล
อดเวลา ช่วงเวลาในการให้เงินทุนที� แน่นอนจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐดังนั� นอย่าลืมตรวจสอบกับศูนย์บริการในพื� นที� เพื� อขอทร
าบข้อมูลเกี� ยวกับช่วงเวลาดําเนินการ

• การทํางานร่วมกับศูนย์บริการในพื� นที�  เจ้าหน้าที� จากศูนย์บริการในพื� นที� ที� เข้าเยี� ยมการดําเนินงานของท่านและพัฒนา
แผนการอนุรักษ์จะช่วยท่านในการกําหนดหาความช่วยเหลือทางการเงินที� เหมาะกับแผนการอนุรักษ์ของท่านที� ท่านสามารถส
มัครเข้าร่วมได้

เงินทุนสําหรับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์
มีตัวเลือกในการพิจารณาหลายตัวเลือกเมื� อวางแผนใช้เงินทุนเพื� อดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านก
ารอนุรักษ์

1. ความช่วยเหลือทางการเงินของ NRCS: หลังจากใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติเพื� อรับเงินทุนแล้ว สัญญาส่วนใหญ่ของ
NRCS จะกําหนดให้ผู้เข้าร่วมชําระเงินเพื� อดําเนินการใช้แนวทางปฏิบัติเพื� อการอนุรักษ์ล่วงหน้าก่อนที� ทาง NRCS จะจ่ายเงิน
(ดูที�  “การจ่ายเงินล่วงหน้า ในส่วน EQIP” ด้านล่าง เจ้าหน้าที� ของ NRCS จะให้คําปรึกษากับผู้เข้าร่วมและผู้รับเหมาก่อนกา
รติดตั� งเพื� ออธิบายรายการต่าง ๆ ที� มีการทําสัญญา รวมทั� งความคาดหวังจากการออกแบบและข้อกําหนดเฉพาะที� ตกลงไว้
หลังจากมีการติดตั� งตามมาตรฐานและข้อกําหนดเฉพาะของ NRCS แล้ว ทาง NRCS จะรับรองการดําเนินการตามแนวทา
งปฏิบัติด้านการอนุรักษ์และนําส่งเอกสารเพื� อทําการจ่ายเงินในอัตราที� ให้เป� นเงินทุนกับท่าน ผู้ผลิตที� เป� น HUFR อาจมีสิท
ธิ� ได้รับอัตราเงินทุนเพิ� มขึ� นภายใต้โครงการอื� น ๆ (ดูตารางสรุปโครงการของ NRCS และการพิจารณาบุคคลที� เป� น HUFR
ได้ในหน้า 20-21) ตรวจให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์รวมทั� งมาตรฐานและข้อกําห
นดเฉพาะสําหรับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์แต่ละรายการความช่วยเหลือทางการเงินที� จ่ายให้เป� นรายได้ที� ต้องเสียภาษี
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a. การจ่ายเงินล่วงหน้าภายใต้ EQIP: ตัวเลือกในการจ่ายเงินล่วงหน้าของโครงการสิ� งจูงใจเพื� อคุณภาพด้านสิ� งแวดล้อม 
(Environmental Quality Incentives Program หรือ EQIP) จะลดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสําหรับ HUFR

▪ ตัวเลือกนี� จะจ่ายเงินที� ทําสัญญาอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ล่วงหน้าสําหรับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์แต่ละรายก
ารเพื� อใช้ซื� อวัสดุอุปกรณ์หรือการบริการที� ทําสัญญา ก่อนที� จะมีการดําเนินการใช้แนวทางปฏิบัติ

▪ เงินที� จ่ายล่วงหน้าจะต้องใช้ภายใน 90 วันหลังจากได้รับ และต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรั
กษ์ให้เสร็จสมบูรณ์ตามที� ตกลงในแผนการดําเนินงานของ EQIP

▪ มีข้อกําหนดเพิ� มเติมในการดําเนินการแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ที� วางแผนไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ตามวันที� กําหนดใ
นสัญญาเจ้าหน้าที� ภาคสนามในพื� นที� จะตรวจทบททวนแนวทางแนะนําเหล่านี� กับท่านหากท่านเลือกขอรับการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า

b. การกําหนดการจ่ายเงิน:  NRCS มีตัวเลือกในการสั� งจ่ายเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริกา
รทางเทคนิคโดยตรง ซึ� งจะช่วยจํากัดค่าใช้จ่ายที� ท่านต้องจ่ายเอง

2. สินเชื� อด้านการอนุรักษ์ของหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA):  หากท่านไม่สามารถออกเงินทุนเพื� อนําแนวทางปฏิบัติด้านกา
รอนุรักษ์ไปดําเนินการได้ทั� งหมดหรือจ่ายล่วงหน้า ท่านยังสามารถสมัครขอรับสินเชื� อด้านการอนุรักษ์จาก FSA
เพื� อใช้เป� นเงินทุนในโครงการได้ FSA ดําเนินการสินเชื� อด้านการอนุรักษ์ผ่านผู้ให้สินเชื� อเชิงพาณิชย์ (เช่น ธนาคารเอกชน, 
เครือข่ายสินเชื� อด้านการเกษตร) ที� เข้าร่วมในโครงการสินเชื� อแบบคํ� าประกันของ FSA

ความหมายในการทําสัญญา
• หากใบสมัครของท่านได้รับเงินทุน ท่านจะต้องเซ็นสัญญากับ NRCS ซึ� งรวมถึงกําหนดเวลาในการนําแนวทาง

ปฏิบัติไปดําเนินการ โดยจะให้ข้อมูลกําหนดเวลาในการดําเนินการแนวทางปฏิบัติแต่ละรายการให้เสร็จสมบูรณ์

• การดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามกําหนดเวลานี� เป� นสิ� งสําคัญโดยกําหนดให้ท่านต้องนําแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยหนึ� งราย
การไปดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที� เริ� มต้นสัญญาหากมีการเปลี� ยนแปลงเกิดขึ� นกับกําหนดเว
ลาของท่านโปรดแจ้งให้ศูนย์บริการในพื� นที� ทราบโดยเร็วที� สุดแนวทางปฏิบัติที� เริ� มดําเนินการก่อนกําหนดเวลาในสัญญาจะ
เริ� มต้นจะไม่ได้รับการจ่ายเงิน

การนําแผนการอนุรักษ์ไปดําเนินการใช้
• NRCS ช่วยท่านวางแผน แต่ท่านจะเป� นผู้ดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางการ

เงินจาก NRCS หรือไม่ก็ตาม ทาง NRCS จะให้ข้อมูลเฉพาะเกี� ยวกับวิธีนําแผนการอนุรักษ์ไปดําเนินการใช้ เช่น 
แผนที� สําหรับแผนงาน การออกแบบแนวทางปฏิบัติ และกําหนดเวลาในการดําเนินการ แต่ NRCS จะไม่ได้เป� นผู้นํา
แนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ไปดําเนินการใช้ ท่านจะเป� นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานหรือว่าจ้างผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริกา
รด้านเทคนิคเพื� อนําแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ไปดําเนินการใช้

• ต้องนําแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ไปดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนการอนุรักษ์และต้องตรงตามมาตรฐานแ
ละข้อกําหนดเฉพาะของแนวทางปฏิบัติ   แนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ของ NRCS ได้รับการสนับ
สนุนจากงานวิจัยจํานวนมากและมีการจัดทําเป� นโครงสร้างเพื� อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกกับข้อกังวลเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากร
ที� มีการระบุในระดับสูงสุดเจ้าหน้าที� ของศูนย์บริการได้รับการฝ� กอบรมให้ช่วยเหลือท่านในการทําตามข้อกําหนดเฉพาะ
โดยให้คําแนะนําทางเทคนิคสําหรับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์รวมถึงการเลือกส่วนผส
มเมล็ดพันธ์ุและอัตราการเพาะ วิธีควบคุมสายพันธ์ุที� รุกรานสร้างความเสียหายการออกแบบสถานที� จัดเก็บของขยะของเสีย 
ฯลฯ

การรับรองความสมบูรณ์ของแนวทางปฏิบัติ
• แจ้งให้เราทราบเมื� อท่านดําเนินการแนวทางปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์ หลังจากแจ้งให้ศูนย์บริการในพื� นที� ทราบแล้ว 

ทางศูนย์จะส่งเจ้าหน้าที� มาตรวจสอบยืนยันว่าแนวทางปฏิบัติดําเนินการเสร็จสมบูรณ์และตรงตามมาตรฐานและข้อกําหนด
เฉพาะของ NRCS หากท่านได้รับความช่วยเหลือทางการเงินท่านจะได้รับเงินหลังจากมีการรับรองว่าการดําเนินการ
ตรงกับมาตรฐานและข้อกําหนดเฉพาะของ NRCS

• แบ่งป� นข้อมูลความคืบหน้า เกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์รายอื� นจะได้รับประโยชน์จากการเห็นภาพก่อนแล
ะหลังการปรับปรุงที� ดําเนินการจากแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์
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การทํางานร่วมกับหน่วยงานจัดการควา
มเสี� ยง (Risk Management Agency (RMA)

การประกันพืชผล
โครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางดําเนินงานโดยหน่วยงา
นจัดการความเสี� ยง (Risk Management Agency หรือ RMA) ของ
ของ USDA ซึ� งให้บริการแก่ผู้ผลิตทางการเกษตรของอเมริกาผ่าน
เครื� องมือการจัดการความเสี� ยงตามสถานการณ์ตลาดที� มีประสิทธิภ
าพเพื� อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผ
ลิตทางการเกษตรและชุมชนในชนบท RMA มุ่งมั� นที� จะเพิ� มความพ
ร้อมในการใช้งานและประสิทธิภาพในการประกันพืชผลของรัฐบา
ลกลางเพื� อช่วยให้ท่านฟ� � นตัวจากภัยพิบัติจากสภาพอากาศเศรษฐกิ
จและภัยพิบัติอื� นๆในที� นี� รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆสําหรับขนาดและกา
รดําเนินงานประเภทต่างๆอาทิกรมธรรม์ใหม่สําหรับฟาร์มขนาดเล็ก
กรมธรรม์สําหรับประกันภัยพืชผลจะจําหน่ายโดยตัวแทนประกันภัย
ของเอกชนที� ทํางานผู้ให้บริการประกันภัยที� ผ่านการอนุมัติดูรายชื� อ
ตัวแทนการประกันภัยพืชผลในพื� นที� ของท่านได้ที� เว็บไซต์ 
rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-Locator-Page

