Talking 2030: ออสเตรเลียมุ่งเพิ่มผลผลิตหน้าฟาร์มให้ได้แสนล้านเหรียญในปี 2030
เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 นำยกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นำย Malcolm Turnbull ประกำศรำยงำนฉบับ
ใหม่ จั ด ท ำโดย National Farmers’ Federation (NFF)1 มี จุด ประสงค์ เพื่ อ เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น กำรสนทนำเกี่ ย วกั บ
อนำคตของภำคเกษตรกรรมในออสเตรเลี ย โดยใช้ ชื่ อ ว่ ำ ‘Talking 2030’ ซึ่ งได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกบริ ษั ท
Telstra และบ ริ ษั ท KPMG ทั้ งนี้ Talking 2030 มี แ น วคิ ด ห ลั ก เพื่ อ ต้ อ งกำรให้ เกิ ด กำรขั บ เคลื่ อ น ใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรออสเตรเลีย เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตหน้ำฟำร์มให้ได้ 100,000 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ภำยในปี 2573 หรือเป็นกำรเติบโตประมำณร้อยละ 70 ของมูลค่ำผลผลิตในปีงบประมำณปัจจุบัน (ปี
2561)
Talking 2030 เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือในภำคเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดกำรสนทนำเกี่ยวกับอนำคตของ
กำรเกษตรออสเตรเลีย และเป็นกำรกำหนดวิธี ดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเริ่มจำกกำรจัดทำเอกสำรกำรอภิปรำย (Discussion Paper) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญในภำคอุตสำหกรรมเกี่ยวกับ แนวทำงกระตุ้นกำรเติบโตของภำคเกษตรกรรมออสเตรเลีย เพื่อให้บรรลุ
ตำมวิสั ย ทัศน์ ของ NFF ในกำรเพิ่ ม มูล ค่ำผลผลิ ตหน้ ำฟำร์ม 100,000 ล้ ำนเหรียญออสเตรเลี ยภำยในปี 2573
หลังจำกนั้น NFF จะเริ่มดำเนินกำรจัดประชุมโต๊ะกลมทั้งสิ้น 13 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมแนวควำมคิดใหม่ๆ
จำกผู้นำในภำคเกษตรกรรมในแต่ละท้องถิ่น และสรุปรวมข้อสนับสนุนสำหรับ กำรวำงแผนในระยะ 10 ปีข้ำงหน้ำ
ทั้งนี้บริษัท Telstra และ NFF ได้จัดตั้งเงินทุน 200,000 เหรียญออสเตรเลีย เพื่ อเป็นกำรสนับสนุนแนวควำมคิดที่
ได้นำไปปฏิบัติจริงจำก Talking 2030
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เพือ่ เป็นการสนับสนุนแนวความคิด
และการริเริ่มที่ได้จาก Talking
2030 NFF และบริษัท Telstra ได้
จัดตั้งทุนเพือ่ มอบให้เป็นมูลค่า
200,000 เป็นระยะเวลาทั้งสิน้ 4 ปี

1

National Farmers’ Federation (NFF) เป็นหน่วยงำนสนับสนุนแห่งชำติ เป็นตัวแทนเกษตรกรและภำคเกษตรกรรมของออสเตรเลีย โดยถือเป็นหน่วยงำน
สนับสนุนที่มีควำมสำคัญและได้รบั กำรยอมรับเป็นอย่ำงมำกในออสเตรเลีย NFF ถือเป็นเสียงของภำคเกษตรกรรม มีบทบำทสำคัญในกำรให้ข้อเสนอแนะและกำร
พัฒนำนโยบำยทำงด้ำนเกษตรกรรมออสเตรเลีย
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สรุปเอกสารการอภิปราย (Discussion paper) Talking 2030
การเข้าใจผู้บริโภคในอนาคต (Understanding our future customer)
ผู้บริโภคในออสเตรเลียมีแนวโน้มในกำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพและได้รับอิทธิพลจำกอำหำรเอเชีย
เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีควำมต้องกำรโปรตีนจำกแหล่งใหม่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันพบว่ำจำนวนผู้บริโภคโปรตีนจำกพืชเพิ่มขึ้น
อย่ำงเห็นได้ชัด ในขณะที่แนวโน้มควำมต้องกำรเนื้อสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดกำรแข่งขันในตลำดโปรตีน
แบบใหม่เกิดขึ้น คือ เนื้อสัตว์ทำงเลือก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์แบบเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Lab-grown meat) และ
เนื้อสัตว์เลียนแบบ (Plant-based imitation)
นอกจำกนี้ ผู้บริโภคปัจจุบันมีควำมคำดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิต
อำหำรและวิธีกำรผลิตมำกขึ้น อีกทั้ งให้ควำมสำคัญกับสวัสดิภ ำพสัตว์ กำรดำเนินกำรเกษตรแบบยั่งยืน ควำม
ปลอดภัยและคุณค่ำทำงโภชนำกำรมำกยิ่งกว่ำรสชำติ อำหำรและรำคำสินค้ำ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เกษตรกรนอกจำก
จะต้องคำนึงถึงปริมำณผลผลิตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคในด้ำนจริยธรรมกำรผลิต สิ่งแวดล้อม
