Talking 2030: ถกประเด็นอนำคตภำคกำรเกษตรของออสเตรเลีย
จำกกำรประชุมโต๊ะกลม ณ เมือง York และ เมือง Katanning
Talking 2030 เป็นโครงการริเริ่มทีอ่ าศัยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ
หรือ National Farmers’ Federation (NFF) และบริษัท Telstra (หมำยเหตุ: Telstra เป็นบริษัทผู้ประกอบการ
ด้ า นโทรคมนาคมของออสเตรเลี ย ) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความแข็ งแกร่ งของผู้ น า ความสามารถทางเทคนิ ค และ
ความสาเร็จโดยรวมในภาคเกษตรกรรมออสเตรเลีย และเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
นาย Malcolm Turnbull ได้ป ระกาศเปิ ดตั ว เอกสารการอภิ ป ราย หรือ Discussion Paper จัด ท าโดยบริษั ท
KPMG ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มแรกในการดาเนินโครงการ Talking 2030 ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวมีการตั้งประเด็นคาถาม
ที่น่าสนใจสาหรับใช้ประกอบเป็นหัวข้อในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิเช่น
 ภาคเกษตรกรรมออสเตรเลียจะสามารถเป็นอุตสาหกรรมที่มี Carbon Neutral1 ภายในปี ค.ศ.
2050 ได้หรือไม่
 มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่แต่ละแหล่งผลิตอาหารหลักของออสเตรเลียจะมีศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าทางอากาศระหว่างประเทศเป็นของตนเอง
 ออสเตรเลียจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดหลักทั้ง 5 ในเอเชีย ภายในปี ค.ศ. 2025
ได้หรือไม่ (หมำยเหตุ: หมายถึง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และอินโดนีเซีย)
 ออสเตรเลียจะสามารถเชื่อมทุกฟาร์มเข้าด้วยกันโดยการใช้ Internet of Things ภายในปี ค.ศ.
2030 ได้หรือไม่
สาหรับขั้นตอนต่อไป คือการจัดประชุมโต๊ะกลมทั้งสิ้น 13 แห่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สุดในการ
ด าเนิ น โครงการ มี เป้ าหมายเพื่ อ ให้ เกิ ด การหารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น ระหว่ างบุ ค ลากรในภาคการเกษตร
ออสเตรเลี ย และเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งปั ญ หาที่ ส าคั ญ ในภาคการเกษตรออสเตรเลี ย ข้ อ มู ล เหล่ านี้ จ ะถู ก น ามาใช้
ประกอบการวางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรออสเตรเลียในลาดับต่อไป
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Carbon Neutral หมำยถึง กำรซื้อคำร์บอนเครดิตมำชดเชยกับปริมำณก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุกำรณ์
หรือบุคคล เพื่อทำให้กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือเหตุกำรณ์ หรือบุคคลเท่ำกับศูนย์
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การจัดการประชุมโต๊ะกลมโดย NFF และ Telstra เริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ เมือง
York และ เมือง Katanning รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยมีประเด็นสาคัญ ที่สรุปได้ จากการเข้าร่วมการประชุม
โต๊ะกลม ณ เมือง York ว่า เกษตรกรออสเตรเลีย ให้ ความส าคัญ กับวิ ถีการเกษตรยั่งยืนและการเกษตรภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งนี้ เกษตรกรมองว่าตนเป็นผู้ดูแลแผ่นดิน ที่ต้องการ
ความเจริญเติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนในการทาการเกษตร ในขณะที่การประชุมโต๊ะกลม ณ เมือง Katanning
สรุปได้ว่า เกษตรกรให้ความสาคัญกับอนาคตความยั่งยืนของแรงงานในภาคเกษตรกรรมออสเตรเลีย การเติบโต
ของภาคการเกษตรจะต้องอาศัยแรงงานและบุคลากรที่มีทักษะ การจะดึงดูดแรงงานคุณภาพสู่ภาคการเกษตร
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเส้ น ทางความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ (Career Paths) รวมถึ ง จั ด หาทั ก ษะความรู้ที่ ส ามารถ
ถ่ายทอดถึงกัน ได้ (Transferable Skills) และเป็ นที่ยอมรับ ทั่วออสเตรเลียและในระดับ สากล บริษั ท Telstra
ยืน ยัน จะทางานร่วมกับ NFF เพื่อสนั บ สนุ นการพัฒ นาเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่จะสามารถช่วยขจัดปัญ หาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรกรของออสเตรเลียเผชิญอยู่
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุมโต๊ะกลมเหล่านี้ จะถูกนามาใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธสาหรับภาค
การเกษตรปี ค.ศ. 2030 ที่จะเผยแพร่ภายในปลายปีนี้ โดยจะมีการจัดประชุมโต๊ะกลมไปตามรัฐต่างๆ ต่อไป
ผู้สนใจสามารถติดต่อความเคลื่อนไหวได้ท:ี่ www.talking2030.com
สามารถศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการอภิปรายได้ที่: www.talking2030.com/discussion-paper
ที่มำ: National discussion on Australia’s farming future gets underway:
https://farmers.org.au/news-updates/nff-news/national-discussion-on-australia-s-farmingfuture-gets-underway.html
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