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การประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุม G20: สหรัฐอเมริกาแสดงความมุงมั่นการเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน

นาย Tom Vilsack รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดกลาวสุนทร
พจนในชวงพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุม G20 ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ที่
เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี โดยไดเนนย้ําถึงความมุงมั่นของสหรัฐอเมริกาในการเขาไปมีสวนรวมในระดับ
นานาชาติในดานการเกษตร และความรวมมือในดานสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงดานอาหาร นวัตกรรม
ทางดานการเกษตร และการบูรณาการระดับโลกที่ใกลชิดยิ่งขึ้นผานทางการคา รวมทั้งแนวโนมการปรับเปลี่ยน
หลักการพื้นฐานของระบบการผลิตดานการเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
ในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกาและรัฐมนตรีเกษตรของ
กลุม G20 ไดรวมหารือกันเพื่อสรางฉันทามติเกี่ยวกับขอกังวลรวมดานตางๆ เพื่อที่จะนําไปเสนอตอที่ประชุม
สุดยอดผูนํากลุม G20 ป 2021 (G20 Leaders’ Summit 2021) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ใน
ระหวางวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 เปนการลวงหนา
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อนึ่ง สมาชิกของกลุม G20 ประกอบดวยสมาชิก 19 ประเทศ และสหภาพยุโรป ซึ่งมีสวนแบง
ประชากรคิดเปนรอยละ 60 ของประชากรโลก มีสัดสวน GDP คิดเปนรอยละ 80 ของ GDP รวมทั่วโลก และ
สัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 75 ของการสงออกทั่วโลก
สําหรับสาระสําคัญของทาทีของสหรัฐอเมริกาในดานความรวมมือในดานสภาพภูมิอากาศ ความ
มั่นคงดานอาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรที่ประกาศในที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุม G20 สรุปไดดังนี้
 ประชาคมโลกตองการความรวมมือในการเผชิญความทาทายและสรางความยั่งยืน
ในคํากลาวสุนทรพจนของนาย Vilsack ไดระบุวา โลกยังคงตอสูกับการระบาดใหญของโควิด-19
และผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ จากสถานการณทั่วโลกในปจจุบันตอกย้ําความตองการใหประชาคม
โลกหั น มาร ว มมื อ กั น และดํ า เนิ น การอย า งเร ง ด ว นและรอบด า นเพื่ อ ยุ ติ ค วามหิ ว โหยและความยากจน
เผชิญหนากับความทาทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น และสรางระบบอาหารที่ยั่งยืน มี
ความเสมอภาคและความยืดหยุนมากขึ้น พรอมกับเนนย้ําวา “เราไมไดสืบทอดมรดกโลกนี้มาจากบรรพบุรุษ
ของเรา แตเรายืมมันจากลูกหลานของเรา” ดังนั้น เราจะลุกขึ้นมาเพื่อเผชิญกับความทาทายในการสรางความ
ยั่งยืนอยางตอเนื่องใหแกโลก ประชาชน และชีวิตและการดํารงชีวิตของผูผลิตทางการเกษตรกันอยางไร ถึง
เวลาแลวที่จะตองหันไปดูหลักการพื้นฐานดานการผลิต การกระจายและการคาสินคาอาหาร เสนใย อาหาร
สัตว และพลังงาน
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 การวิจัยและพัฒนา และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนปจจัยสําคัญของการสรางความเติบโตอยาง
ยั่งยืน
นาย Vilsack ให ขอคิ ดเห็ น ต อไปวา การทําใหการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่กําลัง
เพิ่มขึ้นประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนจะตองขยายการผลิตพรอมไปกับการลดผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นโดยใชทรัพยากรและสรางมลพิษใหนอยลง จะตองมุงมั่นไปที่
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรไปใชวิธีการใหมๆ
ดังนั้น การตั้งเปาหมายการเติบโตของการผลิตที่ยั่งยืน จะตองลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา
ทางการเกษตรเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และรูเทาทันสภาพ
ภูมิอากาศที่ชาญฉลาดมากขึ้น การใชประโยชนจากนวัตกรรมและวิทยาศาสตร รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพจะ
เป น การเพิ่ มเครื่องมื อใหแกเกษตรกร ชาวประมง ปาไม และผูผ ลิตอื่น ในการสรางความยั่งยืน และความ
ยืดหยุนของระบบอาหารใหดีขึ้นทั้งระบบ