และคุณค่ำทำงโภชนำกำรอีกด้วย ทั้งนี้ ในเชิงกำรผลิต สินค้ำเพื่อกำรส่งออก สินค้ำเกษตรออสเตรเลียจัดว่ำเป็น
สินค้ำที่ได้รับควำมเชื่อถือจำกผู้บริโภคต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น ออสเตรเลียจะต้องรักษำมำตรฐำนนี้และมี
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ ำงสม่ำเสมอ โดยอำจน ำเทคโนโลยี มำช่วยในกำรตรวจสอบย้อนกลั บ และเป็ น
เครื่องมือช่วยในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกได้
ออสเตรเลีย ควรต้องพิจำรณำกำรเปิดตลำดใหม่ โดยดำเนินกำรควำมตกลงทำงกำรค้ำ กับประเทศต่ำงๆ
โดยเฉพำะประเทศในแถบเอเชีย และควรพิจำรณำกำรใช้เทคโนโลยีกำรค้ำแบบ E-commerce เพื่อลดข้อกีดกัน
ทำงกำรค้ำ และช่วยให้ผู้ผลิตสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
การเพิ่มมูลค่าของ supply chain (Supercharging our supply chain)
กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเกษตรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
แข่งขัน ดังนั้ น เพื่ อเป็ น กำรเพิ่ มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ในตลำดโลก นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ออสเตรเลียจะต้องครอบคลุมถึงระบบกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศและระบบเครือข่ำยดิจิทัลที่สนับสนุนกำรจัดกำร
ห่วงโซ่อำหำรแบบทันที เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต คุณภำพอำหำรและกำรส่งออก โดยในปี 2560 รัฐบำลออสเตรเลียได้
ประกำศเพิ่มงบประมำณกำรสร้ำงรำงรถไฟ เพื่อเร่งกำรพัฒนำโครงกำรรถไฟภำยในประเทศ เป้ำหมำยคือ ภำยในปี
2573 เขตกำรผลิ ตอำหำรหลั ก ในออสเตรเลี ยควรมีควำมสำมำรถในกำรขนส่ งอำหำรจำกแหล่ งผลิ ตถึงตลำด
จำหน่ำยสินค้ำโดยตรง นอกจำกนี้ ออสเตรเลียต้องหำวิธีกำรจัดกำรเพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจำกกำรเป็นผู้รับรำคำ
(Price takers) และวิธีกำรเพื่อให้เกษตรกรสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดีขึ้น
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การเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing sustainably)
จำนวนประชำกรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็ นหนึ่งหมื่นล้ ำนคน ภำยในปี 2593 ส่ งผลให้ แนวโน้มปริมำณควำม
ต้องกำรอำหำรในอนำคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ควำมท้ำทำยในอนำคตของภำคเกษตรกรรมและกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำ คือกำรคิดค้นหำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เพียงจะต้องเพิ่มประสิทธิภำพของกรรมวิธีกำรผลิต แต่จะต้องอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และลดของเสีย ที่เกิดขึ้นด้วย ทรัพยำกรน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญของกำรเกษตรแบบยั่งยืน ใน
ออสเตรเลีย โดยเฉพำะโครงกำร Murray-Darling Basin (MDB) ถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบำยกำรจัดกำรน้ำใน
ออสเตรเลีย และเป็นหลักกำรใช้น้ำอย่ำงยั่งยืนเพื่อกำรผลิตอำหำรและสิ่งแวดล้อมซึ่งนำมำใช้กับแม่น้ำใน MDB
ทั้งหมด และเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ชุมชมเกี่ยวกับกำรใช้น้ำชลประทำน ออสเตรเลียควรนำเทคโนโลยี Internet
of Things (IoT) มำใช้ในกำรวัดและติดตำมกำรใช้น้ำใน MDB อีกทั้งรัฐบำลควรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติสำหรับกำร
เกษตรกรรมกึ่ งเมื อ งกึ่ งชนบทเพื่ อสนั บ สนุ น กำรท ำกำรเกษตรแบบยั่งยื น โดยใช้ ห ลั ก กำรท ำกำรเกษตรแบบ
Intensification นอกจำกนี้ รัฐ บำลควรมี น โยบำยที่ ส นั บ สนุ น กำรใช้พ ลั งงำนผสมผสำนในฟำร์ม ได้แ ก่ กำรใช้
พลังงำนทดแทน แบตเตอรี่เก็บไฟ เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนและที่สำคัญคือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ (Unlocking new technology)
ปัจจุบัน AgTech และ FoodTech ในออสเตรเลียได้รับควำมสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งออสเตรเลียจัดว่ำเป็น
หนึ่ งในประเทศผู้ ส่ ง ออกอำหำรรำยใหญ่ ข องโลกและคำดว่ ำ จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ำกเทคโนโลยี เหล่ ำ นี้ โดย