สิทธิประโยชน์ในการประกันภัยพืชผลสําหรับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ�
งเริ� มต้น
หากท่านเป� นเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น (BFR) หรือเป� นเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เป� นทหาร
ผ่านศึก (VFR) ท่านทีสิทธิ� ได้รับได้รับสิทธิประโยชน์จาก RMA ดังต่อไปนี้

• ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับกรมธรรม์ความคุ้มครองกรณีเกิดหายนะและความคุ้มครองเพิ� มเติม

• เงินอุดหนุนเบี� ยประกันภัยเพิ� มเติม 10 เปอร์เซ็นต์สําหรับกรมธรรม์ความคุ้มครองเพิ� มเติมที� มีเงินสนับสนุนเบี� ยประกันภัย

• ใช้ประวัติการผลิตของผู้ผลิตรายก่อนสําหรับพื� นที� เพาะปลูกที� โอนมาให้ท่านโดยเฉพาะหากท่านมีส่วนเกี� ยวข้องในการตั
ดสินใจหรือการดําเนินกิจกรรมทางกายภาพต่าง ๆ ในฟาร์มที� ผลิตพืชผลหรือปศุสัตว์ และ

• การปรับผลตอบแทนทดแทนที� เพิ� มขึ� นซึ� งจะช่วยให้คุณสามารถแทนที� ผลตอบแทนที� อยู่ในระดับตํ� าเนื� องมาจากสาเหตุควา
มสูญเสียที� มีการรับประกันจาก 60 เปอร์เซ็นต์ เป� น 80 เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนเฉลี� ยสูงสุดที� กําหนดให้พื� นที� สําหรับป� กา
รเพาะปลูกที� เกี� ยวข้อง (T-Yield) 

ความพร้อมใช้งานของสิทธิประโยชน์
เพื� อให้มีสิทธิ� รับสิทธิประโยชน์สิ� งสําคัญคือท่านต้องกรอกใบสมัครที� ทางตัวแทนการประกันภัยพืชผลเตรียมไว้ให้ต้องกรอกใบ
สมัครก่อนวันที� ป� ดจําหน่ายเพื� อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้สําหรับป� เพาะปลูกป� นั� นๆสามารถดูข้อมูลวันที� ป� ดจําหน่ายทางออ
นไลน์ได้ที� เบราว์เซอร์ข้อมูลการคํานวณด้านประกันภัย  (webapp.rma.usda. gov/apps/actuarialinformationbrowser) 
ซึ� งมีรายชื� อพืชผลและสถานที� ตั� งทั� งหมดหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลกับตัวแทนประกันภัยพืชผลทั� งนี� ตัวแทนการประกันภัยพืช
ผลไม่ใช่เจ้าหน้าที� ของรัฐบาลและโดยทั� วไปจะมีการทําสัญญาว่าจ้างกับผู้ให้บริการประกันภัยที� ผ่านการอนุมัติดังนั� นจึงไม่มีตัว
แทนประกันภัยประจําอยู่ที� ศูนย์บริการของ USDA

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ

http://webapp.rma.usda.gov/apps/actuarialinformationbrowser
http://webapp.rma.usda.gov/apps/actuarialinformationbrowser
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• ต้องเป� นบุคคลธรรมดา ธุรกิจที� เป� นนิติบุคคลสามารถได้รับสิทธิ� เฉพาะในกรณีที� ผู้ถือผลประโยชน์จํานวนมาก (10 
เปอร์เซ็นต์ขึ� นไป) ทั� งหมดของธุรกิจมีคุณสมบัติเป� น BFR เท่านั� น

o ตัวอย่างเช่น ลูกชายย้ายบ้านเพื� อเข้ามาดูแลฟาร์มของครอบครัว แล้วจัดตั� งเป� นนิติบุคคลกับคู่สมรส 
และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําฟาร์มมาก่อน นิติบุคคลที� จัดตั� งจะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ BFR 
แต่หากลูกชายย้ายบ้านแล้วจัดตั� งบริษัทกับพ่อซึ� งได้รับผลประโยชน์จากการประกันพืชผลหรือปศุสัตว์มาเป�
นเวลามากกว่าห้าป� การเพาะปลูก ดังนั� นบริษัทที� จัดตั� งจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับ BFR 
แม้ว่าบุตรชายจะมีคุณสมบัติเป� น BFR แต่ผู้เป� นพ่อไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

• ต้องไม่ได้ทําฟาร์มและบริหารจัดการฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ในที� ใดซึ� งพืชผลหรือปศุสัตว์ได้รับผลประโยชน์จากปร
ะกันภัยเป� นเวลามากกว่า 5 ป� เพาะปลูก (10 ป� สําหรับการคุ้มครองรายได้ทั� งฟาร์ม) กรณีนี� รวมถึงผลประโยชน์จ
ากการประกันภัยในฐานะบุคคลธรรมดา หรือในฐานะผู้ถือผลประโยชน์ส่วนใหญ่ (10 เปอร์เซ็นต์ขึ� นไป) อยู่ในบุคค
ลอื� นที� ได้รับผลประโยชน์จากการประกันพืชผลหรือปศุสัตว์ใดๆท่านสามารถยกเว้นผลประโยชน์จากการประกันได้ใ
นกรณีที� ท่านอายุตํ� ากว่า 18 ป�  ลงทะเบียนเข้าศึกษาในระดับวิทยาลัย (ไม่เกิน 5 ป� เพาะปลูก) หรือกําลังปฏิบัติหน้าที� อ
ยู่ในกองทัพสหรัฐฯ

คุณสมบัติของเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เป� นทหารผ่านศึก
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของ RMA สําหรับการมีสถานะเป� น VFR ท่านต้องเป� นทหารผ่านศึก และ

• ต้องเป� นบุคคลธรรมดาธุรกิจที� เป� นนิติบุคคลสามารถได้รับสิทธิ� เฉพาะในกรณีที� ผู้ถือผลประโยชน์จํานวนมากทุ
กคนที� ถือผลประโยชน์ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ� นไปของธุรกิจมีคุณสมบัติเป� น VFR เท่านั� น

○ ตัวอย่างเช่น ทหารผ่านศึกย้ายบ้านเพื� อเข้ามาดูแลฟาร์มของครอบครัว แล้วจัดตั� งเป� นนิติบุคคลกับคู่สมรส 
และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําฟาร์มมาก่อน นิติบุคคลที� จัดตั� งจะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ VFR 
เป� นเวลา 5 ป� เพาะปลูก แต่หากทหารผ่านศึกย้ายบ้านแล้วจัดตั� งเป� นนิติบุคคลร่วมกับพ่อหรือแม่ 
ซึ� งได้รับผลประโยชน์จากการประกันพืชผลหรือปศุสัตว์มาเป� นเวลามากกว่าห้าป� การเพาะปลูก 
ดังนั� นบริษัทที� จัดตั� งจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับ VFR แม้ว่าทหารผ่านศึกจะมีคุณสมบัติเป� น VFR 
แต่พ่อหรือแม่ที� จัดตั� งบริษัทด้วยไม่มีคุณสมบัติเป� น VFR

• ต้องไม่ได้ทําฟาร์มและบริหารจัดการฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ในที� ใดมาเป� นเวลามากกว่า 5 ป� เพาะปลูก หรือ

• ต้องมีสถานะเป� นทหารผ่านศึกในช่วง 5 ป� ที� ผ่านมา

วิธีสมัครเพื� อรับสิทธิประโยชน์
ท่านต้องสมัครรับสิทธิประโยชน์ภายในวันที� ป� ดจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางโดยท่านต้องระบุประส
บการณ์ในการทําฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ที� มีก่อนหน้านี� และช่วงเวลายกเว้นในช่วงที� ท่านมีอายุตํ� ากว่า 18 ป� ศึกษาอยู่ในระ
ดับวิทยาลัยหรือปฏิบัติหน้าที� อยู่ในกองทัพสําหรับข้อมูลเพิ� มเติมโปรดพูดคุยกับตัวแทนประกันภัยของท่าน

สถานที� ซื� อประกันภัย
ตัวแทนประกันภัยพืชผลมีกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับพืชผลทั� งหมดของรัฐบาลกลางรวมทั� งกรมธรรม์การคุ้มครองความเสี�

ยงจากหายนะ ดูรายชื� อตัวแทนประกันภัยพืชผลทางออนไลน์ได้โดยใช้โปรแกรมค้นหาตัวแทน RMA (RMA Agent Locator) 

https://rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-Locator-Page
https://rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-Locator-Page
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เกษตรกรรมในเมือง
เกษตรกรที� มีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาสจํานวนมากปลูกพืชในเขตเมืองโดยทั� วไปเกษตรกรรมในเมืองหมายถึงการเพาะปลูก แปรรูป 
และกระจายผลผลิตทางการเกษตรในเขตเมืองและชานเมือง รวมทั� งการเพาะปลูกในรูปแบบต่าง อย่างเช่น การปลูกพืชแนวตั� ง, 
สวนเกษตรชุมชน, ฟาร์มบนดาดฟ� า, สถานที� เพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์, สถานที� เพาะปลูกแบบแอโรโพนิกส์และสถานที� เพาะ
ปลูกแบบอะควาโปนิกส์และนวัตกรรมอื� นๆซึ� งมักจะพบในพื� นที� ที� มีขนาดเล็กหรือมีความซับซ้อนกว่าการทําฟาร์มเกษตรแบบเดิม 
FSA มีทุนและสินเชื� อสําหรับผู้ผลิตทุกขนาดและทุกพื� นที�  รวมทั� งการทําเกษตรในเมือง 

NRCS จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางการเงินแก่สวนและฟาร์มเกษตรในเมืองในเรื� องสุขภาพดิน การชลประทาน 
และการจัดการศัตรูพืชและสารอาหาร อุโมงค์สูงซึ� งช่วยขยายฤดูการเพาะปลูกและปกป� องพืชผล 
เป� นหนึ� งในรายการความช่วยเหลือที� ได้รับความนิยมมากที� สุด ที� ทาง NRCS ให้บริการกับฟาร์มเกษตรในเขตเมือง

USDA มีความช่วยเหลืออื� น ๆ ตั� งแต่การทําตลาดและการกระจายผลผลิตไปจนถึงทุนสําหรับการแปรรูปที� ช่วยเพิ� มมูลค่า 
ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   farmers.gov/urban.

สํานักงานเกษตรกรรมในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรมของ USDA
กฎหมาย Farm Bill กําหนดให้ USDA จัดตั� งสํานักงานเกษตรกรรมในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรม (Office of Urban 
Agriculture and Innovative Production) ขึ� นใหม่เพื� อให้เป� นสถาบันที� จะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ผลิตในเขตเมืองและกํากับดูแลใ
นเรื� องต่อไปนี ้

• ทุนสนับสนุนการแข่งขันและข้อตกลงในด้านความร่วมมือ ที� ช่วยสนับสนุนเกษตรกรรมในเมืองที� กําลังเติบโต 
โดยเน้นไปที� การผลิตอาหารในพื� นที� และลดปริมาณขยะอาหาร

มีสองวิธีใหม่ที� ประชาชนทั� วไปสามารถเข้าร่วมได้ ดังนี�

• คณะกรรมการที� ปรึกษาของรัฐบาลกลางสําหรับเกษตรกรรมในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วยผู้ผลิตท
างการเกษตรและผู้เชี� ยวชาญในอุตสาหกรรมซึ� งจะให้คําปรึกษาแก่ USDA ในด้านนโยยายและการขยายงานให้กว้างออกไป 
การประชุมจะเป� ดให้ประชาชนทั� วไปเข้าร่วม

• คณะกรรมการเกษตรกรรมในเมืองประจําเคาน์ตี� ของ FSA ในเมืองที� ได้รับเลือก ซึ� งจะให้ข้อมูลเกี� ยวกับโครงการของ FSA 
ในระดับท้องถิ� น

ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   farmers.gov/urban.
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การรับรองสินค้าออร์แกนิกและการเปลี� ยนไปผลิตสิน
ค้าออร์แกนิก
ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกจํานวนมากเป� นเกษตรก
รที� มีประวัติเป� นผู้ด้อยโอกาส

หากต้องการได้รับการรับรองว่าเป� นผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิก 
ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที� ทางโครงการออร์แกนิกแห่งชาติของ 
USDA (USDA National Organic Program) ซึ� งบริหารงานโดยหน่วยบริการด้
านการตลาดทางการเกษตรของ USDA กําหนดไว้

การรับรองสินค้าออร์แกนิก 
เพื� อให้ได้รับพิจารณาว่าเป� นสินค้าออร์แกนิกและใช้ตราออร์แกนิกของ USDA 
การดําเนินงานทั� งหมดที� มียอดจําหน่ายสินค้ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์ จะต้องได้รับการรับรอง 
องค์กรอิสระภายนอกที� ได้รับการรับรองจาก USDA รับให้การรับรองแก่ฟาร์มว่าเป� นผู้ผลิตสิ
นค้าออร์แกนิก NRCS หรือหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA) ไม่มีหน้าที� รับผิดชอบต่อกระบวน
การรับรองแต่สามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางการเงินซึ� งจะช่วยให้ฟาร์มที� ดําเนิน
งานได้รับการรับรองว่าเป� นฟาร์มที� ผลิตสินค้าออร์แกนิก ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  ams.usda.gov/
services/organic-certification. เอกสารการสมัครสําหรับการรับรองสินค้าออร์แกนิก มีดังนี�  

1. คําอธิบายการดําเนินงานโดยละเอียด

2. ประวัติการใช้สารต่าง ๆ หรือการรับรองว่าไม่ได้มีการใช้สารต้องห้ามในช่วง 3 ป� ที� ผ่านมา

3. 3สินค้าออร์แกนิกที� ปลูก เพาะเลี� ยง เก็บเกี� ยว หรือแปรรูป และ

4. 4แผนผังของระบบออร์แกนิก ที� อธิบายรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ, การบริหารจัดการ และสารต่าง ๆ ที� ใช้

NRCS และการเปลี� ยนไปสู่ระบบออร์แกนิก
ตามข้อกําหนดของกระบวนการรับรองสินค้าออร์แกนิก การเปลี� ยนพื� นที� ดําเนินงานไปเป� นระบบออร์แกนิกจะใช้เวลา 3 ป�  
หากมีการดําเนินงานแบบเดิมก่อนหน้านี� เกษตรกรสามารถเลือกที� จะมีทั� งพื� นที� ผลิตสินค้าออร์แกนิกและพื� นที� ผลิตสินค้าที� ไม่ใช่ออร์
แกนิก แต่จะต้องสร้างแนวกั� นพื� นที� ระหว่างกัน NRCS อาจสามารถให้ความช่วยเหลือในการสร้างพื� นที� กั� น และข้อกังวลอื� น 
ๆในด้านทรัพยากรสําหรับการผลิตสินค้าออร์แกนิก ผู้ให้บริการด้านเทคนิค (Technical Service Providers หรือ TSP) สามาร
ถช่วยพัฒนากิจกรรมการวางแผนการอนุรักษ์สําหรับการเปลี� ยนพื� นที� ดําเนินงานไปเป� นระบบออร์แกนิกแผนงานนี� ประกอบด้วยสา
มส่วนด้วยกัน คือ แหล่งทรัพยากร, แหล่งการควบคุมการกัดเซาะ และข้อมูลสรุปของแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ของ NRCS 
ที� วางแผนไว้ ส่วนของแหล่งทรัพยากรอาจใช้เป� นส่วนของแผนงานของระบบออร์แกนิก (Organic System Plan) 
ซึ� งจําเป� นต้องดําเนินการเพื� อให้ได้รับการรับรองอาจมีความช่วยเหลือทางการเงินให้ใช้ได้สําหรับแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์
ของ NRCS ที� วางแผนไว้ ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  nrcs.usda.gov/organic.

ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรับรองจาก FSA
ท่านสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือกับ FSA สําหรับค่าใช้จ่ายในการรับรองสินค้าออร์แกนิกได้ผ่านโครงการแบ่งค่าใช้จ่า
ยในการรับรองสินค้าออร์แกนิก (Organic Certification Cost Share Program) ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   fsa.usda.gov/programs-
and-services/occsp.

การประกันภัยพืชผลสําหรับฟาร์มที� ผลิตสินค้าออร์แกนิก
หน่วยจัดการความเสี� ยง (RMA) ของ USDA ทราบดีว่าเกษตรกรรมในแบบออร์นิกเป� นแนวทางในการทําการเกษตรที� ดีและดําเนินก
ารปรับปรุงการประกันพืชผลให้ดีขึ� นอย่างต่อเนื� องโดยนําเสนอตัวเลือกความคุ้มครองที� มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี� ยง
สําหรับผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิก และผู้ผลิตที� กําลังจะเปลี� ยนไปสู่ระบบออร์แกนิก

การคุ้มครองรายได้ทั� งฟาร์มมีเครือข่ายความปลอดภัยสําหรับการจัดการความเสี� ยงสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทั� งหมดในฟาร์มที� อยู่
ภายใต้กรมธรรม์เดียว รวมถึงฟาร์มที� มีสินค้าพิเศษหรือสินค้าออร์แกนิก (ทั� งพืชผลและปศุสัตว์) หรือฟาร์มที� ขายสินค้าในตลาดระ
ดับท้องถิ� น, ระดับภูมิภาค, ตลาดที� รักษาเอกลักษณ์ของฟาร์ม, ตลาดสินค้าพิเศษหรือตลาดตรงผลิตภัณฑ์นี� ยังช่วยให้
ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกที� ผ่านการรับรองสามารถใช้ราคาของสินค้าออร์แกนิกได้ด้วย

ดูข้อมูลกรมธรรม์สําหรับการประกันพืชผล ข้อกําหนดเกี� ยวกับพืชผล และคู่มือได้ที� เว็บเพจ Organic Crops ของ RMA 

และดูรายชื� อตัวแทนการประกันได้ที� เว็บเพจ Agent Locator ของ RMA

http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification
http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification
http://www.nrcs.usda.gov/organic
http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/occsp
https://www.rma.usda.gov/Topics/Organic-Crops
https://www.rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-Locator-Page
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แหล่งข้อมูลเพิ� มเติม

การเข้าร่วม
นอกเหนือจากโครงการสําหรับฟาร์มแล้วยังมีโอกาสจํานวนมากสําหรับผู้นําที� ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งป� นปร
ะสบการณ์ โดยท่านสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสสําคัญจํานวนมากผ่าน USDA ได้

คณะกรรมการ FSA ประจําเคาน์ตี� :  คณะกรรมการหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA) ประจําเคาน์ตี� บริหารงานโดยเจ้าหน้าที� ที� ไ
ด้รับการเลือกตั� งจากชุมชนเกษตรกรรมช่วยส่งมอบโครงการสําหรับฟาร์มในระดับท้องถิ� นและดําเนินงานเพื� อให้โครงการตอบส
นองความต้องการของผู้ผลิตในท้องถิ� น ล่าสุดมีการจัดตั� งคณะกรรมการบางส่วนสําหรับพื� นที� เมือง ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  
fsa.usda.gov/news-room/county-committee-elections.

คณะกรรมการที� ปรึกษาทางเทคนิคระดับรัฐและคณะทํางานระดับท้องถิ� นของ NRCS: 
คณะกรรมการของหน่วยบริการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Conservation Service หรือ NRCS) 
ทั� งในระดับรัฐและในระดับท้องถิ� นต้องพึ� งพาข้อมูลจากประชาชนทั� วไปเพื� อช่วยระบุหาข้อกังวลและลําดับความสําคัญเกี� ยวกับแห
ล่งทรัพยากรที� เกิดขึ� นใหม่ ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  nrcs.usda.gov

โครงการวิจัยและส่งเสริม: หน่วยบริการด้านการตลาดทางการเกษตรของ USDA กํากับดูแลคณะกรรมการการวิจัยและส่งเ
สริมจํานวน 22 คณะ ที� ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร, ผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ และธุรกิจทางการเกษตร ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   
ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion. 