อยางไรก็ตาม นวัตกรรมไมไดเปนเพียงแควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น แตยังรวมถึงการ
ยอมรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และแนวทางตลาดที่มุงเนนความยั่งยืน นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวกับระบบและวิธีการปฏิบัติที่ดีของเกษตรกร ผูบริโภค ชุมชน ตลอดจนประชาคมโลก
 บทบาทของ USDA: การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมของระบบการเกษตรและอาหารเพื่อความยั่งยืน
นาย Vilsack ไดแบงปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสรางความยั่งยืน ดังนี้
 สงเสริมแนวทางการปฏิ บัติ ทางการเกษตรที่เ ปน มิตรตอสภาพภู มิอากาศ ปจจุบัน
USDA กําลังหาแนวทางในการเพิ่มอาสาสมัครที่ยอมรับแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่เปนหัวใจของการ
แกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมความยั่งยืน ผานวิธีการหลายรูปแบบทั้งดานการวิจัย
การเผยแพร ขอ มู ล และการศึ กษา การสรางสิ่งจูงใจเพื่ อการอนุรั ก ษสําหรั บ เกษตรกรและชาวป า ไม ผ า น
โปรแกรมตางๆ และการสนับสนุนตลาดใหมๆ สําหรับภาคเกษตรที่มีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
สวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมของระบบ
การเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา คือ การปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจเชิงเสน (linear economy)
ไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน circular (economy) ซึ่งไมเพียงแคการนํามาและการใชทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
(finite resource) เทานั้น แตยังมีการสรางขึ้นใหมที่ยั่งยืน ซึ่งตางจากรูปแบบเศรษฐกิจดั้งเดิมแบบเชิงเสน
(linear Economy) ที่มุงการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภค และการกําจัดขยะและของ
เสียจากผลิตภัณฑเทานั้น
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ในดานภาคการผลิต ปจจุบันมีเกษตรกร ผูเลี้ยงสัตวและชาวปาไมของสหรัฐอเมริกาหลายรายได
ดําเนินการเพื่อปูทางการปฏิบัติและแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการปฏิบัติทางการเกษตรเพื่อการฟน ฟูใน
รูปแบบตางๆ ไดแก
• ปรับปรุงสุขภาพดินเพื่อเพิ่มการกักเก็บคารบอนและลดการชะลางสารอาหารในดิน
• ปลูกพืชที่ชวยปรับปรุงไนโตรเจนและสรางชีวมวล (biomass)
• การนํากลับมาใชใหม (reusing) และบําบัด (recycle) น้ําและน้ําเสีย
• การแปลงของเสียจากปศุสัตวไปเปนพลังงานดวยกระบวนการยอยสลายแบบ methane
digestion

การพัฒนาระบบ methane digestion ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย
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ทั้งนี้ การสนับสนุนและกระตุน การปฏิบั ติดั งกล าวไม เ พีย งเพราะวา เป นการสรางโอกาสด าน
สิ่งแวดลอมเทานั้น แตเปนการสรางโอกาสทางการตลาดดวยเชนกันเนื่องจากเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการ และยัง
เปนสิ่งที่เกษตรกรและโลกตองการดวยเชนกัน
 ขยายตลาดสินคาที่ผลิตในรูปแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน USDA กําลัง
ดําเนินการเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศสําหรับสินคาที่ใชแนวทางการผลิตที่เปนมิตรกับ
สภาพอากาศและความยั่งยืน รวมถึงผลิตภัณฑชีวภาพ โดยมุงเนนตลาดสินคาที่ลดคารบอนที่มาจากภาค
เกษตร นอกจากนี้ยังดําเนินการเพื่อนําไปสูโครงสรางพื้นฐานสีเขียวในชนบทเพื่อเพิ่มพลังงานหมุนเวียนใน
ฟารมและจากฟารม ลดการใชพลังงานและคาใชจายในชุมชนชนบท และสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (bioeconomy)
 สรางโอกาสและความเทาเทียม ในการดําเนินการในเรื่องดังกลาว USDA ยังไดใหความ
สนใจเปนพิเศษกับเกษตรกรขนาดเล็ก เกษตรกรที่ดอยโอกาส และเกษตรกรและผูเลี้ยงสัตวรายใหมในการ
เขาถึงโครงการอนุรักษตางๆ นอกเหนือจากผูที่เขารวมโครงการในระยะแรกซึ่งไดเริ่มปูทางและดําเนิน การ
เพื่อใหเห็นผลประโยชนของการอนุรักษการเกษตรตอเศรษฐกิจการเกษตรและสังคม
 มุ งเน น การเป ด ตลาดการคา เสรีแ ละปกปองสิน คา ที่ผลิ ต แบบยั่ง ยืน จากอุปสรรคทาง
การคาที่ไมเปนธรรม USDA เห็นวาการปรับสมดุลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมเพื่อความยั่งยืนจะยัง
