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บทน ำ 

๑. เรารัฐมนตรีที่รับผิดชอบความมั่นคงด้านอาหารของเอเปคร่วมประชุมกันที่เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย 
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมี Mr. Nikolai Fedorov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประธานการประชุม 

๒. เรายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization :FAO)  โครงการอาหารโลก (World Food Programme :WFP) กองทุนระหว่าง
ประเทศเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development :IFAD) การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD) 
ธนาคารโลก (World Bank :WB)   ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :ADB) 
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South-East Asian Nations :ASEAN)  และสภา
ที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council :ABAC) 

๓. ตั้งแต่การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารเอเปคครั้งแรกที่เมืองนิอิกาตะในปี ๒๕๕๓  สถานการณ์
เรื่องความมั่นคงด้านอาหารยังคงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปี ๒๕๕๔ ค่าดัชนีราคาอาหารของ 
FAO เฉลี่ยอยู่ที่ ๒๒๘ จุด ซึ่งมากกว่าค่าสูงสุดในช่วงที่เกิดวิกฤตอาหารระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑๑  จากข้อมูล
ของ OECD และ FAO ได้คาดการณ์ว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ภาคเกษตรจะยังคงอยู่ในระดับสูงและผันผวน
จนถึงปี ๒๕๖๓๒ ซึ่งจะยิ่งท าให้ยากขึ้นที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารจ านวนประชากรโลกผู้ขาด
สารอาหารยังคงอยู่ในระดับสูงถึง ๙๒๕ ล้านคนในปี ๒๕๕๓ เปรียบเทียบกับช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๓๓๓ ซึ่งมี
ประชากรผู้ขาดสารอาหาร ๗๘๐ ล้านคน จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติล่าสุด ประชากรโลกจะ
เพ่ิมข้ึนจนถึงจ านวน ๙.๓ พันล้านคนในปี ๒๕๙๓๔ ซ่ึงจ าเป็นต้องเพ่ิมความพยายามที่จะเพ่ิมผลผลิตอาหารของ
โลก และเพ่ิมประสิทธิภาพของตลาดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สถานการณ์ความไม่มั่นคงอาหาร
ในภูมิภาคยิ่งเพ่ิมความซับซ้อน เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความถี่มากขึ้น เชื่อมโยงกั บโลกร้อน
และความผันผวนของสภาพอากาศ 

๔. พวกเรายินดีต้อนรับหุ้นส่วนนโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร (Policy Partnership on Food 
Security: PPFS) ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนในปี ๒๕๕๔  เพ่ือสร้างการบูรณาการที่สมบูรณ์ระหว่างสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เอเปค ภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในความพยายามร่วมกันของเอเปคเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหาร  และพวกเราสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวที่ถูกก าหนดขึ้นโดย
หุ้นส่วนดังกล่าว เพ่ือการบรรลุผลของโครงสร้างระบบอาหารภายในปี ๒๕๖๓ อันเพียงพอที่จะท าให้เกิด    
ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนแก่เขตเศรษฐกิจในภูมิภาค  พวกเรารู้สึกยินดีที่ทราบว่า การประชุมของ
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หุ้นส่วนดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองคาซาน และพวกเราหวังว่าโครงสร้างใหม่นี้จะเป็นเวทีเบื้องต้น
ในการหารือของเอเปคในการพิจารณานโยบายความม่ันคงด้านอาหาร 

๕. พวกเรายืนยันว่าเขตเศรษฐกิจเอเปคจะร่วมมือกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วม (๑) การพัฒนาภาคเกษตร
อย่างยั่งยืน และ (๒) การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน การค้า และการตลาด ตามปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วย
ความมั่นคงอาหาร พวกเรายังย้ าถึงการสนับสนุน หลักการกรุงโรมว่าด้วยความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืนของโลก 
(Rome Principles on Sustainable Global Food Security)  เพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลตามปฏิญญานิอิกาตะ 
พวกเราเห็นด้วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารในปัจจุบัน โดยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรและผลิตภาพ 
 การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการพัฒนาตลาดสินค้าอาหาร 
 การส่งเสริมความปลอดภัยอาหารและคุณภาพอาหาร 
 ปรับปรุงการเข้าถึงอาหารส าหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม 
 การสร้างความมั่นใจในการจัดการระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน และการต่อต้านการท าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) 
และการค้าที่เก่ียวข้อง 

