
(ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 
กำรประชุมรัฐมนตรีควำมม่ันคงอำหำรเอเปค ครั้งท่ี ๔ 

 ณ เมืองเพียวร่ำ สำธำรณรัฐเปรู วันที่ ๒๗ กันยำยน ค.ศ. ๒๐๑๖ 
ปฏิญญำเพียวร่ำว่ำด้วยควำมม่ันคงอำหำรเอเปค 

บทน ำ 

๑.   เราในฐานะรัฐมนตรีเอเปคและหัวหน้าคณะที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงอาหาร ได้พบกันที่เมืองเพียวร่า 
สาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยมีนายโฮเซ่ มานูเอล เฮอร์นานเดส 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและชลประทานของสาธารณรัฐเปรู เป็นประธาน เพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็น
นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาค และเพ่ือน าไปสู่การบรรลุระบบอาหาร   
ที่ยั่งยืนของเอเปคภายในปีค.ศ. ๒๐๒๐ 

๒.  เรามีความยินดีต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้แทนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) 
ศูนย์วิจัยมันฝรั่งนานาชาติ (ซีไอพี) และสถาบันวิจัยด้านนโยบายการใช้อาหารระหว่างประเทศ (ไอเอฟพีอาร์ไอ)  

๓.  ก่อนหน้าการประชุมนี้ ได้มีการสนทนากับผู้แทนภาคเอกชน ซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี โดยภาคเอกชน
ได้ช่วยให้ข้อมูลส าหรับการหารือของเรา เราขอขอบคุณผู้แทนภาคเอกชนเหล่านั้นที่ได้มาพบกันที่เมืองเพียวร่า 
เราได้รับฟังข้อคิดเห็น และเรามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ ในการแก้ปัญหาความท้าทายในเรื่อง    
ความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค 

๔ .  เราตระหนักว่าความมั่นคงอาหารมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความ
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราระลึกว่าในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ผู้น าเอเปค พอใจกับรายงานของ
รัฐมนตรีเรื่องระบบอาหารของเอเปค ทีเ่สนอโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (เอบีเอซี) และได้เห็นชอบ
ให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านั้น เป็นเสมือนการสนับสนุนที่ส าคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
เอเปค 

๕.  เราระลึกว่าปฏิญญารัฐมนตรีได้ปูทางในการบรรลุความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค โ ด ย ไ ด้เห็นชอบ       
ณ เมืองนิอิกาตะ ญี่ปุ่น (ค.ศ. ๒๐๑๐) เมืองคาซาน รัสเซีย (ค.ศ. ๒๐๑๒) และกรุงปักกิ่ง จีน (ค.ศ. ๒๐๑๔)   
เรายังยินดีต่อผลงานที่ส าคัญที่มาจากปฏิญญารัฐมนตรีด้านมหาสมุทรและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เห็นชอบไว้ ณ กรุงโซล 
เกาหลีใต้ (ค.ศ. ๒๐๐๒) เมืองบาหลี อินโดนีเซีย (ค.ศ. ๒๐๐๕) เมืองปารากัส เปรู (ค.ศ. ๒๐๑๐) และเมือง 
เซียะเหมิน จีน (ค.ศ. ๒๐๑๔) เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการจากการประชุมหารือระดับสูงด้านความมั่นคงอาหาร
และเศรษฐกิจสีฟ้า ที่จัดขึ้น ณ เมืองอิโลอิโล ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 

๖.  เราตระหนักว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจเอเปคได้ให้ความส าคัญต่อวาระเรื่องระบบอาหารและ
ความมั่นคงอาหาร การเชื่อมโยงเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร และผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้ผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารให้การสนับสนุนเขตเศรษฐกิจเอเปคเพ่ิมมากขึ้น เราได้จัดตั้งหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้าน
ความมั่นคงอาหาร (พีพีเอฟเอส) และได้เห็นชอบเอกสารหลายชุด รวมถึงแผนการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่ความ
มั่นคงอาหารเอเปคในปีค.ศ. ๒๐๒๐ แผนธุรกิจด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๒๐) แผนปฏิบัติ
การเอเปคเพ่ือลดการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้ง และแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานอาหารเอเปคและการประกันความปลอดภัยอาหาร ซึ่งผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคพอใจกับ
ความก้าวหน้านี้และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามท่ีระบุในเอกสารเหล่านี้ต่อไป 

๗.  เราเห็นคุณค่าของการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ที่ได้ด าเนินการในระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๕ 
ผ่านกลุ่มเอเปค และกลุ่มย่อยเอเปค รวมถึงหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (พีพีเอฟเอส) 



๒ 
 

 

