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การประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๓ 
ปฏิญญำปักกิ่งว่ำด้วยควำมม่ันคงอำหำรเอเปค  

ณ กรุงปักกิ่ง จีน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
________________________________________ 

บทน ำ 
 

๑. พวกเรารัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเกษตรและอาหารร่วมกันประชุมที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน    
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตามค าเชิญของนายหาน จ้างฟู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนายเหริน เจิ้งเสี่ยว รัฐมนตรีว่าการองค์การบริหารธัญพืชแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒. พวกเรามีความยินดีต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้แทนจากส านักเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจแปซิฟิก (พีอีซีซ)ี กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก 
(พีไอเอฟ) คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (เอบีเอซี) คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และ
ส านักเลขาธิการเอเปค 

๓. ความมั่นคงอาหารเป็นสิ่งส าคัญขั้นพ้ืนฐานต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพราะภูมิภาคนี้เป็นแหล่งพ านักอาศัย
ของประชากรที่อดอยากหิวโหยในสัดส่วนที่สูงของโลก ดังนั้น การลดความไม่มั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค     
จะสามารถลดความไมม่ั่นคงด้านอาหารของโลกได้ จากการคาดการณ์ล่าสุดขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (เอฟเอโอ) พบว่า ประชากรจ านวน ๘๔๒ ล้านคนของโลก คิดเป็น ๑ ใน ๘ ของประชากรโลก
ทุกข์ทรมานจากความอดอยากหิวโหยอย่างเรื้อรังในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ และ      
ไมส่ามารถเข้าถึงอาหารทีเ่พียงพอเพ่ือการใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาและสุขภาพดี ประชากรที่อดอยากหิวโหยส่วนใหญ่ 
(๘๒๗ ล้านคน) อาศัยอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก แอฟริกาใต้ซาฮารา 
ทวีปเอเชียจึงเป็นทีอ่ยู่อาศัยของประชากรทีอ่ดอยากหิวโหยที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ทั่วทั้งภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๖1 ของประชากรที่อดอยากหิวโหยของโลก โดยมีประชากรผู้อดอยากหิวโหยจ านวน ๕๕๒ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๑๓.๕ ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาค หากความมั่นคงอาหารของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแย่ลง        
จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงอาหารของโลก เอเปคประกอบด้วยทั้งเขตเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตลาด
ระหว่างประเทศสูงในด้านอุปทานอาหาร และเขตเศรษฐกิจที่เป็นผู้ส่งออกอาหารรายส าคัญ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกเอเปคเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงอาหารให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซ่ึงจะ
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความม่ันคงอาหารในภูมิภาคและในโลก 

 

 

 

______________________________________ 
1 เอฟเอโอ (๒๕๕๖) รายงานสถานะความไม่ม่ันคงอาหารของโลก ๒๕๕๖ 

๔. พวกเรายอมรับความส าคัญของวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ของยูเอ็น
เพื่อต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยและความยากจน โดยการรับผิดชอบร่วมกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



