
(ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 
กำรประชุมรัฐมนตรีควำมม่ันคงด้ำนอำหำรครั้งที่ ๑ 

ปฏิญญำนิอิกำตะว่ำด้วยควำมม่ันคงด้ำนอำหำรของเอเปค 
ณ เมืองนิอิกำตะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๓ 

อำรัมภบท 

๑. พวกเรา รัฐมนตรีเอเปค ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ได้มีการพบปะกันเป็นครั้งแรก 
ณ เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมี ฯพณฯ มาซาฮิโกะ ยามาดะ 
(Masahiko Yamada) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นเป็นประธาน 

๒. พวกเรามีความยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คณะท างานเฉพาะกิจว่าด้วยวิกฤติอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ 
(HLTF on the Global Food Crisis) กองทุนระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการเกษตร (IFAD) การประชุม
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ธนาคารโลก โครงการอาหารโลก (WFP) สภาที่
ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) สภาความร่วมมือเศรษฐกิจแปซิฟิก 
(PECC), Pacific Island Forum (PIF) และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 

๓.  ความมั่นคงด้านอาหารของโลกเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการจัดการ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของราคาอาหาร
ในป ี๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ได้ปลุกกระแสให้มีการสนใจถึงความอ่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารในระยะ
ยาว โดยในปี ๒๕๕๒ มีประชากรโลกท่ีขาดอาหารมีจ านวนมากกว่า ๑ พันล้านคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 
ยิ่งเมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ประชากรโลกยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวนมากถึง ๙.๑ พันล้านคนภายใน
ปี ๒๕๙๓ โดยการผลิตอาหารจะต้องเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๗๐ จึงจะเพียงพอส าหรับการเลี้ยงประชากรเหล่านั้น 
ในขณะที่การผลิตทางการเกษตรมีข้อจ ากัดมากขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลผลิตพืชลดลง การลงทุนด้าน
การเกษตรจากภาครัฐลดลง การขยายตัวของพ้ืนที่ทะเลทราย การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่การเกษตร และ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาพืชเฉลี่ยในทศวรรษหน้าจะยิ่งสูงกว่าระดับ
ราคาที่สูงสุดในปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ 

ควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและเอเปค 

๔.  ความมั่นคงด้านอาหารเกิดขึ้นเมื่อ ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอทุกเวลา ทั้งทางกายภาพ
และเศรษฐกิจ อาหารมีความปลอดภัยและมีโภชนาการที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายเพ่ือการมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ความหมายของความมั่นคงด้านอาหารเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว ไปว่าต้องประกอบด้วย           
๔ เงื่อนไข คือ การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์อาหาร และความคงที่ในการมีอาหาร 
การมีปริมาณอาหารที่เพียงพอเป็นเงื่อนไขแรกในการเข้าถึงอาหารซึ่งถูกก าหนดโดยอ านาจการซื้อ ทั้งนี้ อาหาร
จะต้องมีความปลอดภัย หลากหลาย มีความสมดุล และมีคุณค่าทางโภชนาการ มีอยู่และเข้าถึงได้ตลอดเวลา      
ความมั่นคงด้านอาหารจะต้องมีอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก เนื่องจากความมั่นคงด้านอาหารมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย ดังนั้นองค์ประกอบส าคัญจึงมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละระดับการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจ และจุดยืนด้านการค้าอาหาร อย่างไรก็ตาม
ความมั่นคงด้านอาหารเป็นเรื่องที่สมาชิกเอเปคให้ความสนใจร่วมกันเนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยจ าเป็นส าหรับ
ความอยู่รอดของมนุษย์  

 



๒ 
 

๕.  ในฐานะที่เอเปคเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลก  เอเปคจึงมีเหตุผลมากมายในการด าเนินการ
ด้านอาหารและการเกษตร และสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาคและโลก ในขณะเดียวกัน
เอเปคเป็นกลุ่มเขตเศรษฐกิจที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในการลดจ านวนประชากรที่ขาดสารอาหารลงได้ถึง
ร้อยละ ๒๔ จากปี ๒๕๓๓-๒๕๓๕ ถึงปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ อย่างไรก็ตาม จ านวนประชากรที่ขาดสารอาหาร
ประมาณ ๑ ใน ๔ ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเปค ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคสามารถผลิตธัญพืชได้ถึงครึ่งหนึ่ง
ของผลผลิตธัญพืชของโลก และครอบคลุมทั้งเขตเศรษฐกิจผู้ส่งออกและผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ          
แต่สมาชิกเอเปคยังคงมีความอ่อนไหวและความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ซึ่งแสดง
ให้เห็นโดยเกิดการประท้วงและการจลาจลหลายพ้ืนที่ในช่วงที่ราคาอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 
นอกจากนี ้สมาชิกเอเปคยังมีความอ่อนไหวต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ พายุ น้ าท่วม และ
ภัยแล้ง ซึ่งท าลายทั้งอาหาร และแหล่งผลิตอาหาร  