กำรเพิ่มผลผลิตภำคเกษตรและผลิตภำพ 

๖. การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรบนพ้ืนฐานความยั่งยืนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร  
ในภูมิภาคเอเปค  เพ่ือให้บรรลุผลการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมผลิตภาพ
และลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว  โดยในเบื้องต้นผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการยอมรับเทคโนโลยี    
ที่สร้างสรรค์ด้านการเกษตรอย่างกระตือรือร้น เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ มีความจ าเป็นในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท างานร่วมกันเพ่ือป้องกัน
การระบาดของโรคสัตว์ โรคและแมลงศัตรูพืชในระดับโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดิน แหล่งน้ า และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรวมทั้งสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพ่ือรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมในแต่ละภูมิภาค  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของสภาพแวดล้อมในแต่ละส่วนของโลกและปัจจัยสนับสนุนด้านการเกษตร 
เราชื่นชมกับความพยายามของสมาชิกเอเปคในการด าเนินงานผ่านคณะท างานความร่วมมือด้านเทคนิคเกษตร 
(Agricultural Technical Cooperation Working Group: ATCWG) คณะท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Science and Technology Working Group: ISTWG) เพ่ือขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิบัติการความมั่นคงอาหารภายใต้ปฏิญญานิอิกาตะ เพ่ือเสริมสร้างผลิตภาพด้านการเกษตร และ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค เรายังยินดีกับความพยายามของกลุ่ม G20 ภายใต้
การน าของเม็กซิโกในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของผลิตภาพด้านการเกษตร และลดช่องว่างส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย  

๗. การเพ่ิมข้ึนของราคาอาหารในปัจจุบันได้ดึงดูดการลงทุนภาคเกษตรในระยะยาว เรายอมรับถึงความจ าเป็น
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างการลงทุนภาคการเกษตร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
บทบาทส าคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบของภาคเอกชน ต้องเกิดจากการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐใน 
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การสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรและผู้ลงทุนอ่ืนๆ เรายังยอมรับถึงบทบาทส าคัญของการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการลงทุน และเรียกร้องให้หุ้นส่วนนโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้าน
อาหาร (PPFS) ให้ความสนใจในประเด็นนี้ ในขณะที่การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในเขตเศรษฐกิจ
ก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ได้รับจากงบประมาณและทรัพยากรภาครัฐ เราเห็นชอบที่จะผลักดันการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนส าหรับภาคเกษตรมากขึ้น จากการริเริ่มของหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน  เราเชื่อว่า
มีความจ าเป็นในการเพ่ิมค าแนะน าอย่างละเอียดในกรอบการท างานของหุ้นส่วนดังกล่าวเพ่ือปรับปรุง
บรรยากาศทางธุรกิจในเขตเศรษฐกิจเอเปค 

๘. รับทราบบทบาทเชิงบวกของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในการเพ่ิมผลผลิต ผลิตภาพ และการจ้างงาน
ในเขตเศรษฐกิจผู้รับการลงทุน  เราชื่นชมกับหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Principles for 
Responsible Agricultural Investment: PRAI) ซึ่งด าเนินการยกร่างโดยธนาคารโลก FAO IFAD และ
UNCTAD และเราสนับสนุนการริเริ่มด าเนินการหารือเกี่ยวกับหลักการนี้ภายใต้กรอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก (Committee on World Food Security: CFS)  พวกเรายินดีกับ
การรับรองแนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจส าหรับธรรมาภิบาลอย่างรับผิดชอบของการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การท าประมง และป่าไม้ (Voluntary Guidelines  for the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests: VG) ของคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก และยังยินดีกับการด าเนินงาน
ขององค์กรระหว่างประเทศ ในการแนะน าตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการลงทุนภาคการเกษตรอย่าง
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการน าร่องในการน าหลักการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบไปใช้จริง
ในระดับพ้ืนที่ เราสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนโดยค านึงถึงหลักการของ VG และ PRAI   