คณะท างานด้านความร่วมมือวิชาการด้านการเกษตร (เอทีซีดับเบิ้ลยูจี) คณะท างานด้านมหาสมุทรและ      
การประมง (โอเอฟดับเบิ้ลยูจี) การหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (เอชเอลพีดีเอบี) เรายัง
ชื่นชมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคส าหรับการสนับสนุนวาระด้านความมั่นคงอาหาร และรับทราบ
การจัดตั้งเวทีหารือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอพี-เอฟไอเอฟ) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

๘.  เรารับทราบการท างานที่ประสบความส าเร็จอย่างดีในเรื่องการค้าและแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ     
ซ่ึงด าเนนิการโดยคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (ซีทีไอ) และคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและ
การท าให้ได้มาตรฐาน (เอสซีเอสซี) เราเห็นคุณค่าของงานที่กรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารเอเปค 
(เอฟเอสซีเอฟ) และเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมหุ้นส่วน (พีทีไอเอ็น) ได้ด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างระบบความ
ปลอดภัยอาหาร  ในท านองเดียวกัน เรารับทราบ งานด้านความมั่นคงอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ด าเนินการโดยหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (พีพีเอสทีไอ) 
และติดตามผลลัพธ์จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการจัดการภัยพิบัติ  ครั้งที่ 10 ในเรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมในกรณีฉุกเฉินส าหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงอาหาร” 

๙.  เราเน้นย้ าว่าภูมิภาคเอเปคมีศักยภาพอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารผ่านความความร่วมมือ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิก ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเปคมีจุดยืนหนึ่งเดียวใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเร่งติดตามการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
ขององค์การสหประชาชาติ และค านึงว่าเอเปคมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจีเอส) 
ในเรื่องความมั่นคงอาหารและการขจัดความยากจนในหลายข้อ 

ข้อมูลทั่วไป ควำมท้ำทำยและโอกำสส ำหรับควำมม่ันคงอำหำรในภูมิภำค 

๑๐.  ในเขตเศรษฐกิจก าลังพัฒนาของเอเปค ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของภูมิประเทศด้านการเกษตร
และความมั่นคงอาหาร เนื่องจากแนวโน้มต่างๆ เช่น การกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติ      
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงรายได้ การเปลี่ยนแปลงรสนิยม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริโภคอาหาร และการปฏิรูประบบอาหาร มีนัยยะที่ส าคัญต่ออุปทานและอุปสงค์ของอาหาร     
ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากและแสดงถึงโอกาสและความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของ
รัฐบาลและภาคเอกชน ที่จะสามารถส่งผลกระทบต่ออนาคตของการผลิตสินค้าอาหาร ความมั่นคงอาหาร   
การพัฒนาชนบท การลดความยากจน ตลาดอาหารและการค้า และสิ่งแวดล้อม เราตกลงที่จะขยายโอกาสใน
การท าเกษตรกรรมและประมง และให้ความส าคัญกับชุมชนชนบทและชุมชนประมงส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพ่ือบรรลุความม่ันคงอาหาร 

๑๑.  ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๙.๗ พันล้านคน ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐1 ซึ่งหมายความว่า ประชากรร้อยละ ๖๐ 
จะต้องการอาหารเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติของโลกอยู่ภายใต้การคุกคามจากความเสื่อม
โทรมของดิน ความอุดมสมบูรณ์ในดินลดลง การใช้น้ าภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และแรงกดดันจากภาคประมงโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่มีผลผลิตธัญพืชมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของโลก และมีมูลค่าการค้ามากกว่าร้อยละ ๔๐ การเติบโตของการผลิตขึ้นอยู่กับการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก การเติบโตของผลิตภาพ และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ทั้งนี้ การเติบโตของการผลิตเพียงอย่าง
เดียวยังไมเ่พียงพอ เรายังคงจ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพของตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

๑๒. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าประมงอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจส าคัญในการบรรลุความมั่นคงอาหารใน
ภูมิภาค สมาชิกเอเปคมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของโลก และมีผลผลิตจาก   



๓ 
 

 

การจับสัตว์น้ า มากกว่าร้อยละ ๖๕ ของโลก ระดับการบริโภคสัตว์น้ าของภูมิภาคยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 
นอกจากนี้ เอเปคประกอบด้วยสมาชิกผู้ผลิตปลา ติดอันดับ ๙ ใน ๑๐ ของผู้ผลิตปลารายใหญ่ของโลก         
ในท านองเดียวกัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เติบโตเร็วที่สุด ซึ่งคิดเป็นเกือบ
ร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของโลกเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน การลดความ
สูญเสียหลังจากการจับปลาในธรรมชาติและปลาเหลือทิ้งยังคงเป็นความท้าทายเช่นกัน 