๖.  บทเรียนจากราคาอาหารที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานนี้ ได้ก่อให้เกิดแนวทางอันทรงคุณค่าแก่เอเปค   
ในการจัดการเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ส าหรับช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ความพยายามโดยชุมชน
ระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญต่อมาตรการด้านอุปสงค์เพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงอาหารด้วยการบรรเทา    
ความยากจน การลงทุนในด้านอุปทาน เช่น การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมและโครงสร้างพ้ืนฐานได้ถูก
มองข้ามไป ในมุมมองของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เอเปคอยู่ในฐานะที่สามารถขยายปริมาณ
ของอาหาร ด้วยการให้ความส าคัญต่อแรงผลักดันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรและขยายตลาด การที่จะบรรลุ
เป้าหมายนั้น เอเปคไม่ควรจะปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนกับภารกิจระหว่างประเทศอ่ืนๆ แต่เป็นการช่วยเสริมเพ่ือให้
เกิดความมั่นคงด้านอาหาร เนื่องจากการปรับปรุงเรื่ องความมั่นคงด้านอาหารเป็นปัจจัยจ าเป็นส าหรับ     
ความปลอดภัยของมนุษยชาติ ซึ่งเอเปคได้ก าหนดเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานประจ าปี 
๒๕๕๓ และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเอเปค นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า
ขั้นตอนที่สมาชิกเอเปคด าเนินการเพ่ือติดตามความมั่นคงด้านอาหารสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับประเทศ
นอกกลุ่มเอเปค  

๗.  ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมเรื่องอาหารส าหรับอนาคต เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์นี้ สมาชิกเอเปคจะร่วมกันด าเนินการใน ๒ เป้าหมายหลักดังต่อไปนี้ และพวกเราได้รับรอง
แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงอาหารซึ่งผนวกอยู่ในปฏิญญานี้ โดยระบุถึงกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ โดยแต่ละ
เขตเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค พวกเราได้เชิญเวที
ย่อยต่างๆที่เก่ียวข้อง ร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจต่างๆ ในการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร 

เป้ำหมำยร่วมที่ ๑ กำรพัฒนำภำคกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน 

๘. เป้าหมายแรกของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค คือ การเพ่ิมปริมาณอาหารในภูมิภาคโดยการเพ่ิม
ความสามารถในการผลิต และการเสริมรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่ชุมชนชนบท เพ่ือที่จะสร้างความสมดุลระหว่าง
อุปทานและอุปสงค์อาหารให้เพียงพอ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและรายได้ แผนปฏิบัติการนี้
จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือสร้างเสถียรภาพของอุปทานอาหาร ด้วยการปรับตัวและลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการรองรับ        
ความเสียหายที่มีผลต่อภาคการเกษตร 

 

 



๓ 
 

การเพิ่มอุปทานอาหาร 

๙. การเพ่ิมอุปทานอาหาร สามารถท าได้โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก การลด
การสูญเสียตลอดห่วงโซ่อาหาร และการใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า มีการคาดการณ์ว่าการเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๙๐ ของผลผลิตพืชทั่วโลก ในปี ๒๕๙๓ มาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้วยพืชพันธุ์ดีที่ให้  
ผลผลิตสูง และการท าการเกษตรแบบประณีต เนื่องจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นกุญแจส าคัญ       
ในการผลิตให้เพียงพอเพ่ือเลี้ยงประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น พวกเรามีความเห็นร่วมกันว่าต้องเร่งด าเนินการเรื่อง 
การวิจัย พัฒนา การส่งเสริม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพวกเรายังเห็นร่วมกันว่าควรส่งเสริม      
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันภายในเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพร่วมกันในเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค พวกเราได้ก าหนดแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคร่วมมือในการลดการสูญเสียอาหารในทุกขั้นตอนของห่วง
โซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ถึงการกระจายอาหารและการบริโภค ด้วยการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี พวกเรามีความเห็นร่วมกันว่าทรัพยากรประมงจะยังคงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ ดังนั้นจะต้องมี      
การสร้างกลไกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ 

การเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม 

๑๐. การท าเกษตรกรรมต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และน้ า ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเกษตรอาจ
ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อสภาพแวดล้อมล้อมในแง่ของพ้ืนที่ ดิน น้ า สภาพภูมิทัศน์ และ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรเป็นภาคส่วนที่อ่อนไหวที่สุดที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ มีการคาดการณ์ว่าภายในปี ๒๐๕๐ ผลผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะลดลง ได้แก่ 
ข้าวเปลือกลดลงประมาณร้อยละ ๑๔-๒๐ ข้าวสาลีลดลงประมาณร้อยละ ๓๒-๔๔ ข้าวโพดลดลงประมาณ  
ร้อยละ ๒-๕ และถั่วเหลืองลดลงประมาณร้อยละ ๙-๑๘  ภาคการเกษตรมีส่วนในการสร้างปัญหาการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ ๑๔ ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก แต่ขณะเดียวกันภาคการเกษตรก็มี
ส่วนในการแก้ปัญหาโดยการดูดซับคาร์บอนลงสู่ดินและป่าไม้ พวกเราเห็นด้วยที่จะท างานร่วมกันเพ่ือ        
การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสามารถ พวก เราก าหนดแนวทางเพ่ือจัดการความท้าทายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนน้ า การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่แห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
พ้ืนที่เพาะปลูก การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมโทรมของป่าเขตร้อน และการลดลงของ
ทรัพยากรประมง ในขณะเดียวกันพวกเรายอมรับโอกาสในการใช้พลังงานชีวภาพ พวกเราจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการเรื่องพลังงานชีวภาพและความมั่นคงด้านอาหารให้มีความสมดุล พวกเราจะร่วมมือในการพัฒนาและ
การค้าเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร และชีวมวลอ่ืนๆ  

การพัฒนาชุมชนชนบท 

๑๑. พ้ืนที่ชนบทแสดงออกถึงโอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับความมั่นคงอาหาร ในประเทศก าลังพัฒนา
ประชากรยากจนร้อยละ ๗๕ อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท ภาคการเกษตรเป็นแหล่งรายได้หลัก โดยประชากรภาค
การเกษตรมีรายได้น้อยกว่าประชากรที่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรถึงสองเท่า ในเขตเศรษฐกิ จที่ยิ่งมี
ความเจริญ ภาคการเกษตรเป็นเพียงส่วนเล็กๆ และลดบทบาทในการเป็นแหล่งจ้างงานและรายได้ประชากรมี
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ซึ่งจะต้องค านึงถึงความมั่นคงทางอาหารของ   
คนกลุ่มนี้ด้วย พวกเราเห็นด้วยในการแบ่งปันข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่ ดีเพ่ือสร้างพลังเสริมระหว่าง       
การพัฒนาชนบทและความมั่นคงด้านอาหาร พวกเรายอมรับคุณค่าในการสนับสนุนการบริโภคอาหารที่อยู่ใน



๔ 
 

ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมตลาดท้องถิ่นและเพ่ิมความหลากหลายสมดุลของอาหาร พวกเราจะร่วมกัน
บูรณาการและเพ่ิมการลงทุนเพ่ือช่วยเหลือสตรี เกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรไร้ที่ท ากิน ให้มีศักยภาพใน
การมีอาหารอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมรายได้และสวัสดิการที่
เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวและลูกหลานได้ 

สนับสนุนการเตรียมพร้อมภาคการเกษตรเพื่อรองรับภัยพิบัติ 

๑๒. พ้ืนทีใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกว่าร้อยละ ๗๐ ของการเกิด
ภัยพิบัติทั่วโลก เนื่องจากเขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Pacific Ring of Fire ซึ่งเป็นเขตบริเวณ
ภูเขาไฟมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของโลก และเป็นเขตของแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหวถึงร้อยละ ๙๐ ของโลก 
การเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเหล่านี้รุนแรงมากที่สุด ดังนั้นการเตรียมพร้อมด้าน
การเกษตรส าหรับรองรับปัญหาดังกล่าวจึงมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นด้านอาหารและ
ภาคเกษตร เพ่ือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ APEC Task Force on Emergency Preparedness  พวกเรา
เรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจเอเปคท างานร่วมกันเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ลดความเสี่ยง การบรรเทาและฟ้ืนฟูภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนพวกเรายังสนับสนุนการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูลและการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างสมาชิกเอเปค  