๒ 
 

ภูมิภาคเอเปคมีศักยภาพอย่างมากที่จะสามารถยกระดับความมั่นคงอาหารผ่านความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง
เขตเศรษฐกิจสมาชิกโดยการด าเนินการต่างๆ ควรสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ พวกเราสนับสนุนปฏิญญา
เซียะเหมินของการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทร ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทของมหาสมุทรที่มีต่อ    
ความมั่นคงอาหาร เขตเศรษฐกิจเอเปคให้ความส าคัญอย่างมากต่อประเด็นด้านเกษตรและอาหาร รวมถึงได้สร้าง
รากฐานที่มั่นคงส าหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางการเกษตรภายใต้กรอบการท างานที่แตกต่างทั้งแบบ  
พหุภาคีและทวิภาค ีโดยเอเปคได้ก่อตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (เอทีซีอีจี) ในปี ๒๕๓๙ 
และได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นคณะท างานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (เอทีซีดับเบิลยูจี)   
ในปี ๒๕๔๓ ซึ่งได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างเขตเศรษฐกิจ ; กรอบความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยอาหารเอเปค (เอฟเอสซีเอฟ) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๐ และเครือข่ายสถาบันฝึกอบรม
หุ้นส่วนของกรอบ  ความร่วมมือดังกล่าว (พีทีไอเอ็น) ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๑ เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านกฎระเบียบและเป็นเวทีหารือด้านความปลอดภัยอาหารและน าเสนอการพัฒนาสมรรถนะด้าน          
ความปลอดภัยอาหารเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยอาหารในภูมิภาค คณะท างานด้านมหาสมุทรและการประมง 
(โอเอฟดับเบิ้ลยูจี) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๔ ตามมติที่ให้รวมคณะท างานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
คณะท างานด้านประมง (เริ่มด าเนินการเมื่อปี ๒๕๓๓ และปี ๒๕๓๔ ตามล าดับ) หุ้นส่วนนโยบายว่าด้วย       
ความมั่นคงอาหาร (พีพีเอฟเอส) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๔ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายความมั่นคงอาหารของภูมิภาค และเวทีการหารือนโยบายระดับสูงด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพถูกก่อตั้งขึ้นเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รัฐมนตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปค     
ที่รับผิดชอบด้านการเกษตรและอาหารได้ประชุมร่วมกันที่เมืองนิอิกาตะ ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๕๓ โดยได้จัดท า
ปฏิญญานิอิกาตะ และสองปีต่อมาได้ประชุมร่วมกันที่เมืองคาซาน รัสเซีย โดยได้จัดท าปฏิญญาคาซาน ซึ่งปฏิญญา
ทั้งสองฉบับช่วยท าให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค โดยเขตเศรษฐกิจเอเปคไม่ได้มีความหลากหลาย
เฉพาะด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ประชากร พ้ืนที่เพาะปลูก ทรัพยากรน้ า ผลผลิตอาหาร และการผสมผสานของพืช
เท่านั้น แต่ยังแตกต่างกันในด้าน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้น พวกเราควรเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริม    
แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ และความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกใช้อย่างยั่งยืน และแสวงหาสิ่งที่เหมือนกัน เพ่ือให้เกิด
การเป็นหุ้นส่วนที่เปิดกว้าง ทั่วถึง ไดร้ับประโยชน์ร่วมกัน และเป็นชัยชนะร่วมกัน เพ่ือความมั่นคงอาหารในระยะ
ยาวของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดังนั้น จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงอาหารของโลกต่อไป 

ก. ส่งเสริมผลิตภำพทำงกำรเกษตร และกำรผลิตและควำมเพียงพอของอำหำรบนพื้นฐำนของกำรพัฒนำ  
ที่ย่ังยืน นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ  

๕. ปัจจุบัน ในโลกรวมถึงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก าลังเผชิญกับความท้าทายที่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงวิกฤตทางการเงิน 
การเติบโตของประชากร การลดลงของพ้ืนที่ทางการเกษตร การแข่งขันอุปสงค์ด้านทรัพยากรและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ จึงเป็นรากฐานที่ส าคัญในความพยายามที่จะส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน เพ่ือ
ปรับปรุงความมั่นคงอาหารในภูมิภาค พวกเราตระหนักถึงความส าคัญของการการจัดท านโยบายด้านการเกษตรและ
ทางเศรษฐกิจที่ไม่บิดเบือนและมั่นคง ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตของผลิตภาพทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในพื้นดินและระบบนิเวศน์ทางน้ ามีบทบาทที่ส าคัญ   
ในการรับประกันการมีอาหาร นโยบายและเทคนิคทางการผลิตที่เหมาะสมควรถูกน ามาใช้ปฏิบัติเพ่ือจะส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอาหารและส่งเสริมความหลากหลายของแหล่งที่มาของอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 