๑๓.  นอกจากนี้ ภูมิภาคยังคงเผชิญความท้าทายอ่ืนๆ ต่อความมั่นคงอาหาร ได้แก่ สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง   
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของอายุของเกษตรกร และขาดแรงงานรุ่นเยาว์ที่จะ
เข้าสู่ภาคเกษตร กอปรกับความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น มีโภชนาการที่ดี มีความหลากหลาย
มากขึ้น ความท้าทายเหล่านี้แสดงถึงความจ าเป็นในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชนบทและเขตเมือง 

๑๔.  ในภูมิภาคเอเปค ความมั่นคงอาหารในกลุ่มผู้เปราะบางยังตกอยู่ในความเสี่ยง สัดส่วนของประชากร      
ที่ ยากจนและขาดสารอาหารจ านวนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท โดยคนส่วนใหญ่จะพ่ึงพาการท าการเกษตร
และกิจกรรมนอกภาคเกษตรในชนบทเพ่ือเลี้ยงชีพ ผู้หญิงยังมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตภาพ ส่งเสริมให้มี
อาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร และการใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน และตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น 
นโยบายด้านความมั่นคงอาหารจ าเป็นต้องท างานร่วมกันแบบบูรณาการ มีส่วนร่วม และมีมุมมองด้านเพศที่       
เท่าเทียมเพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิผลมากขึ้น 

๑๕.  เราเชื่อว่าเอเปคสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ โดยการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดอาหาร การบูรณา
การผูผ้ลติสนิคา้อาหาร ซึง่รวมถงึเกษตรกรรายยอ่ย                            จข   ด      ข  ดย   
และรายย่อย (            ) เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระหว่างเขตเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าอาหารโลก การจัดการ
ปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นจากช่องว่างของโครงสร้างพ้ืนฐานและกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดและเกินความ
จ าเป็น การปรับใช้เทคนิคนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และสนับสนุนระบบอาหาร และ       
การเสริมสร้างขีดความสามารถและเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้หญิง เยาวชน และกลุ่มผู้เปราะบางอ่ืนๆในภาคเกษตร 
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ภายในเขตเศรษฐกิจ และความคิดริเริ่มการท างานร่วมกันทั่วทั้งภูมิภาคเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงอาหาร 

ตลำดอำหำรในภูมิภำคและกำรค้ำ 
๑๖.  เราตระหนักถึงความส าคัญของการค้าที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร โดยการเพ่ิมปริมาณอาหาร     
ที่มีอยู่ เรายืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันอีกครั้งต่อระบบการค้าแบบเปิดและใช้กฎระเบียบการค้าพหุภาคีภายใต้
กรอบการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก (ดับเบ้ิลยูทีโอ) และสนับสนุนผลลัพธ์ของกรอบองค์การการค้าโลก 
ซึ่งรวมถึงด้านการเกษตรที่บรรจุอยู่ใน “ไนโรบี แพ็คเกจ” เราส่งเสริมสมาชิกเอเปคให้ด าเนินการตามผลลัพธ์
เหล่านั้น 

๑๗.  เรารับทราบว่าภารกิจหลักของเอเปค คือ การบรรลุการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน การส่งเสริม       
การเจริญเติบโตและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและทางเศรษฐกิจ       
ในท านองเดียวกัน เรารับรู้ถึงความส าคัญของนโบายที่โปร่งใสด้านอาหารและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพและมีแนวปฏิบัติที่ดีและกฎระเบียบด้านอาหารที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละ       
เขตเศรษฐกิจ เพ่ือให้ตลาดสามารถท างานตามกลไกได้อย่างดี รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้า    
การวางนโยบายที่ดีเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณอาหารที่ปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดี
เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการอาหารทั่วทั้งภูมิภาค 
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๑๘.  เรายินดีต่อความพยายามของเขตเศรษฐกิจในการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านศุลกากร เพ่ือให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน เงื่อนไขด้านการส่งออกและน าเข้าสินค้าอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา    
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขยายการค้าสินค้าอาหารและความมั่นคงอาหารในภูมิภาค และเราขอให้     
เขตเศรษฐกิจด าเนินการในลักษณะนี้ต่อไป เรายินดีต่อความก้าวหน้าของโครงการน าร่องหลายโครงการ       
ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับโลก เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ความมีเอกภาพ และ
ความปลอดภัย และเพ่ือลดต้นทุนของการค้าสินค้าอาหาร 

๑๙.  เรารับทราบข้อริเริ่มด้านการวิจัยของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า และระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การเพ่ิมต้นทุน และลดทางเลือกส าหรับผู้บริโภคใน      
การเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดี เราจะประเมินผลการวิจัยนี้เมื่อจัดท าแล้วเสร็จ เรามอบหมายให้ที่ประชุม
หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องดังกล่าว ในปี ค.ศ.๒๐๑๗              
เพ่ือด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าอาหาร 

