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 การประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุม G20:  สหรัฐอเมริกาแสดงความมุงมั่นการเปลี่ยนแปลง 

ระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน 

 

 
 

นาย Tom Vilsack รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดกลาวสุนทร

พจนในชวงพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุม G20 ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 16 - 18 กันยายน 2564  ท่ี

เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี โดยไดเนนย้ําถึงความมุงม่ันของสหรัฐอเมริกาในการเขาไปมีสวนรวมในระดับ

นานาชาติในดานการเกษตร และความรวมมือในดานสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงดานอาหาร นวัตกรรม

ทางดานการเกษตร และการบูรณาการระดับโลกท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนผานทางการคา รวมท้ังแนวโนมการปรับเปลี่ยน

หลักการพ้ืนฐานของระบบการผลิตดานการเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกาเพ่ือตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน 

ในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกาและรัฐมนตรีเกษตรของ

กลุม G20 ไดรวมหารือกันเพ่ือสรางฉันทามติเก่ียวกับขอกังวลรวมดานตางๆ เพ่ือท่ีจะนําไปเสนอตอท่ีประชุม

สุดยอดผูนํากลุม G20 ป 2021 (G20 Leaders’ Summit 2021) ซ่ึงจะจัดข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ใน

ระหวางวันท่ี 30-31 ตุลาคม 2564 เปนการลวงหนา  
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อนึ่ง สมาชิกของกลุม G20 ประกอบดวยสมาชิก 19 ประเทศ และสหภาพยุโรป ซ่ึงมีสวนแบง

ประชากรคิดเปนรอยละ 60 ของประชากรโลก มีสัดสวน GDP คิดเปนรอยละ 80 ของ GDP รวมท่ัวโลก และ

สัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 75 ของการสงออกท่ัวโลก 

สําหรับสาระสําคัญของทาทีของสหรัฐอเมริกาในดานความรวมมือในดานสภาพภูมิอากาศ ความ

ม่ันคงดานอาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรท่ีประกาศในท่ีประชุมรัฐมนตรีเกษตรกลุม G20 สรุปไดดังนี้ 

 ประชาคมโลกตองการความรวมมือในการเผชิญความทาทายและสรางความย่ังยืน 

ในคํากลาวสุนทรพจนของนาย Vilsack ไดระบุวา โลกยังคงตอสูกับการระบาดใหญของโควิด-19 

และผลกระทบท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ จากสถานการณท่ัวโลกในปจจุบันตอกย้ําความตองการใหประชาคม

โลกหันมารวมมือกันและดําเนินการอยางเรงดวนและรอบดานเพ่ือยุติความหิวโหยและความยากจน 

เผชิญหนากับความทาทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน และสรางระบบอาหารท่ียั่งยืน มี

ความเสมอภาคและความยืดหยุนมากข้ึน พรอมกับเนนย้ําวา “เราไมไดสืบทอดมรดกโลกนี้มาจากบรรพบุรุษ

ของเรา แตเรายืมมันจากลูกหลานของเรา” ดังนั้น เราจะลุกข้ึนมาเพ่ือเผชิญกับความทาทายในการสรางความ

ยั่งยืนอยางตอเนื่องใหแกโลก ประชาชน และชีวิตและการดํารงชีวิตของผูผลิตทางการเกษตรกันอยางไร ถึง

เวลาแลวท่ีจะตองหันไปดูหลักการพ้ืนฐานดานการผลิต การกระจายและการคาสินคาอาหาร เสนใย อาหาร

สัตว และพลังงาน 
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 การวิจัยและพัฒนา และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนปจจัยสําคัญของการสรางความเติบโตอยาง

ย่ังยืน 

นาย Vilsack ใหขอคิดเห็นตอไปวา การทําใหการผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรโลกท่ีกําลัง

เพ่ิมข้ึนประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนจะตองขยายการผลิตพรอมไปกับการลดผลกระทบตอฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมผลผลิตใหมากข้ึนโดยใชทรัพยากรและสรางมลพิษใหนอยลง จะตองมุงม่ันไปท่ี

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรไปใชวิธีการใหมๆ   

ดังนั้น การตั้งเปาหมายการเติบโตของการผลิตท่ียั่งยืน จะตองลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา

ทางการเกษตรเพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และรูเทาทันสภาพ

ภูมิอากาศท่ีชาญฉลาดมากข้ึน การใชประโยชนจากนวัตกรรมและวิทยาศาสตร รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพจะ

เปนการเพ่ิมเครื่องมือใหแกเกษตรกร ชาวประมง ปาไม และผูผลิตอ่ืนในการสรางความยั่งยืนและความ

ยืดหยุนของระบบอาหารใหดีข้ึนท้ังระบบ 

อยางไรก็ตาม นวัตกรรมไมไดเปนเพียงแควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น แตยังรวมถึงการ

ยอมรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และแนวทางตลาดท่ีมุงเนนความยั่งยืน นอกจากนี้ยัง

เก่ียวกับระบบและวิธีการปฏิบัติท่ีดีของเกษตรกร ผูบริโภค ชุมชน ตลอดจนประชาคมโลก  

 บทบาทของ USDA: การปรับเปล่ียนแนวคิดใหมของระบบการเกษตรและอาหารเพ่ือความย่ังยืน 

นาย Vilsack ไดแบงปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารของ

สหรัฐอเมริกา เพ่ือตอบสนองตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสรางความยั่งยืน ดังนี้ 

 สงเสริมแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ ปจจุบัน 

USDA กําลังหาแนวทางในการเพ่ิมอาสาสมัครท่ียอมรับแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีเปนหัวใจของการ

แกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมความยั่งยืน ผานวิธีการหลายรูปแบบท้ังดานการวิจัย 

การเผยแพรขอมูลและการศึกษา การสรางสิ่งจูงใจเพ่ือการอนุรักษสําหรับเกษตรกรและชาวปาไมผาน

โปรแกรมตางๆ และการสนับสนุนตลาดใหมๆ สําหรับภาคเกษตรท่ีมีการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมของระบบ

การเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา คือ การปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจเชิงเสน (linear economy) 

ไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน circular (economy) ซ่ึงไมเพียงแคการนํามาและการใชทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป 

(finite resource) เทานั้น แตยังมีการสรางข้ึนใหมท่ียั่งยืน ซ่ึงตางจากรูปแบบเศรษฐกิจดั้งเดิมแบบเชิงเสน 

(linear Economy) ท่ีมุงการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภค และการกําจัดขยะและของ

เสียจากผลิตภัณฑเทานั้น 
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ในดานภาคการผลิต ปจจุบันมีเกษตรกร ผูเลี้ยงสัตวและชาวปาไมของสหรัฐอเมริกาหลายรายได

ดําเนินการเพ่ือปูทางการปฏิบัติและแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการปฏิบัติทางการเกษตรเพ่ือการฟนฟูใน

รูปแบบตางๆ ไดแก 

• ปรับปรุงสุขภาพดินเพ่ือเพ่ิมการกักเก็บคารบอนและลดการชะลางสารอาหารในดิน 

• ปลูกพืชท่ีชวยปรบัปรุงไนโตรเจนและสรางชีวมวล (biomass) 

• การนํากลับมาใชใหม (reusing) และบําบัด (recycle) น้ําและน้ําเสีย 

• การแปลงของเสียจากปศุสัตวไปเปนพลังงานดวยกระบวนการยอยสลายแบบ methane 

digestion 

การพัฒนาระบบ methane digestion ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
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ท้ังนี้ การสนับสนุนและกระตุนการปฏิบัติดังกลาวไมเพียงเพราะวาเปนการสรางโอกาสดาน

สิ่งแวดลอมเทานั้น แตเปนการสรางโอกาสทางการตลาดดวยเชนกันเนื่องจากเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการ และยัง

เปนสิ่งท่ีเกษตรกรและโลกตองการดวยเชนกัน 

 ขยายตลาดสินคาท่ีผลิตในรูปแบบท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและความย่ังยืน USDA กําลัง

ดําเนินการเพ่ือขยายตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศสําหรับสินคาท่ีใชแนวทางการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สภาพอากาศและความยั่งยืน รวมถึงผลิตภัณฑชีวภาพ โดยมุงเนนตลาดสินคาท่ีลดคารบอนท่ีมาจากภาค

เกษตร   นอกจากนี้ยังดําเนินการเพ่ือนําไปสูโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียวในชนบทเพ่ือเพ่ิมพลังงานหมุนเวียนใน

ฟารมและจากฟารม ลดการใชพลังงานและคาใชจายในชุมชนชนบท และสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ

ชีวภาพ (bioeconomy)   

 สรางโอกาสและความเทาเทียม ในการดําเนินการในเรื่องดังกลาว USDA ยังไดใหความ

สนใจเปนพิเศษกับเกษตรกรขนาดเล็ก เกษตรกรท่ีดอยโอกาส และเกษตรกรและผูเลี้ยงสัตวรายใหมในการ

เขาถึงโครงการอนุรักษตางๆ นอกเหนือจากผูท่ีเขารวมโครงการในระยะแรกซ่ึงไดเริ่มปูทางและดําเนินการ

เพ่ือใหเห็นผลประโยชนของการอนุรักษการเกษตรตอเศรษฐกิจการเกษตรและสังคม 

 มุงเนนการเปดตลาดการคาเสรีและปกปองสินคาท่ีผลิตแบบย่ังยืนจากอุปสรรคทาง

การคาท่ีไมเปนธรรม USDA เห็นวาการปรับสมดุลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความยั่งยืนจะยัง