๙. เนื่องจากที่ดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ มีอยู่อย่างจ ากัด จึงมีความจ าเป็น ในการสนับสนุน      
การพัฒนาที่ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคภ์าคเกษตร ซึ่งรวมถึง พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทาน
ต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ การพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ การขยายการบริการ มาตรการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือประหยัดทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจ าเป็นต้องเพ่ิมการลงทุนระยะยาวในด้าน   
การวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร จากการประมาณการของสถาบันวิจัยนโยบายด้านอาหารนานาชาติ 
(International Food Policy Research Institute: IFPRI) พบว่าการลงทุนดังกล่าวควรเพิ่มข้ึนมากกว่าสามเท่า
ภายในปี ๒๕๖๘ และต้องการค าสัญญาส าหรับอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงพันธุกรรม ข้อมูลพันธุกรรม 
ผลงานทางวิชาการ และแหล่งรวบรวมพันธุกรรม อย่างเหมาะสม และสนับสนุนสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture ITPGRFA) เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช เราสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปคอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมดังกล่าวในขอบเขตที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละเขตเศรษฐกิจ   
เรายินดีที่กลุ่ม G20 และ FAO ให้ความส าคัญในประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เราสนับสนุนความพยายามของเม็กซิโกในฐานะประธานกลุ่ม G20 ในการให้ความส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนงานวิจัยภาคเกษตรผ่านกลไกการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

๑๐. เราเห็นด้วยว่ามีความจ าเป็นในการเพิ่มการสนับสนุน รวมทั้งเงินทุน ส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรคด์้านการเกษตร ผ่านระบบการวิจัยเกษตรระดับชาติ และความร่วมมือพหุหาคี  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งของสถบันวิจัย และศูนย์นวัตกรรมภายใน 
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แต่ละเขตเศรษฐกิจ หรืออาจก่อตั้งศูนย์ใหม่ หากมีความจ าเป็น และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง          
ขีดความสามารถของนักวิจัยในเขตเศรษฐกิจก าลังพัฒนา เราเห็นด้วยกับความจ าเป็นในการปรับปรุงระบบ  
การวิจัยการเกษตร ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมถึงเกษตรกร เราเห็นถึงความส าคัญ    
ในการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์โดยเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวผลักดัน เราสนับสนุนความร่วมมือและการประสานงาน      
ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสถาบันวิจัยในระดับชาติและศูนย์นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางกลุ่มให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยด้านการเกษตรระดับนานาชาติ (Consultative Group on International 
Agricultural Research :CGIAR) และกองทุนโลกเพ่ือการวิจัยด้านการเกษตร (Global Forum on 
Agricultural Research :GFAR)  เรายังเห็นความส าคัญของการประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยและศูนย์
นวัตกรรมของเขตเศรษฐกิจเอเปคผ่านเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือให้สถาบันและศูนย์ดังก ล่าวได้มี             
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลการวิจัย  การร่วมมือในการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ร่วมกัน 
เราสนับสนุนให้มีการหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องของเอเปคเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ 
และผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรและ
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับภาคผนวก A ของปฏิญญาโฮโนลูลู (Honolulu Declaration) เรายังสนับสนุน
มาตรการเพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อันจะส่งผลถึงการพัฒนาภาคเกษตรและคุณภาพของผลผลิต ในการนี้เรายินดีในการร่วมมือท างานกับพันธมิตร
การวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร (Global Research Alliance on 
Agricultural Greenhouse Gases : GRA) และสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคเข้าร่วมกับการริเริ่มนี้ 

๑๑. รับทราบว่าเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรมีประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิต และผลิตภาพ ด้านการเกษตร 
เราเห็นด้วยในการสนับสนุนการพัฒนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการเพ่ิมขีดความสามารถในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการเกษตร การปรับกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความสอดคล้องกัน การประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงความโปร่งใสในการตัดสินใจ 
เรายืนยันความตกลงในการสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การอ านวยความสะดวกด้านการค้า
ส าหรับผลผลิตที่ได้จากเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ด้านการเกษตร (Action Plan: Facilitating Trade in 
Products Derived from Innovative Agricultural Technologies) เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงของ
รัฐมนตรีเอเปคที่ด าเนินการในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เราได้มอบหมาย
ให้ High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB) มีส่วนร่วมโดยตรงในการท างาน
นี้ รวมถึงเรื่องระดับต่ าสุดที่ยอมให้มีได้ของพืชตัดแต่งพันธุกรรม (low level presence of genetically 
modified crops) เรายังสนับสนุนให้มีการทบทวนการด าเนินการตามค าแนะน าของ Innovative 
Agricultural Technology Forum (กันยายน ๒๐๑๑) และวิเคราะห์ข้อเสนอเพ่ือด าเนินการเรื่องนี้ในอนาคต 