๒๐.  เป็นความกังวลใจว่า ในขณะที่มีการเปิดตลาดการค้าในหลายสาขาในภูมิภาคเอเปค มีการเปิดเผยรายงาน
การทบทวนความคืบหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายโบกอร์ในช่วงที่สอง ระบุว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคเกษตรยังมีอุปสรรคทางการค้าในภูมิภาค เราขอให้เขตเศรษฐกิจด าเนินการออกมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดการกับมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี 

๒๑. เราสนับสนุนรูปแบบทางธุรกิจที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและการเข้าสู่ตลาดใน    
การสร้างความเข้มแข็งของความสามารถทางการแข่งขันในภาพรวมในห่วงโซ่คุณค่าอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะ
แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาความส าเร็จของความเชื่อมโยงในธุรกิจอาหารและการสร้าง              
ขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยด้านอาหาร 

๒๒.  เราสนับสนุนองค์การด้านมาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น คณะกรรมาธิการโครงการ
มาตรฐานอาหาร อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (ไอพีพีซี) และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (โอไออี) เรารับทราบข้อแนะน าต่างๆ ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
และองค์การอนามัยโลก เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยอาหารระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และ
ไมข่ัดขวางการค้า 

๒๓.  เป็นที่รับรู้กันว่า เงื่อนไขและแนวทางด้านความปลอดภัยอาหารอาจจะแตกต่างกันระหว่างสมาชิกเอเปค
และภายในเขตเศรษฐกิจ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาและพัฒนาหลักการร่วมกันในการส่งเสริมให้ระบบอาหาร
ปลอดภัยมีความเข้มแข็งและตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้อง
ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งการใช้มาตรการต่างๆ เป็นมาตรการมีข้อจ ากัดทางการค้าที่น้อย
ที่สุด และต้องสอดคล้องกับสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก เช่น ความตกลงว่าด้วย
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ทีบีที) ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(เอสพีเอส) การกระท าดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้สภาวะการค้าในระดับโลกไม่มีความผันผวน และเป็นไปอย่า
ยุติธรรม โปร่งใส เปิดกว้าง 

๒๔.  เรารับทราบถึงขีดความสามารถของภาคเอกชนในการเสริมสร้างและรับประกันความต้องการอาหารที่มี
คุณภาพ หรือเงื่อนไขต่างๆ ด้านกระบวนการผลิต และการกระจายสินค้า ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศแบบสมัครใจ เช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอเอสโอ)  
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๒๕.  เราเห็นคุณค่าของข้อริเริ่มและกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือส่งเสริมระบบควบคุมคุณภาพ
อาหารและความปลอดภัยอาหาร การปรับปรุงแผนงานด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตส่งออกและปริมาณ
สารป้องกันก าจัดศัตรู พืชตกค้างสูงสุด  การเสริมสร้างการหารือระหว่างผู้ก าหนดกฎระเบียบกับ
ภาคอุตสาหกรรมในพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร การเตรียมผู้ฝึกสอนในป้องกันการเกิดโรคใน
สัตว์และความปลอดภัยอาหาร การประเมินความแตกต่างของแนวทางการท าความสะอาดมือที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เพ่ือบ่งชี้ประเด็นที่แตกต่างกัน และพัฒนาบุคลากรเพ่ือฝึกอบรมแรงงานในสถานประกอบการแปรรูป
สินค้าอาหาร การเสริมสร้างความเชื่อมโยงของมาตรฐานสินค้าอาหารเพ่ือกระชับความเข้าใจระหว่างกัน และ
ผลักดันความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าอาหารและเพ่ิมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค
ภายในเขตเศรษฐกิจเอเปค เราส่งเสริมเขตเศรษฐกิจในการพิจารณาแนวทางเพ่ือสร้ างความปลอดภัยอาหาร
และคุณภาพอาหารผ่านความร่วมมือของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ควำมย่ังยืนส ำหรับระบบอำหำรที่มีควำมยืดหยุ่นปรับตัวได้ 

๒๖.  เราตระหนักถึงความเชื่อมโยงของภาคเกษตรต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และความจ าเป็น
เร่งด่วนในการปกป้อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้           
เขตเศรษฐกิจเอเปคปรับใช้นโยบายและขยายความร่วมมือด้านทางเศรษฐกิจและเทคนิคในการปรับปรุง     
การก ากับดูแล การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล การท าให้ระบบนิเวศน์มีความ
สมบูรณ์ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นปรับตัวได้ 

๒๗.  ทรัพยากรน้ าเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราส่งเสริมเขตเศรษฐกิจในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้ทรัพยากรน้ าและ    
การก ากับดูแล การพิจารณาแนวคิดในหลายระดับและหลายสาขา เราสนับสนุนความร่วมมือของเอเปค     
ด้านการใช้ทรัพยากรน้ าและการจัดการแบบบูรณาการ 