สภาเพื� อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource Conservation and Development หรือ RC&D) Councils: 
สภา RC&D เป� นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรตามมาตรา 501(c)3 ที� ช่วยหลายพื� นที� ในเคาน์ตี� ในการเพิ� มประสิทธิภาพด้านการอนุรั
กษ์, คุณภาพนํ� า, ที� อยู่อาศัยของสัตว์ป่า, ด้านนันทนาการ และการพัฒนาพื� นที� ชนบท ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  narcdc.org

คณะกรรมการที� ปรึกษาของรัฐบาลกลาง ให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในด้านต่างแบบเฉพาะ 
ดูรายชื� อคณะกรรมการทั� งหมดได้ที�  usda.gov/our-agency/staff-offices/office-executive-secretariat-oes/advisory-
committees. ท่านอาจสนใจเกี� ยวกับคณะกรรมการต่อไปนี� โดยเฉพาะ

• คณะกรรมการที� ปรึกษาของรัฐบาลกลางเกี� ยวกับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น

• คณะกรรมการที� ปรึกษาของรัฐบาลกลางเกี� ยวกับเกษตรกรที� เป� นชนกลุ่มน้อย

• คณะกรรมการที� ปรึกษาของรัฐบาลกลางสําหรับเกษตรกรรมในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรม

ดูข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับวิธีเชื� อมต่อกับชุมชนเกษตรกรรมในพื� นที� ของท่านได้ที�   farmers.gov/working-with-us/get-involved.

http://www.fsa.usda.gov/news-room/county-committee-elections
http://www.fsa.usda.gov/news-room/county-committee-elections
http://www.ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion
http://www.ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion
https://www.usda.gov/our-agency/staff-offices/office-executive-secretariat-oes/advisory-committees
http://www.farmers.gov/working-with-us/get-involved
http://www.farmers.gov/working-with-us/get-involved
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แหล่งข้อมูลเพิ� มเติมของ USDA 
หน่วยบริการด้านการตลาดทางการเกษตร (Agricultural Marketing Service หรือ AMS) บริหารจัดการโครงการที� ช่วยสร้างโ
อกาสในการทําตลาดสําหรับผู้ผลิตสินค้าอาหาร เส้นใย และพืชผลพิเศษของสหรัฐฯ ทั� งในประเทศและต่างประเทศ ทําเนียบรา
ยชื� อสินค้าอาหารระดับท้องถิ� น (Local Food Directories) ของ AMS สามารถช่วยท่านค้นหาตลาดจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร, 
ตลาดจําหน่ายสินค้าในฟาร์ม CSA และศูนย์กลางแหล่งอาหาร นอกจากนี�  AMS ยังมีข้อมูลเกี� ยวกับการรับรองสินค้าออร์แกนิกและ
โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรซึ� งให้เงินทุนแก่โครงการตลาดสําหรับผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพื� อช่วยเพิ� มการเข้าถึงอาหารใ
นท้องถิ� น ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   ams.usda.gov.

หน่วยบริการเพื� อการขยายความร่วมมือ  จะนํา USDA และวิทยาลัยการเกษตรทั� วประเทศมาทํางานร่วมกันเพื� อช่วยเหลือส
นับสนุนเครือข่ายที� ครอบคลุมของสํานักงานเพื� อการขยายความร่วมมือในระดับรัฐ ภูมิภาค และเคาน์ตี�  ซึ� งสามารถช่วยตอบคําถ
ามที� ท่านอาจมีอยู่เกี� ยวกับการดําเนินงานและจัดการป� ญหาที� ผู้ผลิตทางการเกษตรต้องเผชิญอยู่บ่อยครั� ง ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  
nifa.usda.gov/cooperative-extension-system.

หน่วยบริการอาหารและโภชนาการ มีทุนฟาร์มสู่โรงเรียน เพื� อช่วยสนับสนุนการวางแผน พัฒนา 
และดําเนินการใช้โครงการจากฟาร์มสู่โรงเรียน ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  fns.usda.gov/cfs/farm-school-grant-program.

หน่วยบริการด้านป่าไม้ (Forest Service) ช่วยรักษาสุขภาพ ความหลากหลาย และผลผลิตด้านป่าไม้และพื� นที� ทุ่งหญ้าขอ
งประเทศเพื� อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นป� จจุบันและอนาคต ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   fs.usda.gov. 

สถาบันอาหารและเกษตรกรรมแห่งชาติ (National Institute of Food and Agriculture)  ลงทุนในการวิจัย การขยายตัว 
และการศึกษาด้านการเกษตร รวมถึงโครงการทุนการแข่งขันต่าง ๆ ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  nifa.usda.gov/page/search-grant.

คู่มือทางเทคนิคจากสํานักงานภาคสนามของ NRCS ส่วนที�  IV มีแผนงานและข้อกําหนดเฉพาะโดยละเอียดสําหรับแนวทาง
ปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทั� งหมดของ NRCS และเป� นแหล่งข้อมูลเชิงลึกที� ดีเยี� ยมสําหรับผู้ที� สนใจคําแนะนําทางเทคนิคขั� นสูง 
จากไซต์หลักท่านสามารถเลือกรัฐ จากนั� นไปที� ส่วน IV และแนวทางปฏิบัติที� ท่านสนใจสําหรับการใช้งานที� สอดคล้องกับท้องถิ� น 
ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  efotg.sc.egov.usda.gov.

การพัฒนาชนบท มีความช่วยเหลือในด้านสินเชื� อ, ทุน, การคํ� าประกันสินเชื� อ และความช่วยเหลือทางเทคนิค 
ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านที� อยู่อาศัยราคาไม่แพง การปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคให้ทันสมัย, ธุรกิจต่าง ๆ, สหกรณ์ 
และบริการที� สําคัญอื� น ๆ ในชุมชน ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�   rd.usda.gov.

แหล่งข้อมูลอื� น ๆ จากภายนอก
• กรมการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติระดับรัฐ: หลายรัฐมีเงินทุนประเภทต่าง ๆ สําหรับการอนุรักษ์ในพื� นที� เพาะปลูก, 

พื� นที� ป่าไม้ หรือพื� นที� ที� ใช้เป� นทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  ecosystems.psu.edu/undergraduate/resources/
employment/state-agencies.

• เขตการอนุรักษ์ในท้องถิ� น:  ทั� วสหรัฐอเมริกา มีเขตการอนุรักษ์อยู่เกือบ 3,000 เขต ซึ� งเกือบทุกเคาน์ตี� จะมีหนึ� งเขต 
โดยเขตการอนุรักษ์จะทํางานกับเจ้าของที� ดินโดยตรงในการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพดิน นํ� า ป่าไม้ และสัตว์ป่า 
สมาคมเขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Association of Conservation District หรือ NACD) เป� นตัวแทนของเขตเหล่านี�  
ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  nacdnet.org.

• คณะกรรมการเขตอนุรักษ์ท้องถิ� น: ประชาชนจํานวนกว่า 17,000 คนทําหน้าที� อยู่ในคณะกรรมการกํากับดูแลเขตอนุรักษ์ 
ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  nacdnet.org/about-nacd/about-districts.

• คําตอบสําหรับการทําฟาร์ม (Farm Answers): หน่วยงานด้านข้อมูลสําหรับเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้นข
• องสถาบันอาหารและการเกษตรแห่งชาติของ USDA (USDA National Institute of Food and Agriculture หรือ NIFA) 

มีแหล่งข้อมูลสําหรับช่วยท่านเริ� มทําฟาร์มตลอดจนเครื� องมือต่างๆเพื� อช่วยให้ผู้ผลิตที� มีประสบการณ์มากขึ� นประสบความ
สําเร็จ farmanswers.org.

http://www.ams.usda.gov/
http://www.nifa.usda.gov/cooperative-extension-system
http://www.fns.usda.gov/cfs/farm-school-grant-program
http://www.fs.usda.gov/
http://www.nifa.usda.gov/page/search-grant
https://efotg.sc.egov.usda.gov/#/
http://www.rd.usda.gov/
http://ecosystems.psu.edu/undergraduate/resources/employment/state-agencies
http://ecosystems.psu.edu/undergraduate/resources/employment/state-agencies
http://www.nacdnet.org/
https://www.nacdnet.org/about-nacd/about-districts/
https://farmanswers.org/
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ภาคผนวก 1: การจัดการกรรมสิทธิ� การถือครองกลุ่มที� ดิน

ทรัพย์สินของทายาท
ทรัพย์สินของทายาทเป� นคําทางกฎหมา
ยซึ� งหมายถึงที� ดินของครอบครัวที� มีการ
สืบทอดโดยไม่มีพินัยกรรมหรือเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ� ทางกําหมายและอาจหม
ายถึงที� ดินของครอบครัวที� ดินอสังหาริม
ทรัพย์ที� ดินของผู้เสียชีวิต หรือที� ดินอื� น ๆ

ผู้สืบทอดหรือทายาทมีสิทธิ� ใช้ทรัพย์สิน
แต่ไม่มีกรรมสิทธิ� ในทรัพย์สินที� ชัดแจ้งห
รือเป� นที� ต้องการของตลาดเนื� องจากป�
ญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ได้รับกา
รแก้ไขการจัดการที� ดินอาจเป� นเรื� องที� ท้า
ทายเนื� องจากทายาทต้องตกลงเห็นพ้อง
ต้องกันเรื� องการตัดสินใจใช้ที� ดินเช่นกา
รทําฟาร์ม

วิธีตรวจสอบว่าทรัพย์สินที�
มีอยู่เป� นทรัพย์สินของทาย
าทหรือไม่

• ทรัพย์สินหรือที� ดินมีผู้สืบทอดม
รดกหลายคน(มีหรือไม่มีพินัยก
รรม

• ทายาทเป� นเจ้าของร่วมกันโดย
มีผลประโยชน์ที� ไม่ได้มีการแบ่
งแยก

• ไม่มีกรรมสิทธิ� ที� ชัดเจนไม่มีสิท
ธิ� ขายทอดตลาด

• ที� ดินเสี� ยงที� จะทําให้เกิดข้อพิพ
าทในครอบครัวและเป� นเหยื� อข
องข้อตกลงซื� อขายที� ดินจากค
นนอกที� ฉวยโอกาสหาประโยช
น์

ท่านอาจสามารถขอข้อมูลลําดับการโอ
นกรรมสิทธิ� จากสํานักงานบันทึกข้อมูลข
องเคาน์ตี� หรือเสมียนประจําศาลนอกจา
กนี� การรวบรวมเอกสารทั� งหมดที� อยู่ในค
วามครอบครองของท่านหรือของครอบ
ครัวเพื� อทําความเข้าใจให้ดีขึ� นว่ามีการโ
อนที� ดินอย่างไรก็เป� นสิ� งสําคัญซึ� งอาจช่
วยสร้างรายละเอียดแผนภูมิการสืบวงศ์
ตระกูลได้หากไม่แน่ใจว่าทายาทเป� นใค
รโดยเฉพาะอย่างยิ� งในกรณีของที� ดินที�

มีการสืบทอดต่อกันมาหลายชั� วอายุคน
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สิ� งที� ทําได้เมื� อมีทรัพย์สินของทายาท

ทํางานร่วมกับ USDA
กฎหมาย Farm Bill ป�  2018 อนุญาตให้ผู้ดําเนินงานในทรัพย์สิน
ของทายาทใช้เอกสารบางประเภทเพื� อกําหนดหมายเลขประจํา
ฟาร์มต้องมีหมายเลขประจําฟาร์มเพื� อให้มีสิทธิ� รับความช่วยเห
ลือจากโครงการต่าง ๆ จํานวนมากของ USDA ได้รวมทั� งโครง
การกู้ยืมโครงการบรรเทาภัยพิบัติและเข้าร่วมคณะกรรมการข
องเคาน์ตี�

ผู้ดําเนินงานในทรัพย์สินของทายาทที� ไม่สามารถยืนยันการเป� น
เจ้าของหรือสัญญาเช่าได้อาจแสดงเอกสารอื� นเป� นหลักฐานแท
น เพื� อยืนยันว่าตนมีอํานาจควบคุมการทําฟาร์ม

โครงการกู้ยืมซํ� าสําหรับทรัพย์สินของทายาท
นอกจากนี� กฎหมาย Farm Bill ป� ได้อนุมัติโครงการกู้ยืมซํ� า
สําหรับทรัพย์สินของทายาทเพื� อให้สินเชื� อผ่านผู้ให้สินเชื� อที� มีคุ
ณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพื� อแก้ไขเรื� องกรรมสิทธิ� และการสืบทอด
พื� นที� เพาะปลูกที� มีเจ้าของหลายรายผู้ให้สินเชื� อมีบริการสินเชื� อใ
ห้แก่บุคคลที� มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพื� อแก้ไขป� ญหากรรมสิท
ธิ�  ดูข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับโครงการนี� ได้ที�  farmers.gov/heirs/
relending.