ไมสมบูรณหากไมใหความสําคัญเรื่องการเปดตลาดและการคา ตลาดท่ีมีกลไกการทํางานท่ีดีท้ังในระดับทองถ่ิน 

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจะชวยเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและระบบอาหารท่ียั่งยืน และยัง

เปนกุญแจสําคัญในการเพ่ิมโอกาสของรายได การรักษาเสถียรภาพความม่ันคงดานอาหาร การสรางความ

ม่ันใจในการเขาถึงอาหาร การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และการปรับปรุงความหลากหลายของ

อาหารและโภชนาการ 

สหรัฐอเมริกาคาดหวังวาจะใหมีขอตกลงการคาท่ีจะขจัดอุปสรรคท่ีไมเปนธรรมตอการคาท่ี

ครอบงําในเรื่องการบิดเบือนทางการคามากท่ีสุดและเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เชน มาตรการอุดหนุนตางๆ   

ปจจุบันสหรัฐอเมริกา ตระหนักดีวามีหลายประเทศท่ีรวมแนวทางการผลิตท่ียั่งยืนและรูเทาทัน

สภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา สิ่งท่ีสําคัญอยางมากท่ีสหรัฐอเมริกาตองการสนับสนุนคือการพัฒนาตลาด

สําหรับผลิตภัณฑเหลานี้ และการปองกันอุปสรรคทางการคาและการกีดกันผลผลิตท่ีมีระบบการผลิตท่ียั่งยืน

และเปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศ 
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    www.thaiagrila.com 
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 บทบาทของสมาชิกกลุม G20: โอกาสในการแสดงความมุงม่ันตอการผลิตทางการเกษตรแบบย่ังยืน

และการแกปญหาสภาพภูมิอากาศ 

นาย Vilsack ไดเชิญชวนใหสมาชิกกลุม G20 และผูมีสวนไดสวนเสียในระบบอาหาร ใชโอกาสท่ี

กําลังจะมีข้ึนเร็วๆ นี้ เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการผลิตทางการเกษตรท่ียั่งยืนและหาแนวทางการแกไขปญหา

สภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

1. การเขารวม “กลุมพันธมิตรการดําเนินการเพ่ือการเติบโตทางการผลิตอยางยั่งยืนเพ่ือความ

ม่ันคงดานอาหารและการอนุรักษทรัพยากร” (Coalition of Action for Sustainable Productivity 

Growth for Food Security and Resource Conservation) เนื่องจากในการประชุมสุดยอดระบบอาหาร 

(Food Systems Summit 2021) ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี 23 กันยายน 2564 สหรัฐอเมริกาจะนําเสนอตอท่ี

ประชุมเรื่องกลุมความรวมมือใหมดังกลาวเพ่ือชวยยกระดับการเติบโตดานการผลิตอยางยั่งยืนใหเปน

แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรก โดยใหมีการรวมกลุมกันและผลักดันการดําเนินการ

เพ่ือการเติบโตทางการผลิตท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม   

2. การเขารวมกับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพ่ือเปนสวนหนึ่งของ “ภารกิจ

นวัตกรรมทางการเกษตรสําหรับสภาพภูมิอากาศ” (Agricultural Innovation Mission for Climate) หรือ 

AIM4C ซ่ึงจะนําเสนอในท่ีประชุมสุดยอดระบบอาหารในวันท่ี 24 กันยายน ดวยเชนกัน และจะเปดตัวในท่ี

ประชุม UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซ่ึงถือวา

เปนความคิดริเริ่มท่ีสําคัญในการเรงนวัตกรรมทางการเกษตรท่ัวโลกผานการเพ่ิมการลงทุนทางการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือนําไปสูการแกปญหาบนพ้ืนฐานทางนวัตกรรมและวิทยาศาสตรเพ่ือชวยใหภาคการเกษตรลดปญหา

และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทายท่ีสุดนาย Vilsack ไดเนนอีกครั้งวา “เราทําไดและจะสรางความแตกตาง ดวยการเปดรับและ

การลงทุนในนวัตกรรมในทุกรูปแบบ การสรางความม่ันใจวาผูมีสวนไดสวนเสียของระบบอาหารท้ังหมดรวมถึง

ผูผลิตทางการเกษตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาแนวทางแกปญหา การอํานวยความสะดวกทางการคา และการ

สรางพันธมิตรเพ่ือจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ และในฐานะรัฐมนตรีเกษตรกรรมนับเปน

โอกาสอันยิ่งใหญ จึงควรมาทํางานรวมกันเพ่ือคืนโลกใหลูกหลานในสภาพท่ีดีกวาท่ีเรายืมมา” 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอนแอนเจลิส 

กันยายน 2564 

ท่ีมา: https://www.fas.usda.gov/newsroom/highlights-g20-agriculture-ministerial  

https://www.fas.usda.gov/newsroom/secretary-vilsack-remarks-g20-open-forum-sustainability 