๒๘. เรายังเรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือสนับสนุนแนวทางบูรณาการ ซึ่งจะ
สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน แสวงหา      
แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและระบบการบริการจัดการ ส่งเสริมชุมชนแบบมีส่วนร่วมและยืดหยุ่นปรับตัวได้ และรักษา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิต โดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรรมแบบครัวเรือนและชุมชนประมง  

๒๙. นอกจากนี้ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืนและแนวปฎิบัติที่ดีด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าอย่างยั่งยืนมีความส าคัญต่อความมั่นคงอาหาร เราสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปคด าเนินการ           
ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์การประมงและมาตรการในการบริหารจัดการ รวมถึงแผนงานการบริหารจัดการ 
ที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะฟ้ืนฟูปริมาณสัตว์น้ าคงเหลือ เราส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจอนุรักษ์
และบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนและรักษาระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้มั่นใจว่า
อุปทานอาหารจะมีอยู่ รวมถึงการส่งเสริมการจัดการขยะเพ่ือปกป้องท้องทะเลให้ปราศจากขยะ  

๓๐.  เราก าหนดให้การมีการสร้างเสริมความร่วมมือเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ในภูมิภาค รวมถึงการเฝ้าระวังสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย       
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เข้าสู่ตลาด เราเรียกร้องอีกครั้งให้พิจารณาการให้สัตยาบันและการด าเนิน  
การตามความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (พีเอสเอ็มเอ)  

๓๑. เรารับทราบบทบาทส าคัญของป่าไม้ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การป้องกันการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย การเสื่อมสภาพของดินและความแห้งแล้ง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุน



๖ 
 

 

การอนุรักษ์พ้ืนที่ลุ่มน้ าและพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหาร ซึ่งท าให้เกิดระบบการให้บริการด้านระบบนิเวศน์ที่ส าคัญ 
เรายังคงส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และปรับปรุงการบริหารกิจการป่าไม้  เพ่ือช่วยสนับสนุนความ
มั่นคงอาหาร 

๓๒. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่อการเติบโตด้านการเกษตร การผลิตสินค้า
ประมง และความมั่นคงอาหาร ดังนั้น เราเรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข็มแข็งในความพยายามที่
จะเพ่ิมขีดความสามารถด้านการปรับตัวและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับ
แต่ละเขตเศรษฐกิจ เราตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการด าเนินการต่อสภาพภูมิอากาศ
อย่างเป็นมิตรและระบบการผลิตอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ เราตระหนักถึงศักยภาพของวิทยาศาสตร์
ด้านภูมิอากาศในการช่วยปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูล และความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการและ   
การประเมินผลการพยากรณ์ความเสี่ยงภาคประมงและเกษตรกรรม เราให้คุณค่ากับการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง
บูรณาการความรู้สหสาขาและแนวทางความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายระดับ โดยร่วมมือกับศูนย์
ภูมิอากาศของเอเปค (เอพีซีซี) 

๓๓. เราสนับสนุนข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และยินดีต่อความพยายามในการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อที่มีความเก่ียวเนื่องกันในอีก 3 ปี ข้างหน้า และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เทคโนโลยี และการเรียนรู้ร่วมกัน เราสนับสนุนการสนทนาเพ่ือหาแนวทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาด้าน
การเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรายินดีกับโครงการหลายปีของเอเปคว่าด้วยความมั่นคง
อาหารและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ  ด          ย                              .ศ .๒ ๐ ๑ ๗  
โดย      ย                         โย  ยด                  ด               ด  ย     ย  ย       ย ข    

                     

๓๔. เราสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่น ลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ          
เราส่งเสริมความร่วมมือกันในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง ในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การปรับปรุง           
ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมอาหารและชุมชน และสนับสนุนเขตเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
อาหารเพ่ือรักษาอุปทานอาหารให้มีเสถียรภาพ เราเสนอว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้านการคลัง    
(เอสเอฟโอเอ็ม) ต้องพิจารณาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและ
สร้างเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

๓๕. เราตกลงที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย รวมถึงภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ ในการพัฒนาการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (อาร์ดีไอ) 
และการขยายผลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เราสนับสนุนองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในการจัดท าข้อริเริ่มร่วมกันด้าน
        งาน    ย                   และการแลกเปลี่ยนการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนความรู้และข้อมูล และอ่ืนๆ ที่เป็นไปได้ เพ่ือยกระดับความ
มั่นคงอาหารในเอเปค 

๓6.  เราเห็นคุณค่าของงานที่ด าเนินการโดยการประชุมคณะท างานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร 
การหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะท างานด้านมหาสมุทรและการประมง 
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและการท าให้ได้มาตรฐาน    