เอกสารที� ต้องใช้จะแตกต่างกันไปโดยขึ� นอยู่กับว่าท่านทําฟาร์ม
ในรัฐที� มีการมีการตรากฎหมายการแบ่งมรดกของทายาท 
(Uniform Partition of Heirs Property Act หรือ UPHPA) หรือไม่ 
นับตั� งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 รัฐแอละแบมา, อาร์คันซอ, 
คอนเนตทิคัต, จอร์เจีย, ฮาวาย, ไอโอวา, มิสซิสซิปป� , มอนแทนา, 
เนวาดา, นิวเม็กซิโก, เท็กซัส และเซาท์แคโรไลนาได้ตรากฎหมาย 
UPHPA ขึ� น

ในรัฐที� มีการใช้กฎหมาย UPHPA สามารถใช้เอกสารต่อไป
นี� เพื� อแสดงหลักฐานว่าฟาร์มของท่านเป� นผู้ดําเนินกิจการ

• คําสั� งศาลที� ยืนยันว่าที� ดินตรงกับคําจํากัดความของทรัพ
ย์สินของทายาทตามที� กําหนดไว้ใน UPHPA หรือ

• หนังสือรับรองจากผู้บันทึกข้อมูลโฉนดในพื� นที�  
ที� รับรองว่าเจ้าของที� ดินที� บันทึกข้อมูลไว้ได้เสียชีวิต 
และมีทายาทอย่างน้อยหนึ� งคนได้เริ� มกระบวนการเพื� อโอ
นกรรมสิทธิ� ที� ดิน

ในรัฐที� ยังไม่ได้มีการใช้กฎหมาย UPHPA สามารถใช้เอก
สารต่อไปนี� เป� นหลักฐานแสดงว่าฟาร์มของท่านเป� นผู้ดําเนิ
นกิจการ

• สัญญาเช่าร่วมที� ได้รับอนุมัติจากเจ้าของส่วนใหญ่ซึ� งให้
สิทธิ� แก่บุคคลในการจัดการและควบคุมที� ดินบางส่วนหรือ
ทั� งหมด

• เอกสารการยื� นขอคืนภาษีย้อนหลัง 5 ป�  ที� แสดงว่าบุค
คลมีผลประโยชน์ในการทําฟาร์มที� ไม่ได้มีการแบ่งแยก

• การรับรองตนเองที� แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีอํานาจควบคุม
ที� ดินเพื� อวัตถุประสงค์ในการทําฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์

• เอกสารอื� น ๆ ที� สํานักงานของ FSA ประจําเคาน์ตี� ยอมรับ 
ซึ� งระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมการทําฟาร์ม 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียงเอกสารด้านล่าง

○ หนังสือรับรองจากเจ้าของที� ระบุว่าบุคคลมี    
อํานาจควบคุมที� ดิน

○ หนังสือมอบอํานาจแบบจํากัดที� ให้อํานาจบุคคลดังกล่
าวควบคุมที� ดิน

○ เช็คที� ยกเลิกและหรือใบเสร็จสําหรับการชําระ ค่าเช่า 
และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

หลังจากเจ้าของทรัพย์สินของทายาทได้รับหมายเลขประจําฟา
ร์มแล้ว ก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ USDA 
ได้เกือบทั� งหมดยกเว้นโครงการผ่อนปรนภาระจํายอมเหนือที� ดิ
นเพื� อการเกษตร (Agricultural Conservation Easement 
Program หรือ ACEP) ของNRCS ซึ� งต้องใช้อสังหาริมท
รัพย์เป� นหลักประกันสําหรับโครงการเหล่านี� ต้องมีกรรมสิทธิ� ที�

ชัดเจนและขายทอดตลาดได้ก่อนจะมีภาระผูกพันในที� ดิน 
ดูข้อกําหนดด้านคุณสมบัติสําหรับโครงการของ NRCS 
แต่ละโครงการได้ที�  nrcs.usda.gov/programs/financial/ 
แล้วปรึกษากับศูนย์บริการในพื� นที� เพื� อให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลที�

ถูกต้องเมื� อสมัครเข้าร่วม

แหล่งข้อมูลสําหรับการเคลียร์กรรมสิทธิ�
เจ้าของทรัพย์สินของทายาทเพื� อเคลียร์กรรมสิทธิ� หรือจัดการท
รัพย์สินของทายาทเช่นองค์กรไม่แสวงผลกําไรสมาคมที� ห้ควา
มช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทนายความที� เชื� อถือได้ 
เว็บไซต์ทรัพย์สินของทายาทของ USDA  (farmers.gov/
manage/heirs) มีข้อมูลเพิ� มเติมเกี� ยวกับโครงการกู้ยืมใ
หม่สําหรับเจ้าของทรัพย์สินของทายาทที� ต้องการเคลียีร์กรรม
สิทธิ�  รวมทั� งลิงก์สําหรับดูข้อมูลสรุปของ FSA เกี� ยวกับ 
“คําแนะนําสําหรับผู้ดําเนินงานทรัพย์สินของทายาทในการเข้า
ร่วมโครงการของหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (FSA) ”

http://www.farmers.gov/heirs/relending
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/
http://www.farmers.gov/manage/heirs
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ภาคผนวก 2: การทําความเข้าใจเกี� ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อมคืออะไร
กฎหมายนโยบายด้านสิ� งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Policy Act หรือ NEPA) และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และคําสั� งของฝ่ายบริหารกําหนดให้หน่วยงานรัฐบาลพิจารณาผลกระทบที� มีต่อสิ� งแวดล้อมเมื� อให้ความช่วยเหลือทางการเงินกั
บลูกค้ากระบวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางสิ� งแวดล้อมจะมีขึ� นขณะวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที� เกี� ยวข้องกับการใ
ห้ความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางในระหว่างดําเนินการขั� นตอนนี� เจ้าหน้าที� ของศูนย์บริการจะกําหนดหาผลกระทบท
างสิ� งแวดล้อมโดยระดับของการบันทึกข้อมูลที� กําหนดจะแตกต่างกันไปในการบันทึกผลกระทบทางสิ� งแวดล้อมจากโครงการที� เ
สนอ โดยขึ� นอยู่กับว่าแหล่งทรัพยากรที� ได้รับการปกป� องอยู่ใกล้กับสถานที� โครงการและความซับซ้อนของโครงการ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อมแตกต่างกันไปตามหน่วยงานหรือไม่
ใช่แม้ว่าหน่วยงานทั� งหมดจะต้องทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อมแต่กระบวนการตรวจสอบด้านสิ� งแ
วดล้อมจะแตกต่างกันไปตามหน่วยงาน สําหรับ NRCS ได้รวมกระบวนการตรวจสอบด้านสิ� งแวดล้อมไว้ในขั� นตอนการวางแผ
นการอนุรักษ์ ดังนั� นตัวผู้ผลิตเองอาจไม่ทราบว่ากระบวนการดังกล่าวได้เริ� มต้นขึ� นแล้ว นอกจากนี�  NRCS ยังมีเจ้าหน้าที
่ของหน่วยงานที� มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดําเนินการสํารวจที� กําหนด เช่น การสํารวจแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ซึ� งเป� นส่วนหนึ� งของการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี�  FSA ยังมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อมที� เป� นอิสระอีกทางหนึ� ง ซึ� งดําเนินการก่อนที
่จะมีการอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงิน เจ้าหน้าที� ของ FSA อาจให้ท่านเข้าร่วมการตรวจสอบในกรณีที� ต้องมีการรับรองเพ
ิ�มเติมนอกจากนี� ยังมีสถานการณ์ซึ� งอาจมีแนวโน้มที� จะเกิดผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรบางแหล่ง เช่น สัตว์ที� ใกล้สูญพันธ์ุ 
ในสถานการณ์เหล่านี�  อาจจําเป� นต้องมีการสํารวจเพิ� มเติมก่อนการอนุมัติ

ประเภทของแหล่งทรัพยากรที� จะมีการพิจารณาระหว่างกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตา
มกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อม
ตัวอย่างของแหล่งทรัพยากรที� ได้รับการคุ้มครองที� จะมีการประเมินในกระบวนการรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียงรายการที� ระบุอยู่
ด้านล่าง หากต้องมีการปรึกษาหรือต้องมีใบอนุญาต ทาง USDA จะเป� ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกํากับดูแลโดยไม่ต้องได้รับอน
ุญาตจากท่านเป� นลายลักษณ์อักษร USDA สามารถให้ข้อมูลที� จําเป� นในการขอรับใบอนุญาตกับท่านได้
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แหล่งทรัพยากรที� ไ
ด้รับการคุ้มครอง สิ� งที� ควรทราบ

สัตว์ที� ใกล้สูญพั
นธ์ุ

หากสายพันธ์ุสัตว์หรือแหล่งที� อยู่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที� เสนอเจ้าหน้าที� ของศูนย์บริการจะเข้าไปยังสถานที�

ดําเนินงานและกําหนดหาว่าสายพันธ์ุสัตว์หรือแหล่งที� อยู่อาศัยจะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือไ
ม่หากเป� นเช่นนั� นอาจต้องมีการปรึกษากับหน่วยบริการเกี� ยวกับปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐฯและ/หรือหน่วยบริการการปร
ะมงทางทะเลแห่งชาติหรือหน่วยงานด้านสัตว์ป่าของรัฐหรือของชนเผ่าพื� นเมืองการขอคําปรึกษาอาจส่งผลให้ต้องมีการ
ใช้มาตรการเพิ� มเติมเพื� อลดผลกระทบที� จะเกิดกับสัตว์หรือแหล่งที� อยู่อาศัยของสัตว์

แหล่งทรัพยากรทางวั
ฒนธรรมและประวัติศ
าสตร์

ทั� งนี� อาจจําเป� นต้องมีการประเมินแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยขึ� นอยู่กับสถานที� ของโครงการที� เสนอหากมีแนวโ
น้มที� จะมีแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที� สําคัญ(หรือที� เรียกว่าทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์)อยู่ในพื� นที� ของโครงการที�

เสนอ จะต้องมีการปรึกษากับเจ้าหน้าที� การอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ของรัฐหรือของชนเผ่าพื� นเมืองและเผ่าที� สนใจ 
การขอคําปรึกษาอาจส่งผลให้มีมาตรการเพิ� มเติมเช่นการเฝ� าติดตามระหว่างการก่อสร้างเพื� อค้นหาทรัพยากรดังกล่า
วหรือปรับเปลี� ยนการออกแบบโครงการเพื� อหลีกเลี� ยงผลกระทบที� จะเกิดกับทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์หากมีการค้นพ
บแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหว่างที� มีการขุดเจาะพื� นดินจะต้องหยุดโครงการดังกล่าวทันทีและจะต้องมีการขอคํา
ําปรึกษาเพิ� มเติม

พื� นที� ชุ่มนํ� าและแหล่งนํ� า
ําของสหรัฐอเมริกา

หากพื� นที� ของโครงการที� เสนอมีพื� นที� ชุ่มนํ� าหรือทางนํ� าและโครงการที� เสนอส่งผลกระทบต่อทรัพยากรนํ� าเหล่านี� อาจจําเป�
นต้องขอให้มีการกําหนดเขตจากทีมวิศวกรของกองทัพสหรัฐฯลําธาร(ที� ไหลเป� นระยะและต่อเนื� องกัน)และพื� นที� ชุ่มนํ� าอา
จต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวและผลกระทบต่างๆที� มีต่อพื� นที� ชุ่มนํ� าที� ตั� งอยู่ในพื� นที� อาจต้องมีการตรวจสอบ
การเข้าร่วมโครงการนโยบายจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางกําหนดให้ต้องหลีกเลี� ยงลดระดับหรือบรรเทาผลกระทบที�

จะเกิดกับพื� นที� ชุ่มนํ� าที� อยู่ในพื� นที� โครงการหากโครงการที� เสนอทําให้สามารถผลิตพืชผลในแต่ละป� ได้ในพื� นที� ที� ไม่สามา
รถทําได้NRCSจะทําการกําหนดพื� นที� ชุ่มนํ� าเพื� อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านกา
รอนุรักษ์ของกฎหมาย Farm Bill

กิจกรรมของโครงการที� ดําเนินการได้ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบี
ยบด้านสิ� งแวดล้อม
หากโครงการที� เสนอมีการเริ� มต้นก่อนที� ขั� นตอนการตรวจสอบทางสิ� งแวดล้อมจะเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติใบสมัคร
ขั� นสุดท้ายเป� นลายลักษณ์อักษรอาจทําให้โครงการไม่ได้รับการอนุมัติและอาจทําให้การขอความช่วยเหลือทางการเงินได้รั
บการปฏิเสธ
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ภาคผนวก 3: อภิธานศัพท์
รายงานพื� นที� เพาะปลูก (Acreage Report) – dบันทึกข้อมู
ลพืชที� ปลูกในฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์และวัตถุประสงในการใช้
งานท่านต้องยื� นรายงานพื� นที� เพาะปลูกให้ตรงเวลาเพื� อให้มีสิท
ธิ� เข้าร่วมโครงการจํานวนมากของ USDA

การจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) – 
เงินที� อาจจ่ายก่อนที� จะมีการนําแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ไ
ปดําเนินการ

การกําหนดการจ่ายเงิน (Assignment of Payment) – 
แบบฟอร์มนี� คือ CCC-36 ที� ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถกําหนดส
่วนของเงินที� ได้รับจากเข้าร่วมโครงการ  Farm Bill ให้จ่ายไป
ยังบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลอื� น

ร่างกฎหมายฟาร์มบิล (Farm Bill) – ชุดกฎหมายที� ผ่านการ
อนุมัติทุกๆ 5 ป� โดยประมาณซึ� งมีผลต่อการดํารงชีพของเกษ
ตรกร, วิธีการเพาะปลูกพืชที� ใช้เป� นอาหาร, ประเภทของพืชที�

ปลูกเป� นอาหาร โดยครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์, การอนุรักษ์, 
สารอาหาร, สินเชื� อ, การพัฒนาชนบท, การวิจัย, บริการต่าง ๆ 
ที� ครอบคลุม, การทําป่าไม้, พลังงาน, การทําพืชสวน, การประก
ันพืชผล, ความปลอดภัยของแรงงาน, การพัฒนาแรงงาน 
และอีกมากมาย 

ข้อกังวลด้านการอนุรักษ์ (Conservation Concern) - 
ความเสื� อมโทรมของแหล่งดิน, นํ� า, อากาศ, พืช, สัตว์ 
หรือแหล่งพลังงานที� คาดว่าจะเกิดขึ� นในระดับที� ทําให้ความยั� งยื
นหรือการใช้งานตามวัตถุประสงค์เสียหายกรณีอาจเรียกอีกอย่
างว่า ข้อกังวลเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากร (Resource Concern)

สินเชื� อเพื� อการอนุรักษ์ (Conservation Loan) – 
สินเชื� อโดยตรงหรือแบบคํ� าประกันของ FSA ที� สามารถใ
ช้เป� นเงินทุนในการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรัก
ษ์ที� ได้รับอนุมัติตามแผนการอนุรักษ์ของแผนจัดการดูแลป่าไม้ข
อง NRCS

แผนการอนุรักษ์ (Conservation Plan) – 
เครื� องมือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที� ออกแบบมาเพื� อช่วยให้ผู้ผลิตจัด
การแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์ของต
นได้ดีขึ� น โดย นักอนุรักษ์ (Conservationist) ของ NRCS จะ
เข้าพบผู้ผลิตเพื� อประเมินแหล่งทรัพยากรดิน, นํ� า, อากาศ, พืช
และสัตว์ในพื� นที� และนําเสนอทางเลือกเพื� อแก้ไขสภาพของแหล่ง
ทรัพยากรโดยจะมีการบันทึกตัวเลือกที� ผู้ผลิตตัดสินใจใช้ไว้ใน
แผนการอนุรักษ์ซึ� งจะมีกําหนดเวลาดําเนินการรวมอยู่ด้วย

กิจกรรมการวางแผนการอนุรักษ์ (Conservation Planning 
Activities) - กิจกรรมที� ผู้ผลิตสามารถขอรับเงินทุนจาก NRCS 
เพื� อให้ผู้ให้บริการทางเทคนิค (Technical Service Providers) 
(หรือTSP) tเข้ามาช่วยค้นหาและประเมินข้อกังว
ลเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากรโดยเทียบกับเกณฑ์การวางแผนใน 
แผนการอนุรักษ์ (Conservation plan) แล้วกําหนดแนวทางป
ฏิบัติที� จะนําไปดําเนินการ

มาตรฐานของแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ 
(Conservation Practice Standard) – คําแนะนําของ NRCS 
ที� มีข้อมูลเกี� ยวกับเหตุผลและสถานที� ที� จะมีการนําแนวทางปฏิบัติ
ไปใช้และกําหนดเกณฑ์คุณภาพขั� นตํ� าที� ต้องปฏิบัติตามในช่วงที�

มีการนําแนวทางปฏิบัติไปใช้เพื� อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที� ตั� งไว้

นักอนุรักษ์ (Conservationist) - บุคคลที� มีความเชี� ยวชาญท
างเทคนิคและดําเนินการวางแผนการอนุรักษ์ให้เกษตรกร, ผู้ทํา
ฟาร์มปศุสัตว์และเจ้าของพื� นที� ป่าไม้ที� ต้องการปรับปรุงการอนุ
รักษ์ในพื� นที� ของตนให้ดีขึ� น

หน่วยบริการส่งเสริมการขยายความร่วมมือ (Cooperative 
Extension Service) - ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านเกษต
รกรรม, สนามหญ้าและสวน, การพัฒนาชุมชน, 4H และการพัฒ
นาเยาวชน, ครอบครัวและการศึกษาสําหรับผู้บริโภค

กิจกรรมในการนําการออกแบบไปใช้ (Design 
Implementation Activities) – กิจกรรมที� ผู้ผลิตอาจได้รับ
เงินทุนจาก NRCS เพื� อให้ ผู้ให้บริการทางเทคนิค (Technical 
Service Providers) (หรือ TSP) เข้ามาช่วยหาวิธีติดตั� งระบบ, 
นําแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมไปดําเนินการกรณีนี� อาจรวมถึง
การออกแบบแนวทางปฏิบัติแบบเฉพาะการกําหนดการบริหารจั
ดการหรือคําแนะนําในการนําระบบการอนุรักษ์ที� เลือกของผู้ผ
ลิตไปดําเนินการ.