๑๒. ยอมรับความจริงว่าภูมิภาคเอเปคมีความเสี่ยงเรื่องภับพิบัติทางธรรมชาติ เราให้ความส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ และการคืนสู่สภาพเดิมของการผลิตภาค
การเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรพัฒนำตลำดสินค้ำอำหำร 

๑๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความมั่นคงด้านอาหารจะมีประสิทธิภาพเมื่อด าเนินการบน
พ้ืนฐานการค้าแบบเสรีและเป็นธรรม ดังนั้นเราเห็นด้วยว่าจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของภาคอาหาร คือความพยายาม
ในการหาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการก่อตั้งและการพัฒนาตลาดอาหาร  



๕ 
 

๑๔. การค้าสินค้าเกษตรมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร  ในเรื่องนี้เรายืนยันคุณค่าของ  
การเปิดและเป็นไปตามกฎระเบียบของระบบการค้าพหุพาคี ภายใต้กรอบการด าเนินงานขององค์การการค้า
โลก (WTO) ซึ่งท าให้การค้าสินค้าเกษตรมีความแน่นอนและสามารถคาดการณ์ได้  เราเห็นด้วยกับความจ าเป็น
ในการท าให้เกิดความยั่งยืนเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตลาดโลกเสรี ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนมาตรฐาน   
ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ปฏิเสธการปกป้องทางการค้า และสนับสนุนการพัฒนาการบูรณาการตลาดใน
ระดับภูมิภาคเราต้องสร้างความมั่นใจถึงความมีอยู่อย่างต่อเนื่องของอุปทานอาหารในตลาดโลก                
ในขณะเดียวกันก็มีการท างานเพ่ือก่อให้เกิดความแน่นอนของอุปทานอาหารในระยะยาว โดยการเพ่ิมผลิตภาพ
และการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาค ยอมรับว่าการห้ามส่งออกและข้อห้ามอ่ืน ๆ ในการส่งออก
อาหารอาจเป็นสาเหตุท าให้ราคาอาหารผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะกระทบต่อเขตเศรษฐกิจที่พ่ึงพา       
การน าเข้าอาหารหลัก เรายืนยันข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการปกป้องทางการค้าที่กระท าโดยผู้น าเอเปค 

๑๕. เราทราบว่าการบรรเทาผลกระทบจากการผันผวนของราคาอาหาร สามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ความมั่นคงอาหารโลก การติดตามตลาดอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร        
ที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับปริมาณการผลิตอาหาร การบริโภค การค้า และการเก็บส ารองอาหาร    
จะช่วยสร้างความโปร่งใส และคาดการณ์ได้ของตลาด รวมทั้งลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาอาหาร  
เราชื่นชมกับความพยายามของญี่ปุ่นในการวิเคราะห์และริเริ่มเวทีข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอาหารของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (the Asia-Pacific Food Security Information Platform: APIP) เมื่อเดือนมีนาคม 
๒๕๕๕ เรายังยินดีต้อนรับแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับความผันผวนของราคาอาหารและสินค้าเกษตร (Action 
Plan on Food Price Volatility and Agriculture) ซึ่งรับรองโดยรัฐมนตรีเกษตรของกลุ่ม G20 เมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ปารีส รวมทั้งมาตรการที่น ามาใช้ ซึ่งรวมถึงการก่อตั้งระบบสารสนเทศการตลาดสินค้า
เกษตร (Agricultural Market Information System :AMIS)  เราเห็นด้วยในการพิจารณาโอกาสในการร่วมมือ
ระหว่าง AMIS และ APIP เริ่มด้วยการก่อตั้งความเชื่อมโยงระหว่างสองระบบนี้ การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเอเปคที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม G20 ในทั้งสองระบบ และโอกาสในการพัฒนาขั้นต่อไปเกี่ยวกับ
สารสนเทศที่ใช้ร่วมกันในแง่ของการใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น การมีข้อมูลครบถ้วน และครอบคลุมตลาดสินค้า
เกษตรชนิดต่าง ๆ มากขึ้น เรายินดีอย่างมากกับการริเริ่มใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ในการสร้างเวทีน าร่อง
เกี่ยวกับอาหาร เช่น เวทีการค้าข้าวในอาเซียน (ASEAN Rice Trade Forum) 