๗ 
 

 

กรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารเอเปค เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมหุ้นส่วน และกรอบกฎระเบียบ
เกี่ยวกับไวน์ในเอเปค และบทบาทของกรอบเหล่านั้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความช านาญในประเด็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร และพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมด้านอาหาร ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
การผลิตภาพสินค้าอาหาร เราส่งเสริมกลุ่มย่อยเหล่านั้นในการสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยร่วมกัน และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ตลอดระบบอาหาร ส าหรับกรณีที่สถานการณ์ของแต่ละ      
เขตเศรษฐกิจ เราควรอ านวยความความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพ่ือท า
ให้เกิดการรวมตัวของสินค้าเกษตรและสินค้าสัตว์น้ าในห่วงโซ่อาหารและห่วงโซ่คุณค่าที่ดีข้ึน 

๓7. เรายอมรับว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสามารถช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของความมั่นคงอาหาร
และส่งเสริมการปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เรารับทราบว่า เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรควรประยุกต์ใช้ในเข้ากับกฎหมายและกฎระเบียบของเขตเศรษฐกิจ เรายืนยันว่า เทคโนโลยี      
การปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ จะเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย าของพืชและสัตว์อย่างมีนัยยะส าคัญ และนับเป็น
เครื่องมือที่เพ่ิมเติมขึ้นมาส าหรับผู้ปรับปรุงพันธุ์ เราตกลงที่จะใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดการความ 
ท้าทายร่วมกันส าหรับเกษตรกรรายย่อย และเราตระหนักว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นจะช่วยท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย เราส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจแบ่งปันข้อมูล แนวการปฏิบัติที่ดี ประสบการณ์ 
ทรัพยากรและบทเรียน เกี่ยวกับนวัตกรรม กรอบกฎหมาย การประเมินอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เรารับรู้ถึงบทบาทที่ส าคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ในฐานะเครื่องมือส าคัญในการมีส่วนร่วมกับภาคสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในการพัฒนาการเติบโตที่มีความยืดหยุ่น มีส่วนร่วม 
และยั่งยืน และบรรลุความความม่ันคงอาหาร   

๓8. เราเห็นคุณค่าของงานที่ด าเนินการโดยเอเปคผ่านกรอบคณะท างานความร่วมมือทางวิชาการด้าน
การเกษตร (เอทีซีดับเบิ้ลยูจี) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในด้าน
การเกษตร เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับบริบทในภูมิภาค เรายินดีกับข้อริเริ่มต่างๆ ของคณะท างานความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการเกษตร 

39.  จากการเติบโตของประชากรโลก เราตกลงที่จะท าให้อาหารมีความเพียงพอ ตรงตามความต้องการที่จะมี
อาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และหลากหลายในภูมิภาค เราสนับสนุนการวิจัยด้านอุปทานอาหารและ
โภชนาการ รวมถึง การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่าง       
เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค และองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะพยายามให้กลุ่ม             
ผู้เปราะบางทางสังคม มีอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และมีความหลากหลายอย่างพอเพียง 

กำรพัฒนำชนบทและเขตเมือง 

๔0. เพ่ือสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การกลายเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว             
การเปลี่ยนแปลงการบริโภคและรูปแบบระบบอาหาร และการรับรู้ถึงความส าคัญของความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
และสังคมระหว่างชุมชนชนบท เขตเมือง และชานเมือง เพ่ือให้บรรลุความมั่นคงอาหาร เราตกลงที่จะใช้
แนวทางนโยบายอย่างครอบคลุมเพ่ือให้ท าให้เกิดความมั่นคงอาหารและการพัฒนาชนบทและเขตเมือง โดย
มุ่งเน้นการเชื่อมโยงชุมชนชนบทและชุมชนชานเมืองไปสู่ศูนย์กลางเขตเมือง เรายังยินดีในความพยายามใน 
การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ของเขตเศรษฐกิจเอเปคในเรื่องดังกล่าว 
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๔1. เกษตรกรแบบครัวเรือนและรายย่อยมีบทบาทส าคัญในระบบอาหาร โดยที่พวกเขายังคงใช้ที่ดินส่วนใหญ่
ท าการเกษตร ประมง เพื่อใช้ผลิตอาหารในปริมาณที่มีนัยยะส าคัญ การกลายเป็นเมืองท าให้เกิดการหมุนเวียน
ของอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานระหว่างเขตเมืองและชนบท ท าให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอาหาร ดังนั้น เราควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในภาคเกษตรและระบบอาหาร โดยใช้นโยบายและกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย 
หลักสูตรด้านการส่งเสริม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของระบบอาหาร       
การพัฒนาทุนมนุษย์ การเข้าถึงการเงิน การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  และหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าอาหารในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
เราตระหนักว่าการเชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่ตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค และตลาดโลกอาจท าให้
สามารถลดความยากจน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมความม่ันคงอาหาร และขยายทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