คณะกรรมการของ FSA ประจําเคาน์ตี�  (FSA County 
Committee) – คณะกรรมการที� ได้รับเลือกจากผู้ผลิตทางการ
เกษตรในเคาน์ตี� หรือพื� นที� เพื� อช่วยส่งมอบโครงการสําหรับฟาร์
มในระดับท้องถิ� นและดําเนินงานเพื� อให้แน่ใจว่าโครงการตอบ
สนองความต้องการของผู้ผลิตในพื� นที�

สินเชื� อโดยตรง (Direct Loan) – สินเชื� อโดยตรงให้ความช่ว
ยเหลือด้านเงินทุนสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์และเป� นแหล่งทรัพยากร
ที� มีค่าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์
ในการซื� อหรือขยายฟาร์มของครอบครัว, ปรับปรุงและขยายก
ารดําเนินงานป� จจุบัน, เพิ� มผลผลิตทางการเกษตร, ซื� อปศุสัตว์ห
รืออุปกรณ์, ฟ� � นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและให้ความช่วยเ
หลือในการถือครองที� ดินเพื� อรักษาพื� นที� เพาะปลูกไว้ให้คนรุ่นต่
อไปในอนาคตเจ้าหน้าที� สินเชื� อเพื� อการเกษตรในพื� นที� ของหน่ว
ยงานจะเป� นผู้ให้เงินทุนและให้บริการสินเชื� อโดยตรงทั� งหมดข
อง FSA โดยมีจํานวนสินเชื� อสูงสุดอยู่ที�  600,000 ดอลลาร์ 
(300,150 ดอลลาร์สําหรับเงินดาวน์ของเกษตรกรที� เพิ� งเริ� มต้น) 
โดยเงินทุนดังกล่าวมาจากการจัดสรรของรัฐสภาในฐานะส่วน
หนึ� งของงบประมาณสําหรับ USDA

สินเชื� อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Loan) – สินเชื� อโดยตรงของ 
FSA ที� สามารถใช้ช่วยเหลือผู้ดําเนินงานที� มีคุณสมบัติตรงตา
มเกณฑ์ให้ฟ� � นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที� เกิดขึ� นสินเชื� อนี� ส
ามารถช่วยชําระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี� ยนแทนที� ทรั
พย์สินที� เสียหายชดเชยรายได้จากพืชผลที� สูญเสียไปและเป� นเงิ
นทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจํานวนเงินสูงสุดของสิ
นเชื� อโดยตรงสําหรับเหตุฉุกเฉินอยู่ที�  500,000 ดอลลาร์

สิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้อื� น (Easement) – ผลประโยชน์ที� มี
ในที� ดินที� กําหนดและระบุอยู่ในโฉนดโดยเจ้าของที� ดินได้มอบสิ
ทธิ, กรรมสิทธิ�  และ/หรือผลประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับมอบสิทธิ�  
แต่เจ้าของที� ดินจะรักษากรรมสิทธิ� ในการเป� นเจ้าของ

หมายเลขประจําและหมายเลขกํากับฟาร์ม (Farm and Tract 
Number) – หมายเลขประจําฟาร์ม (Farm Number) เป� นตัวระ
บุเฉพาะที� ทาง FSA กําหนดให้ใช้กับฟาร์ม หมายเลขกํากับฟา
ร์ม (Tract Number) เป� นตัวระบุเฉพาะที� ออกให้หน่วยที� ดินที� เป� น
ส่วนหนึ� งของฟาร์ม

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ
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สินเชื� อเพื� อถือกรรมสิทธิ� ฟาร์ม (Farm Ownership Loan) – 
สินเชื� อโดยตรงหรือแบบคํ� าประกันของ FSA ที� สามารถใช้ซื
้อหรือขยายฟาร์มหรือฟาร์มปศุสัตว์ได้สินเชื� อนี� สามารถช่วยชํา
ระค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ, ค่าก่อสร้างและปรับปรุ
งอาคารในฟาร์มจํานวนเงินสูงสุดสําหรับสินเชื� อโดยตรงเพื� อถื
อครองกรรมสิทธิ� ฟาร์มอยู่ที�  600,000 ดอลลาร์และจํานวนเงิน
สูงสุดสําหรับสินเชื� อแบบคํ� าประกันเพื� อถือครองกรรมสิทธิ� ฟาร์
มอยู่ที�  1,825,000 ดอลลาร์

ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance) – 
เงินทุนที� จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที� ได้รับสิทธิ� ภายใต้ข้อตก
ลงที� ทํากับ NRCS

สินเชื� อแบบคํ� าประกัน (Guaranteed Loan) – โครงการสิ
นเชื� อแบบคํ� าประกันสําหรับฟาร์มของ FSA ช่วยให้ครอบครั
วเกษตรกรและผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ได้รับสินเชื� อจากผู้ให้สินเชื� อเ
ชิงพาณิชย์ที� ผ่านการอนุมัติจาก USDA ที� มีเงื� อนไขเหมาะสมเพ
ื�อซื� อพื� นที� เพาะปลูกหรือใช้เป� นเงินทุนในการผลิตทางการเกษต
ร FSA จะคํ� าประกันสินเชื� อเพื� อการเกษตรผ่านผู้ให้สินเชื� อเชิงพ
าณิชย์เป� นจํานวนเงินสูงสุด 1,825,000 ดอลลาร์ สถาบันการเงิ
นจะมีธุรกิจสินเชื� อเพิ� มรวมทั� งสิทธิประโยชน์จากหลักประกันค
วามปลอดภัยที� ทาง FSA มีให้โดยให้การคํ� าประกันสินเชื� อเพื� อก
ารเกษตรสูงสุดถึง 95 เปอร์เซ็นต์จากการสูญเสียทางการเงินท
ี�อาจเกิดขึ� นกับเงินต้นและดอกเบี� ย

ทรัพย์สินของทายาท (Heirs Property) – เป� นคําทางกฎหมาย
ที� หมายถึงที� ดินของครอบครัวที� มีการสืบทอดโดยไม่มีพินัยกรร
มหรือเอกสารทางกฎหมายเพื� อแสดงกรรมสิทธิ�

ที� ดินที� มีการกัดเซาะสูง (Highly Erodible Land หรือ HEL) – 
พื� นที� เพาะปลูก, พื� นที� ที� เป� นทุ่งหญ้าหรือทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ที� อ
าจมีอัตราการกัดเซาะในระดับสูงเป� นพื� นที� ที� มีดินซึ� งมีดัชนีการ
ชะล้างพังทลายอยู่ที� ระดับแปดขึ� นไปหากผู้ผลิตมีพื� นที� ที� มีการะ
บุว่าเป� นที� ดินที� มีการกัดเซาะสูงผู้ผลิตดังกล่าวจะต้องรักษาระ
บบการดําเนินการอนุรักษ์ที� ช่วยรักษาอัตราการกัดเซาะโดยลด
การสูญเสียดินลงอย่างมาก 

สินเชื� อรายย่อย (Microloan) – สินเชื� อโดยตรงของ FSA 
ไม่ว่าจะเป� นสินเชื� อเพื� อถือกรรมสิทธิ� ฟาร์มหรือเพื� อการดําเนิน
การของฟาร์มที� ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของเกษต
รกรรายเล็กและเพิ� งเริ� มต้นหรือสําหรับการดําเนินงานที� ไม่ใช่แ
บบเดิมและการดําเนินงานพิเศษโดยผ่อนปรนข้อกําหนดบางส่ว
นและใช้เอกสารในการยื� นไม่มากจํานวนเงินสูงสุดของสินเชื� อ
รายย่อยอยู่ที�  50,000 ดอลลาร์

สินเชื� อเพื� อการดําเนินงาน (Operating Loans) – สินเชื� อโดย
ตรงหรือแบบคํ� าประกันของ FSA ที� สามารถนําไปใช้ซื� อปศุสัตว์, 
เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์และสินเชื� อนี� ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายในก
ารดําเนินงานในฟาร์มและค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของครอบค
รัวระหว่างที� ฟาร์มเริ� มดําเนินงานจํานวนเงินสูงสุดของสินเชื� อโ
ดยตรงเพื� อการดําเนินงานอยู่ที�  400,000 ดอลลาร์และสําหรั
บสินเชื� อเพื� อการดําเนินงานแบบคํ� าประกันอยู่ที�  $1,825,000

การนําแนวทางปฏิบัติไปใช้ดําเนินการ (Practice 
Implementation) – การดําเนินการโดยผู้ผลิตหรือผู้รับเหม
าในการติดตั� งหรือดําเนินการแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ที�

วางแผนไว้เพื� อจัดการข้อกังวลเกี� ยวกับแหล่งทรัพยากรตรงกับ
ข้อกําหนดทางเทคนิคของมาตรฐานการออกแบบและก่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านสิ� งแวดล้อม

กลุ่มการจัดอันดับ (Ranking Pools) – จัดทําขึ� นเพื� อรวมข้อมูล
ที� ดําเนินการจัดหาโดยท้องถิ� นและเพื� ออนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่
วมโครงการที� มีการใช้ที� ดิน/ประเภทการผลิต, ข้อกังวลเกี� ย
วกับแหล่งทรัพยากรที� คล้ายคลึงกันและในพื� นที� ทางภูมิศาสตร์
ที� คล้ายคลึงกันที� มีการดําเนินงานเหมือนกันสามารถสมัครแข่ง
ขันเพื� อชิงทุน

การจัดการความเสี� ยง (Risk Management) – 
การคาดการณ์และการประเมินความเสี� ยงทางการเงิน 
พร้อมกับระบุหากระบวนการเพื� อหลีกเลี� ยงหรือลดผลกระทบ 

กําหนดเวลาในการดําเนินการ (Schedule of Operations) – 
เอกสารนี� จะระบุข้อมูลแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ที� จะดําเนิ
นการ, ช่วงเวลาในการดําเนินการ, สถานที� ดําเนินการและอัตร
าการจ่ายเงิน

ศูนย์บริการ (Service Center) – สถานที� ที� ท่านสามารถติดต่
อกับ FSA, NRCS หรือเจ้าหน้าที� ของหน่วยพัฒนาชนบทเพื� อขอ
รับบริการตามความต้องการทางธุรกิจค้นหาศูนย์บริการในพื� น
ที� และสํานักงานของหน่วยงานได้โดยใช้โปรแกรมค้นหาศูนย์บ
ริการของ USDA ได้ที� เว็บไซต์ farmers.gov/service_locator.  

ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) – 
คําแนะนําสําหรับเกษตรกร, ผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์และเจ้าของพื� นที�

ป่าไม้ซึ� งมีข้อมูลความรู้และเครื� องมือที� ผู้ดําเนินงานต้องใช้ในก
ารอนุรักษ์,รักษาและฟ� � นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื� นที� ขอ
งตนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตนเพื� ออ
นาคต

ผู้ให้บริการทางเทคนิค (Technical Service Provider (หรือ 
TSP)) – บุคคลหรือธุรกิจที� มีความเชี� ยวชาญทางเทคนิคในการ
วางแผนและออกแบบการอนุรักษ์ซึ� งทําหน้าที� เป� นที� ปรึกษาเพื� อใ
ห้บริการแทน NRCS 

สินเชื� อสําหรับเยาวชน (Youth Loan) – 
เป� นประเภทสินเชื� อเพื� อการดําเนินงานสําหรับผู้ที� มีอายุระหว่าง 
10-20 ป� ที� ต้องการความช่วยเหลือเกี� ยวกับโครงงานการศึกษาใ
นด้านเกษตรกรรม โดยทั� วเยาวชนเหล่านี� จะเข้าร่วมในสโมสร 
4-H, FFA หรือองค์กรที� คล้ายคลึงกัน  

พื� นที� ชุ่มนํ� า (Wetland) – พื� นที� ชุ่มนํ� ามีการให้คําจํากัดความโด
ยบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ แต่ความหมายที� แตกต่างเห
ล่านี� มีสามป� จจัยที� เหมือนกันพื� นที� ชุ่มนํ� าสามารถให้ความหมายไ
ด้ว่ามีพืชพรรณของพื� นที� ชุ่มนํ� า (พืชนํ� า) ปรากฏอยู่หรือส่งเสริม
พืชพรรณดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ปกติมีปริมาณดินที� มีคว
ามชื� นอยู่เป� นส่วนใหญ่และมีอุทกวิทยาของพื� นที� ชุ่มนํ� าปรากฏอ
ยู่(นํ� าท่วมหรือมีการอิ� มตัวจากพื� นผิวหรือนํ� าใต้ดินที� ความถี� และ
ระยะเวลาที� เพียงพอที� จะทําให้พืชพรรณมีความแพร่หลายที� โด
ยปกติแล้วพืชพรรณดังกล่าวจะปรับตัวเพื� อใช้ชีวิตในดินที� มีสภ
าพอิ� มตัว)

https://www.farmers.gov/working-with-us/service-center-locator
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ภาคผนวก 4: คําชี� แจงด้านสิทธิพลเมือง
สิทธิของท่าน
แม้ว่าเราจะพยายามให้บริการอย่างดีที� สุดแก่ลูกค่าแต่หากท่านรู้สึกว่าเราทําสิ� งใดขาดตกบกพร่องเราต้องการแน่ใจว่าท่านทราบเ
กี� ยวกับตัวเลือกที� ท่านมีอยู่

ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลาง และระเบียบข้อบังคับและนโยบายของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) หน่วยงาน, 
สํานักงาน และพนักงานของกระทรวง รวมทั� งสถาบันที� เข้าร่วมในการดําเนินโครงการของ USDA ไม่ได้รับอนุญาตให้กีดกันเลือกป
ฏิบัติอันเนื� องมาจากเชื� อชาติ, สีผิว, ชาติกําเนิด, เพศ, ความทุพพลภาพหรือตอบโต้หรือโต้กลับสําหรับกิจกรรมด้านสิทธิพลเรือนก่อ
นหน้าในทุกโครงการหรือกิจกรรมที� ทาง USDA เป� นผู้ดําเนินการหรือให้ทุน

หากท่านได้รับการตัดสินใจที� ไม่พึงประสงค์จากหน่วยบริการสําหรับฟาร์ม (Farm Service Agency), หน่วยบริการด้านการอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Conservation Service), หน่วยงานจัดการความเสี� ยง (Risk Management 
Agency) หรือหน่วยงานอื� น ๆ ของ USDA ท่านสามารถยื� นขออุทธรณ์ได้ในที� นี� รวมถึงในกรณีที� ท่านถูกปฏิเสธสินเชื� อเพื� อการเกษต
ร, ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินสําหรับโครงการ หรือถูกปฏิเสธความช่วยเหลือ ดูข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�  nad.usda.gov หรือโทรติดต่อหมา
ยเลข 1-800-541-0457

หากท่านเชื� อว่าตนเองประสบกับการกีดกันเลือกปฏิบัติเมื� อขอรับบริการจาก USDA หรือจากโครงการที� ได้รับความช่วยเหลือทา
งการเงินจาก USDA ท่านสามารถยื� นร้องเรียนกับ USDA ได้ ศูนย์การบังคับใช้สิทธิพลเรือน (Center for Civil Rights Enforcement) 
จะดําเนินการสืบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี� ยวกับการกีดกันเลือกปฏิบัติในโครงการที�  USDA ดําเนินการหรือให้ความช่วยเหลือ 
หากต้องการยื� นร้องเรียนเกี� ยวกับการกีดกันเลือกปฏิบัติในโครงการ ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนได้โดยส่งอีเมลไปที�   
OAC@usda.gov.

หากต้องการยืนร้องเรียนเกี� ยวกับการกีดกันเลือกปฏิบัติในโครงการโปรดกรอกแบบฟอร์มสําหรับร้องเรียนการกีดกันเลือกปฏิบัติ
ในโครงการของ USDA (AD-3027) ที� เว็บไซต์  usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint และ
ที� สํานักงานของ USDA ทุกแห่ง หรือส่งจดหมายถึง USDA และระบุข้อมูลทั� งหมดที� มีการร้องขอในแบบฟอร์มลงในจดหมาย หากต
้องการสําเนาของแบบฟอร์มร้องเรียน โปรดติดต่อ (866) 632-999 ส่งแบบฟอร์มที� กรอกเรียบร้อยแล้วหรือจดหมายให้ USDA 
ผ่านช่องทางต่อไปนี�

1. ไปรษณีย์: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410

2. อีเมล:  program.intake@usda.gov.

mailto:mailto:OAC%40usda.gov?subject=
http://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:mailto:program.intake%40usda.gov?subject=
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ภาคผนวก 5: ใบงานสําหรับเตรียมความพร้อมในการพบกับเจ้าหน้าที� ของ USDA ครั� งแรก

ใบงานนี� มีไว้ใช้เป� นเครื� องมือเพื� อช่วยท่านคิดไตร่ตรองและชี� แจงสิ� งที� ท่านต้องการสําหรับการดําเนินงาน หากท่านเลือกที� จะกรอกข้อมูลในใบงานนี�  
โปรดแน่ใจว่าได้นําใบงานติดตัวมาด้วยเมื� อมาที� ศูนย์บริการครั� งแรก เพื� อช่วยอํานวยความสะดวกในการพูดคุยหารือ และได้รับความช่วยเหลือที� ต้องการ 
โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างที� เกี� ยวข้องกับการดําเนินงานของท่านได้มากตามต้องการ

ฉันมีคุณสมบัติตรงกับคําจํากัดความของ USDA ในการเป� น  (เลือกทุกข้อที� เกี� ยวข้อง ดูหัวข้อ “ท่านมีประวัติเป� นเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสหรือไม่” ในหน้า 4):

____  เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เพิ� งเริ� มต้น    ____ เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� ด้อยโอกาสทางสังคม

____ เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� มีแหล่งทรัพยากรจํากัด   ____  เกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที� เป� นทหารผ่านศึก

ฉันสนใจใน: 

____ หมายเลขประจําฟาร์มเพื� อให้สามารถเข้าร่วม  
ในโครงการความช่วยทางการเงินของ USDA ได้

 ____ ความเสี� ยงและการอํานวยความสะดวกทางตลาด
 ____  แผนการอนุรักษ์

 ____  บุคคลที� จะแนะนําแหล่งทรัพยากรในพื� นทีเพื� อช่วย่____ สินเชื� อ
____ การประกันภัย
____ ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ

ให้ฉันได้ประสบการณ์หรือเรียนรู้เพิ� มเติมเกี� ยวกับก
ารทําฟาร์มก่อนจะเริ� มต้น

การดําเนินงานในป� จจุบันของฉันเป� นแบบ

___ แบบเดิม              ___ แบบออร์แกนิกที� ผ่านการรับรอง   ___ กําลังเปลี� ยนไปเป� นแบบออร์แกนิก

___ ได้รับการยกเว้นจากการรับรองการดําเนินงานแบบออร์แกนิก (ยอดจําหน่ายตํ� ากว่า  $5,000/ป� )

___ ผสมกันระหว่างแบบเดิมกับแบบออร์แกนิก

___ ทรัพย์สินของทายาท (ดูที� หัวข้อ “การจัดการกรรมสิทธิ� การถือครองกลุ่มที� ดิน” ในหน้า 30)

การดําเนินงานของฉัน:

___  จํานวนพื� นที� ทั� งหมดที� รวมการใช้พื� นที� ประเภทต่อไปนี� :  ___ ทุ่งหญ้าที� ใช้เลี� ยงปศุสัตว์ ___ ทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์ ___พื� นที� ป่า ___ ที� ดินที� ใช้เพาะปลูก

(หากเกี� ยวข้อง) ป� จจุบันฉันผลิต:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ฉันคิดว่าจะพิจารณาผลิตสินค้าเกษตรต่อไปนี�  :  ___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เป� าหมายการอนุรักษ์ของฉัน ได้แก่:

___ ดิน – ลดหรือป� องกันการกัดเซาะของดิน ปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพดินให้ดีขึ� น

___ นํ� า  – การจัดการการระบายนํ� าและการชลประทาน ลดความเสียหายจากนํ� าท่วม ปรับปรุงคุณภาพนํ� าทั� งใจและนอกฟาร์ม

___ อากาศ – ลดการปล่อยมลพิษและการลอยตัวของฝุ่นละออง ยาฆ่าแมลง กลิ� น และก๊าซเรือนกระจก

___ พืช – ปรับปรุงผลผลิตและสุขภาพของพืช เพิ� มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดแมลงศัตรูพืช และลดภัยคุกคามจากไฟป่า

___ สัตว์ – จัดหาอาหารสัตว์ นํ� า และที� อยู่สําหรับปศุสัตว์ ส่งเสริมสนับสนุนที� อยู่สําหรับสัตว์ป่าหรือความหลากหลายทางชีวภาพ

___ มนุษย์ – การพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

___ พลังงาน – ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของอุกรณ์สถานประกอบการวิธีการและการดําเนินงานพื� นที� ลดการปล่อยก๊าซจากสารอาหารและของเสียจากสัตว์

___ ดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับของโครงการออร์แกนิกแห่งชาติ ( National Organic Program หรือ NOP) 

___ ขยายฤดูการเพาะปลูกและปรับปรุงสุขภาพพืชผลโดยใช้ระบบอุโมงค์ระดับสูง

___ อื� น ๆ: ___________________________________________________________________________

ฉันต้องการ:

___ เรียนรู้เกี� ยวกับการเข้าทําหน้าที� ในคณะกรรมการเคาน์ตี� ในพื� นที�      

___ สมัครลงทะเบียนรับข้อมูลอัปเดตจาก USDA และ/หรือเรียนรู้วิธีสร้างโปรไฟล์ของ farmers.gov  

___________________________________________________________________________
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ภาคผนวก 6: บันทึกข้อความและข้อมูลศูนย์บริการ:
ศูนย์บริการในพื� นที� ของฉัน (farmers.gov/service-center-locator) คือ: 

• ที� อยู่: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

• หมายเลขโทรศัพท์:  ________________________________________________

บันทึกข้อความ: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

การผลิตและการอนุรักษ์สําหรับฟาร์ม | FSA | NRCS | RMA | ศูนย์ธุรกิจ
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