ไมสมบูรณหากไมใหความสําคัญเรื่องการเปดตลาดและการคา ตลาดที่มีกลไกการทํางานที่ดีทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจะชวยเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน และยัง
เปนกุญแจสําคัญในการเพิ่มโอกาสของรายได การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงดานอาหาร การสรางความ
มั่นใจในการเขาถึงอาหาร การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และการปรับปรุงความหลากหลายของ
อาหารและโภชนาการ
สหรั ฐ อเมริ กาคาดหวั งวา จะใหมีขอตกลงการคาที่จ ะขจัดอุป สรรคที่ไมเปนธรรมตอการคาที่
ครอบงําในเรื่องการบิดเบือนทางการคามากที่สุดและเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เชน มาตรการอุดหนุนตางๆ
ปจจุบันสหรัฐอเมริกา ตระหนักดีวามีหลายประเทศที่รวมแนวทางการผลิตที่ยั่งยืนและรูเทาทัน
สภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา สิ่งที่สําคัญอยางมากที่สหรัฐอเมริกาตองการสนับสนุนคือการพัฒนาตลาด
สําหรับผลิตภัณฑเหลานี้ และการปองกันอุปสรรคทางการคาและการกีดกันผลผลิตที่มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน
และเปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศ
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 บทบาทของสมาชิกกลุม G20: โอกาสในการแสดงความมุงมั่นตอการผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน
และการแกปญหาสภาพภูมิอากาศ
นาย Vilsack ไดเชิญชวนใหสมาชิกกลุม G20 และผูมีสวนไดสวนเสียในระบบอาหาร ใชโอกาสที่
กําลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ เพื่อแสดงความมุงมั่นในการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนและหาแนวทางการแกไขปญหา
สภาพภูมิอากาศ ดังนี้
1. การเขารวม “กลุมพันธมิตรการดําเนินการเพื่อการเติบโตทางการผลิตอยางยั่งยืนเพื่อความ
มั่ น คงด า นอาหารและการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร” (Coalition of Action for Sustainable Productivity
Growth for Food Security and Resource Conservation) เนื่องจากในการประชุมสุดยอดระบบอาหาร
(Food Systems Summit 2021) ซึ่งจะจัดขึ้น ในวัน ที่ 23 กันยายน 2564 สหรัฐอเมริกาจะนํ าเสนอต อที่
ประชุ ม เรื่ อ งกลุ ม ความร ว มมื อ ใหม ดั ง กล า วเพื่ อ ช ว ยยกระดั บ การเติ บ โตด า นการผลิ ต อย า งยั่ ง ยื น ใหเปน
แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก โดยใหมีการรวมกลุมกันและผลักดันการดําเนินการ
เพื่อการเติบโตทางการผลิตที่บรรลุตามวัตถุประสงคทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
2. การเข า ร ว มกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าและสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส เ พื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของ “ภารกิ จ
นวัตกรรมทางการเกษตรสําหรับสภาพภูมิอากาศ” (Agricultural Innovation Mission for Climate) หรือ
AIM4C ซึ่งจะนําเสนอในที่ประชุมสุดยอดระบบอาหารในวันที่ 24 กันยายน ดวยเชนกัน และจะเปดตัวในที่
ประชุม UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งถือวา
เปนความคิดริเริ่มที่สําคัญในการเรงนวัตกรรมทางการเกษตรทั่วโลกผานการเพิ่มการลงทุนทางการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อนําไปสูการแกปญหาบนพื้นฐานทางนวัตกรรมและวิทยาศาสตรเพื่อชวยใหภาคการเกษตรลดปญหา
และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทายที่สุดนาย Vilsack ไดเนนอีกครั้งวา “เราทําไดและจะสรางความแตกตาง ดวยการเปดรับและ
การลงทุนในนวัตกรรมในทุกรูปแบบ การสรางความมั่นใจวาผูมีสวนไดสวนเสียของระบบอาหารทั้งหมดรวมถึง
ผูผลิตทางการเกษตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาแนวทางแกปญหา การอํานวยความสะดวกทางการคา และการ
สรางพันธมิตรเพื่อจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ และในฐานะรัฐมนตรีเกษตรกรรมนับเปน
โอกาสอันยิ่งใหญ จึงควรมาทํางานรวมกันเพื่อคืนโลกใหลูกหลานในสภาพที่ดีกวาที่เรายืมมา”
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กันยายน 2564
ที่มา: https://www.fas.usda.gov/newsroom/highlights-g20-agriculture-ministerial
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