๔2. ตระหนักว่า ความเท่าเทียมทางเพศและการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ
และรายได้ในภาคเกษตร เราควรสนับสนุนการแทรกแซงที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
กลุ่มคนเหล่านั้น ในการจัดการอุปสรรคที่ขัดขวางความสามารถในการมีส่วนร่วมในระบบอาหาร เพ่ือเป็น
ทางเลือกน่าสนใจส าหรับกลุ่มเหล่านั้น เราตระหนักถึงความพยายามโดยเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการท าให้
ผู้หญิงและเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถที่ดีข้ึนในอาชีพเกษตรกรรม 

๔3. เราจะยังคงสนับสนุนการท างานของกลุ่มย่อยเอเปคเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนและการจ้างแรงงาน 
เราควรที่จะดูแลการคุ้มครองโอกาสของการจ้างงานให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานตลอดระบบอาหาร และอาจรวมถึง
กิจกรรมเสริม เช่น การท่องเที่ยวท้องถิ่น การผลิตสินค้าหัตถกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ผู้หญิง 
และเยาวชน 

๔4. ระลึกว่าพ้ืนที่เขตเมืองได้รับผลประโยชน์ภายนอกเชิงบวกจากภาคเกษตรและประมงอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่
ชนบท รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ การป้องกันน้ าท่วม เราควรส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมไว้ โดยไม่ขัดกับการค้า เรารับทราบบทบาท 
อันทรงคุณค่าของผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรรมครัวเรือนในการพิทักษ์และสร้างเสริมมรดกใน     
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร และประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีในการท าการเกษตร 

๔5. เราจะพยายามส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตชนบทที่ท าการเกษตร 
ซึ่งรวมถึงภูมิประเทศที่โดดเด่น องค์ความรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ท่ีโดดเด่น ที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับ
การจัดการทรัพยากรดินและน้ า ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีคุณค่าต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สินค้าและบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรแบบครัวเรือน กลุ่มคนพ้ืนเมือง และชุมชนท้องถิ่น ในการนี้  
เรารับทราบข้อริเริ่มระบบมรดกทางการเกษตรของโลกของเอฟเอโอ 

๔6. เรารับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท าให้เกิดการแบ่งปันความรู้ การเผยแพร่ข้อมูล และ
การตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรแบบครัวเรือน และเชื่อมโยงกับ
เกษตรกรเหล่านั้น กับผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างมี
นัยส าคัญในระบบอาหาร 

๔7. อ้างถึงปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจปีค.ศ. 2014 และปีค.ศ.2015 ส่งเสริมให้พัฒนาชนบทและการขจัด
ความยกจนต่อไป เรายินดีต่อความก้าวหน้าในการสนับสนุนการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ในการนี้ เรารับทราบกิจกรรม
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ที่ได้ด าเนินการในปี ค.ศ. 2016 เกี่ยวกับธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของการพัฒนาและการขจัดความยากจน 

48. เรายินดีกับกับการจัดตั้งกรอบยุทธศาสตร์เอเปคว่าด้วยการพัฒนาชนบทและเขตเมืองเพ่ือสร้า งความ   
เข็มแข็งด้านความมั่นคงอาหารและการเติบโตเชิงคุณภาพ และติดตามการเตรียมการส าหรับแผนปฏิบัติการใน
ปี ค.ศ.๒๐๑๗ โดยมอบหมายให้ที่ประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารด าเนินการ พร้อมด้วย 
กลุ่มย่อยที่เก่ียวข้อง 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรลงทุนและกำรบริกำรเพื่อควำมม่ันคงอำหำร 

49. เรามุ่งเน้นบทบาทท่ีส าคัญของการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารและ
การมีอาหารอยู่ ดังนั้น เราจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะในด้านคมนาคม การเชื่อมโยง การขนส่ง และบริการอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการเกษตร
และเชื่อมโยงกับตลาดค้าส่ง โดยเฉพาะเมืองขนาดรองและชนบท และในภูมิภาคเอเปค เรารับทราบ         
การด าเนินการตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบด้านการเกษตรและระบบอาหารซึ่งได้ เห็นชอบโดย
คณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (ซีเอฟเอส) เรายินดีกับข้อริเริ่มในการเสริมสร้างขีดความสามารถและ 
การเผยแพร่ข้อมูลโครงการลงทุนในภูมิภาคท่ีได้วางแผนไว้ เราระลึกถึงความส าคัญของวิธีการและกระบวนการ
ด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละเขตเศรษฐกิจ  

๕0.  พิจารณาถึงข้อจ ากัดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าจืด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภค 
การพัฒนา และการผลิตอาหาร เราตกลงที่จะส่งเสริมหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและบริการในการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าจะมีน้ าคงอยู่ สามารถใช้ได้และเข้าถึงได้ ตลอดจนมีการใช้น้ าที่เหมาะสม  

51. นอกจากนี้ เราควรด าเนินการต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม เพ่ือ   
ลดการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้งหลังการเก็บเก่ียว รวมถึงการพัฒนาระบบการเก็บรักษาและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในระบบห่วงโซ่ความเย็นให้ดีขึ้น เรายินดีต่อ     ด                    โ       ย  ข        
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกับพันธมิตรห่วงโซ่ความเย็นของโลก (จีซีซีเอ) และขอให้มีการหารือเรื่องการสูญเสีย
อาหารและอาหารเหลือทิ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ในบริบทของการแปรรูป การเก็บรักษา ห่วงโซ่ความเย็น 
และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงด้านนโยบายและเทคโนโลยี เราเรียกร้องให้หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร
พัฒนาและด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน เรื่องการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือความมั่นคงอาหารในปีต่อๆ ไป 

๕2. เราเรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจด าเนินนโยบายที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ   
ลดปริมาณการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้ง และแสวงหาการผลิตสินค้าอาหารและการค้าอย่างยั่งยืน  
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิผล และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน และความร่วมมือข้ามพรมแดน ยิ่งไปกว่านั้น เราเรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจยังคงยกระดับ         
การด าเนินงานตามแผนงานของเอเปคว่าด้วยการลดการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้ง และเห็นคุณค่าของ
ความก้าวหน้าโครงการต่อเนื่องหลายปีเรื่องการสูญเสียอาหารของเอเปค เราส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจสมาชิก
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารและความร่วมมือในการลดการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้ง       
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพยายามลดความสูญเสียอาหาร พัฒนา    
การบริหารจัดการ และให้ความรู้ผู้บริโภคเพ่ือหลีกเลี่ยงขยะ เรารับทราบเวทีทางวิชาการว่าด้วยการวัดและ  
ลดความสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้งที่ประสานงานระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
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และสถาบันวิจัยด้านนโยบายการใช้อาหารระหว่างประเทศ  

กำรเข้ำสู่ระบบอำหำรในปี ค.ศ.2020 

๕๓.  เราตกลงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (พีพีเอฟเอส) ผ่าน 
การทบทวนผลลัพธ์ การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและการก ากับดูแล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะยังคงมี
การด าเนินการที่มีประสิทธิผลและมีความเกี่ยวข้องกัน เรายังคงมอบหมายให้หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความ
มั่นคงอาหารด าเนินการต่อไปในการร่วมมือกับกลุ่มย่อยอ่ืนๆ ในเอเปค และการประชุมระหว่างประเทศ  

๕4. เราเน้นย้ าว่าการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย         
มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานของหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร เราขอให้เขตเศรษฐกิจ
เอเปคทั้งหมด เร่งและสร้างการมีส่วนร่วม และขอให้หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารสนับสนุนให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในประเด็นความมั่นคงอาหาร โดยการจัดการข้อกังวลและจัดล าดับความส าคัญใน     
การด าเนินการในเชิงลึกของระบบอาหารของเอเปค เราจะมุ่งเน้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการข้อกังวล      
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเกษตรและประมง การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนและ   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้าและตลาด การลดความสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้ง   
การปรับใช้และประยุกต์กฎระเบียบด้านอาหารที่โปร่งใสและอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการให้ดีขึ้น 

๕5.  เรายังคงต้องพิจารณาแนวทางและวิธีการ เพ่ือช่วยให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การก าหนดนโยบายและหลักสูตรด้านการส่งเสริม เพ่ือช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ทุกองค์ประกอบของระบบอาหาร 

๕6. เราเน้นย้ าว่าการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน และการค้า เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความยั่งยืน
และความก้าวหน้าของความมั่นคงอาหารทั้งในระดับเขตเศรษฐกิจ ภูมิภาค และโลก 

๕7.  เรายินดีกับความส าเร็จของการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่  ๔ และแสดงความ
ขอบคุณสาธารณรัฐเปรูเป็นอย่างยิ่งส าหรับการต้อนรับอันอบอุ่น 

๕8.  เรายินดีที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในสัปดาห์ความมั่นคงอาหารครั้งต่อไป ในปี ค.ศ.๒๐๑๗ 
ซึ่งรวมถึงการประชุมนโยบายระดับสูงว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร และรอคอยการประชุมรัฐมนตรี
ความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๕ ในปี ค.ศ.๒๐๑๘ เพ่ือให้ความพยายามร่วมกันของเรามีความก้าวหน้าต่อไป 