เป้ำหมำยร่วมที่ ๒ กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรลงทุน กำรค้ำและกำรตลำด 

๑๓. ถึงแม้ปริมาณอาหารจะมีอยู่อย่างเพียงพอ แต่ความมั่นคงด้านอาหารจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการมี
เสถียรภาพและการกระจายอาหารที่เป็นธรรมระหว่างกัน ดังนั้นเป้าหมายร่วมที่สองของสมาชิกเอเปคคือ     
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร การรักษาความเชื่อมั่นด้านการตลาด และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในภูมิภาค องค์ประกอบที่จ าเป็นอีกประการหนึ่งภายใต้เป้าหมายนี้คือการส่งเสริม 
การลงทุนที่รับผิดชอบด้านการเกษตร 

การส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร 

๑๔. การลงทุนที่เพียงพอในภาคการเกษตรจะช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มการลงทุนในปัจจุบันกลับตรงกันข้าม อัตราการสะสมทุนในภาคการเกษตรลดลงเหลือเพียงร้อยละ 
๐.๕ ในช่วงปี ๒๕๓๔-๒๕๕๐ จากร้อยละ ๑.๑ ในช่วงปี ๒๕๑๘-๒๕๓๓ การช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาภาค
การเกษตรลดลงร้อยละ ๕๘ ในช่วงปี ๒๕๒๓ –  ๒๕๔๘ การจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (Official Development Assistance: ODA) ลดลงจากร้อยละ ๑๗ เหลือเพียงร้อยละ ๔ ในทาง
กลับกัน ค่าเฉลี่ยความจ าเป็นในการเพ่ิมการลงทุนภาคการเกษตรเพ่ือตอบสนองการเพ่ิมผลผลิตภายในปี 
๒๕๙๓ มีถึง ๒๐๙ พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี  ความจ าเป็นดังกล่าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐ จากอดีต เมื่อตระหนัก
ถึงความท้าทายที่น่าตกใจดังกล่าว พวกเราสัญญาว่าจะร่วมมือส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรเพ่ือสร้าง        
ความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว พวกเรายอมรับบทบาทการลงทุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง
สนับสนุนความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน พวกเรายอมรับคุณค่าของการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในภาคการเกษตร ว่าสามารถกระท าได้ หากมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้น และสร้างงานในเขตเศรษฐกิจของผู้รับการลงทุน  ด้วยเหตุนี้       
พึงรับทราบว่าการเติบโตทางด้านการค้าจะยิ่งสร้างแรงกดดันในการใช้ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอ่ื นๆ ใน
เขตประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นพวกเราเห็นด้วยว่าควรส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบด้านการเกษตร  ซึ่งมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (win-win-win situation) ทั้งเขตเศรษฐกิจผู้รับการลงทุน ชุมชน
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ชนบท และผู้ลงทุน พวกเรายังสนับสนุนความพยายามขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง     
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในการพัฒนาหลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการลงทุน
อย่างรับผิดชอบด้านการเกษตร (Responsible Agricultural Investment: RAI) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ
ระดับโลก 