๑๖. เราเห็นถึงความส าคัญของความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบองค์การการค้าโลกของตลาด ว่าเป็นกลไก
ส าคัญในการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา เราแนะน าให้รัฐมนตรี
ด้านการเงินของเอเปค หารือถึงความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบองค์การการค้าโลกของตลาด เงินด้าน
การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของกลุ่ม G20 และองค์การระหว่างประเทศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย ์(Organization of Securities Commissions)   

๑๗. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการตลาดอาหารและการสนับสนุนระบบขนส่งที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญ  
ในการพัฒนาและรวมตัวกันของตลาด และช่วยลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร เราเห็นความส าคัญ
ของการดึงดูดการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดอาหาร  และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว     
ที่ก้าวหน้ามากข้ึน การศึกษาวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานที่ทันสมัย เรายืนยันว่าเอเปคมีความส าคัญในการเป็นเวทีส าหรับความร่วมมือด้านเทคนิค และเงินทุน
ให้กับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดอาหาร และการลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภค 
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กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยอำหำรและคุณภำพอำหำร 

๑๘. เราเห็นว่าเขตเศรษฐกิจเอเปคมีความคืบหน้าอย่างมากในการใช้มาตรฐานระดับนานาชาติในด้าน
สุขอนามัย สุขอนามัยพืช รวมทั้งกฎระเบียบด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพอาหารซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดย Codex (Codex Alimentarius Commission) องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World 
Organization for Animal Health: OIE) และการประชุนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 
(International Plant Protection Convention :IPPC) เพ่ือบรรลุผลในการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่
อุปทานอาหารในภูมิภาค และสร้างโอกาสในการพัฒนาการค้าอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เราเน้นถึง
ความส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างเขตเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์จากการปรับกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ 

๑๙. เราชื่นชมการท างานที่มีประสิทธิผลและการท างานในหลายบทบาทของ Food Safety Cooperation 
Forum (FSCF) และ Partnership Training Institute Network (PTIN) เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบด้าน     
ความปลอดภัยอาหารในระดับชาติ มีความจ าเป็นในการท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกฎระเบียบภายในกับ
มาตรฐานนานาชาติ ผลักดันในการลดความไม่ปลอดภัยของอาหาร การด าเนินมาตรการป้องกัน และสร้าง    
ขีดความสามารถด้านห้องปฏิบัติการ เรารับทราบการก่อตั้งระบบการฝึกอบรมเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและ   
การปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมอาหารของ PTIN การสร้างเครือข่ายหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหาร
นานาชาติ (International Food Safety Authorities Network :INFOSAN) และริเริ่มเรื่องเพ่ิมการหารือ
และการสร้างขีดความสามารถด้านความช านาญของห้องปฏิบัติการ พวกเราสนับสนุนการก่อตั้ ง World Bank 
Global Food Safety Partnership (GFSP) และผลักดันให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้การสนับสนุน GFSP ใน
การเป็นผู้ให้เงินทุนซึ่งจะให้การสนับสนุนโดยธนาคารโลก โดยจะรับการสนับสนุนเงินทุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน น ามาใช้ในกิจกรรมของ GFSP  

กำรปรับปรุงกำรเข้ำถึงอำหำรส ำหรับกลุ่มคนที่มีควำมเปรำะบำงทำงสังคม 

๒๐. วัตถุประสงค์ของความมั่นคงด้านอาหารไม่ใช่เพียงแต่รับรองว่ามีปริมาณอาหารที่เหมาะสมส าหรับ
ประชากร แต่รวมถึงการจัดหาทั้งด้านเศรษฐกิจและกายภาพเพ่ือการเข้าถึงอาหารของกลุ่มคนที่มี            
ความเปราะบางทางสังคม รวมทั้งผู้ที่ประสบกับความต้องการอาหารในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการเกิดภัยธรรมชาติ 
เราเรียกร้องให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ มีการหารือกันอย่างจริงจังและร่วมมือกันในเรื่องนี้ เพ่ือเสริมสร้าง      
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืน การค้นหาเครื่องมือใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงสวัสดิการทาง
สังคมในยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมทั้งเข้าร่วมในการค้นคว้าวิจัย หรือน าหลักปฏิบัติของ FAO ธนาคารโลก  
WFP และองค์กรนานาชาติอ่ืนๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งองค์กรพิเศษระดับภูมิภาคของรัฐและองค์กรภาคเอกชน 
ไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