ออสเตรเลียจะกลำยเป็นหนึ่งในสำมผู้ส่งออก AgTech และ FoodTech รำยใหญ่ของโลก ดังนั้น กำรลงทุนและ
กำรนำเทคโนโลยี ใหม่ๆ มำใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดในกำรเป็นผู้ผลิตสินค้ำเกษตรของโลก
กำรศึกษำวิจัยและกำรพัฒนำเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อไป แต่เพื่อประโยชน์อย่ำงแท้จริง เทคโนโลยี
เหล่ำนี้ควรนำไปใช้จริงในภำคเกษตรกรรม อย่ำงไรก็ดี รำยงำนจำก โครงกำร Precision 2 Decision (P2D) พบว่ำ
อุป สรรคในกำรนำระบบเกษตรกรรมแบบดิจิทัล ไปใช้ คือ กำรขำดแคลนโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรเข้ำถึง ระบบ
โทรคมนำคมและอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่ำงไกล ดังนั้น ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนจึงควรให้ควำมสำคัญ
ทั้งในเชิงนโยบำยและกำรลงทุน นอกจำกกำรลงทุนทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเหล่ำนี้แล้ว ออสเตรเลียจะต้องอำศัย
หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำพันธุ์ ซึ่งจะช่วยให้ออสเตรเลียสำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้
การดึงดูดคนและเงินทุน (Attracting people and capital)
แรงงำนคนและทักษะเป็นปัจจัยสำคัญของภำคเกษตรกรรมออสเตรเลีย โดยประเด็นสำคัญที่ควรได้รับกำร
พิจำรณำในอนำคต ได้แก่ วิธีป ฏิบั ติอย่ ำงมีจริยธรรมต่อ แรงงำน (Ethical labour practices) กำรพัฒ นำพื้น ที่
ชนบท ได้แก่ กำรพัฒ นำระบบโทรคมนำคม สำธำรณสุข กำรศึกษำ และสถำนรับเลี้ยงเด็ก เพื่อดึงดูดคนสู่พื้นที่
ห่ำงไกล กำรให้วีซ่ำและควำมคุ้มครองสิทธิกำรทำงำนสำหรับแรงงำนต่ำงชำติในภำคเกษตรกรรม มำตรกำรลด
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ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนของผลผลิตในภำคเกษตรกรรม เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรำยใหม่สู่ภำคเกษตรกรรม
โดยกำรพัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเกษตรกรรม เป็นต้น
กำรนำเสนอเอกสำรกำรอภิปรำย เป็นเพียงขั้นตอนแรกในกำรดำเนินโครงกำร Talking 2030 โดยขั้นตอน
ต่อไป NFF จะเริ่มจัดกำรประชุมโต๊ะกลมทั้งสิ้น 13 แห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม ถึง วันที่ 21
มิถุน ำยน 2561 เพื่อค้นหำแนวควำมคิดทำงกำรเกษตรใหม่ๆ และนำมำประกอบกำรกำหนดนโยบำยทำงกำร
เกษตรในลำดับต่อไป เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตหน้ำฟำร์มให้ได้ 100,000 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย ภำยในปี 2573
ข้อคิดเห็นของ สปษ. แคนเบอรร์รา
แม้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชำกรเพียง 24 ล้ำนคน แต่มีปริมำณผลผลิตด้ำนกำรเกษตรสูง สำมำรถ
นำรำยได้เข้ำประเทศปีละกว่ำ 1.2 ล้ำนล้ำนบำท ทั้งที่ ออสเตรเลีย ประสบภำวะแห้งแล้งและภัยธรรมชำติอย่ำง
ต่อเนื่ องเช่ น เดี ย วกั บ ประเทศอื่ น ๆ ขำดแคลนแรงงำน อีกทั้ งยังมี ค่ำแรงงำนและต้ นทุ น กำรผลิ ตสู ง กว่ำคู่แข่ ง
แต่อำศัยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต เลือกผลิตสินค้ำระดับพรีเมี่ยม เน้นคุณภำพ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และให้ควำมสำคัญต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ อย่ำงจริงจังเพื่อสร้ำง
ควำมยั่งยืน นอกจำกนี้ ออสเตรเลียยังมีกำรระดมทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อลดต้นทุนและสร้ำงควำม
ได้เปรียบด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ กำรระดมสมองเพื่อหำแนวควำมคิดทำงกำรเกษตรใหม่ๆ จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อประกอบกำรกำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตหน้ำฟำร์มให้ ถึง 2.5 ล้ำนล้ ำนบำทหรือ Talking 2030
จึงเป็นควำมริเริ่มที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง ไทยอำจนำแนวคิดเหล่ำนี้มำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒ นำกำรเกษตรของไทย
ต่อไป
ที่มำ: National Farmers’ Federation: www.nff.org.au
Talking 2030: Ideas for a $100 billion farm sector: www.talking2030.com
สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
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