การอ านวยความสะดวกทางการค้าอาหารและผลิตผลการเกษตร 

๑๕. การค้ามีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงอาหาร ด้วยเหตุนี้  พวกเรายอมรับกฎระเบียบทางการค้า
ระหว่างประเทศตามกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งจะน าไปสู่การคาดการณ์ได้และความมีเสถียรภาพในการค้า
สินค้าเกษตร พวกเราได้ทบทวนความตกลงตามบทสรุปวาระการเจรจารอบโดฮา โดยพวกเรายืนยันในการยึดมั่น
ความตกลงครั้งแรกโดยผู้น าเอเปคในปี ๒๕๕๑ ที่จะหยุดยั้งการสร้างอุปสรรครูปแบบใหม่ๆ  เพ่ือกีดกันทาง
การค้าหรือการลงทุน เช่น การยกเลิกข้อจ ากัดในการส่งออก หรือการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการ
ภายใต้ WTO เกี่ยวกับสินค้าอาหารและเกษตร พวกเราตระหนักถึงความอ่อนไหวของเขตเศรษฐกิจผู้น าเข้า
อาหารและเขตเศรษฐกิจก าลังพัฒนา ที่ได้รับผลกระทบจากภายนอก รวมถึงการจ ากัดการส่งออก ดังนั้น       
จึงจ าเป็นจะต้องสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการระหว่างการผลิตภายในประเทศ การค้าขายระหว่าง
ประเทศ การส ารองอาหาร และโครงข่ายความปลอดภัยของคนจน เพ่ือสะท้อนระดับการพัฒนาและการเป็น
เจ้าของทรัพยากรเพ่ือการผลิต การสร้างความส าเร็จที่ผ่านมาเก่ียวกับการเปิดเสรีทางการค้าของเอเปค พวกเรา
เห็นด้วยที่จะร่วมมือกันเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าอาหารและสินค้าเกษตรโดยการระบุ ถึงมาตรการ
ต่างๆ ทั้งมาตรการที่พรมแดน มาตรการภายใน และมาตรการข้ามพรมแดน 

การเสริมสร้างความเชื่อม่ันในตลาดสินค้าเกษตร 

๑๖. การพุ่งขึ้นของราคาอาหารในปี พ.ศ. ๒๕๕๐/๒๕๕๑ และนโยบายด้านการตลาดภายในเพ่ือตอบสนอง  
ต่อเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ รวมทั้งได้เพ่ิมความกังวลเกี่ยวกับความผันผวน
และความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าเกษตร แม้ว่าแนวโน้มความผันผวนราคาสินค้าในตลาดระหว่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า แต่เมื่อคาดการณ์ในอนาคตแล้ว สินค้าอาหารในตลาดโลกมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ซึ่งการเพ่ิมขึ้น
ของราคาอาหารมีความเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าพลังงาน และการลงทุนของสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่ใน
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า พวกเรามุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกันเพื่อจัดการปัญหาความผันผวนและความไม่แน่นอนของ
ราคาสินค้าและเพ่ือสร้างความมั่นใจในตลาดเกษตรระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราตกลงที่จะ
ส ารวจวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือลดความไม่แน่นอนในตลาดเกษตร ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเขตเศรษฐกิจ    
จากประสบการณ์ในเวทีอ่ืนๆ พวกเรายังเห็นพ้องกับการตรวจสอบความเป็นไปได้ของกลไกที่จะจัดการกับ
ความผันผวนของราคาอาหารและความต้องการอาหารในภาวะฉุกเฉิน 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจการเกษตร 

๑๗. ภาคธุรกิจการเกษตรซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค มีเพ่ิมบทบาทมากขึ้นในการบรรลุ       
เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ เปลี่ยนมาสู่ระบบอุตสาหกรรม
มากขึ้น และอาหารถูกส่งผ่านห่วงโซ่ที่ยาวมากขึ้นก่อนถึงมือผู้บริโภค สิ่งที่รัฐบาลควรจะด าเนินการคือ        
การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และจัดการปัญหาของการพัฒนาธุรกิจ
เกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม พวกเราตกลงที่จะร่วมมือกันในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน โดยการจัดหา
บริการสาธารณะ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างกรอบกฎหมายและกฎข้อบังคับที่แน่นอน และการสนับสนุน
การเข้าถึงบริการด้านการเงิน ด้วยเหตุนี้พวกเราแสดงความคาดหวังต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านสถาบัน
การเงินขนาดเล็ก เพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรและอาหาร  พวกเรายังตกลงที่จะอ านวยความสะดวก          



๖ 
 

ในการพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่แข็งแกร่ง เพ่ือการมีอาหารที่ปลอดภัย มีความหลากหลาย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการที่สมดุล ในการนี้ พวกเราสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคในเวทีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับ
เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญอันน าไปสู่ความม่ันคงด้านอาหาร ตามภารกิจและศักยภาพ
ในแต่ละเวที พวกเราจะประสานและส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของมาตรฐานด้านเทคนิค การอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ และการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา 

กำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป 

๑๘. พวกเราแนะน าให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือรายงาน       
ความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีเอเปคเป็นประจ าทุกปี และรวบรวมรายงานผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือสรุปเป็น
ความก้าวหน้าในภาพรวมหลังจากสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ  

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