๒๑. ในการนี้ เราสนับสนุนการแลกเปลี่ยนหลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน ในด้านการจัดหาอาหารให้กลุ่ม
ที่มีความเปราะบาง เช่น การจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ระดับ
ท้องถิ่นในสาขาท่ีได้เปรียบ ระบบการจัดซื้อในชนบท และการแปรรูปผลผลิต  เราแนะน าว่าควรบรรจุประเด็น
นี้ไว้ในวาระการประชุมของ ATCWG และ PPFS และเวทีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของเอเปคเราเห็นด้วยในการท างาน
ร่วมกัน และมอบหมายงานให้ ATCWG, Emergency Preparedness Working Group (EPWG) และ 
ISTWG เพ่ือสนับสนุนความสามารถของภูมิภาคในการบรรเทา และการเตรียมพร้อมเพ่ือตอบสนองและ     
การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เรายินดีกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งกลไกตอบสนองด้านอาหารในกรณี
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ฉุกเฉินของเอเปค (APEC Food Emergency Response Mechanism: AFERM) และการติดตามข้อเสนอนี้
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะใช้กลไกนี้สนับสนุนกลไกด้านอาหารที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

กำรสร้ำงควำมม่ันใจในกำรจัดกำรระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน และกำรต่อต้ำนกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำด
กำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม และกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง 

๒๒. ในการติดตามบทบัญญัติหลักของปฏิญญากรุงโซลด้านมหาสมุทร (Seoul Oceans Declaration, 
2002), แผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Plan of Action, 2005) และปฏิญญาปารากัส (Paracas Declaration, 
2010) เรารับทราบถึงความส าคัญอย่างยิ่งของการจัดการอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศน์ทางทะเล การท าประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU 
fishing) และการค้าที่เกี่ยวข้อง การท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความอยู่ดีกินดี และความมั่นคงด้านอาหารส าหรับหลายเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค          
ในทศวรรษที่ผ่านมาการท าประมงของโลกประสบกับปัญหาที่รุนแรงใน เรื่องความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมทางทะเล การจับสัตว์น้ ามากเกินไป และการท า IUU fishing ซึ่งเป็นการท าลายระบบนิเวศน์
ทาวทะเล และการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ า  

๒๓. เรายอมรับถึงความส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนทั้งลักษณะสองฝ่าย และหลายฝ่าย 
ในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
วิธีการท าประมงที่เป็นการท าลาย ปรับปรุงการจัดการวิธีจับสัตว์น้ า และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ด าเนินการ
โดยวิธีการจัดการระบบนิเวศน์  ลดปริมาณการท าประมงที่มากเกินไป สนับสนุนกฎระเบียบด้านการประมง   
ที่โปร่งใส สนับสนุนการท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารายย่อยเพ่ือความมั่นคงอาหาร ในประเด็นนี้      
เราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะท างานด้านมหาสมุทรและประมง (Ocean and Fisheries Working 
Group: OFWG) สนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ IUU fishing และมาตรการที่
ใช้โดยองค์การบริหารจัดการประมงในภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organizations :RFMOs) 
และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒๔. เราเน้นความส าคัญในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าประมงจากการจับและการเพาะเลี้ยงอย่าง
ยั่งยืน เสรี และเป็นธรรม เรายังเน้นความจ าเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการท า IUU fishing 
การจัดการการท าประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน ส่งเสริม      
ความเข้มแข็งของความมั่นคงอาหารและพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรนานาชาติ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน   

กำรติดตำมผล 

๒๕. เรารับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการตามปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค และ
สนับสนุนความส าคัญในการทบทวนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ Niigata Action Plan เราเรียกร้องให้
ส านักงานเลขาธิการเอเปคใช้ประโยชน์จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ทั้งในเรื่องความส าเร็จและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และควรจะน าไปเผยแพร่ให้แก่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทาง APIP 

๒๖. เรายินดีกับความส าเร็จของการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๒ และขอขอบคุณรัฐบาล
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ Tatarstan ในการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดการประชุม
ได้อย่างดีเยี่ยม  

----------------------------------------- 