๓ 
 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรวิจัยและนวัตกรรมทำงด้ำนเทคนิคที่มุ่งเน้นกำรผลิตทำงกำรเกษตร  

๖. ในกรณีท่ีเขตเศรษฐกิจเอเปคใดขาดเทคโนโลยีชั้นสูง พวกเราสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านการเกษตร ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการผลิตอาหาร การวิจัยและการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริมสมรรถนะส าหรับ
นักวิจัย โดยเฉพาะในสมาชิกเขตเศรษฐกิจก าลังพัฒนา รวมถึงอ านวยความสะดวกนวัตกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิด    
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สายพันธุ์ใหม่ และกระบวนการใหม่ในการผลิตธัญพืชและปศุสัตว์ รวมถึงการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

กำรท ำให้ภำคเกษตรปรับตัวได้ดีขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและทนทำนต่อภัยพิบัติ 

๗. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุกคามผลิตภาพทางการเกษตร เนื่องจากผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล และความถี่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของสภาพอากาศอย่างรุนแรงในบรรดาผลกระทบต่างๆ ผลกระทบเหล่านี้ได้ส่งผลไปยังพ้ืนที่ผลิตอาหาร     
บางพ้ืนที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับระบบทางการเกษตรให้ เข้ากันกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือชุมชนทางการเกษตรให้ มีความยืดหยุ่นต่อภาวะภัยแล้งและน้ าท่วมยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย พวกเราตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้างการประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการจัดตั้งระบบควบคุมและเตือนภัย
ล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนการริ เริ่มนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการให้ความส าคัญกับโครงการเกี่ยวกับการลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติในภาคเกษตร รัฐบาลควรมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานโยบาย การแบ่งปันข้อมูล     
การสร้างเสริมขีดความสามารถ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รัฐบาล
ควรพยายามเพ่ิมการลงทุนด้านชลประทานในภาคเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานของการระบายน้ าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสภาพอากาศและระบบการเตือนภัยล่วงหน้า  รวมถึงจัดให้มีการพัฒนา             
การประกันภัยทางการเกษตร และเครื่องมือจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะส าหรับให้กับผู้ผลิตรายย่อย      
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีทรัพยากรน้อยที่สุดที่ใช้ส าหรับการฟื้นตัว รัฐบาลควรสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทนทานต่อภัยพิบัติ และใช้นวัตกรรมทาง
การเกษตรเพ่ือลดผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กำรส่งเสริมกำรพัฒนำที่เหมำะสมด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 

๘. การวิจัย การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรที่ยั่งยืนและท าให้เกิดความมั่นคงอาหาร พวกเรายอมรับความส าคัญในการสานต่อการสนับสนุน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การสนับสนุนให้มีการพัฒนา การปรับปรุง และการน ากฎหมายและกฎระเบียบ
ที ่เกี ่ยวข้องมาปรับใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมสถาบันวิจัยให้จัดท าการวิจัยและการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และส่งเสริมการวิจัยในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การพัฒนากลไกการควบคุมบนพ้ืนฐานของความเสี่ยงและมาตรการบรรเทา
ต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงอื่นๆ  

กำรท ำให้เกิดกำรยอมรับ กำรใชป้ระโยชน์ กำรส่งเสริม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 

๙. การท าให้เกิดการยอมรับ การใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการปรับปรุงผลิตภาพทางการเกษตร พวกเราตระหนักความจ าเป็นที่จะท าให้เกิด      
การยอมรับ การใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรมาปรับใช้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมตาม
เงื่อนไขที่ เห็นชอบร่วมกัน โดยการพัฒนานโยบายและมาตรการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมี         



๔ 
 

ความพยายามเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ ที่มีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ทางกฎหมายและ  
ทางหลักฐานเชิงประจักษ์ และประชาสัมพันธ์ถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการเกษตรในเรื่อง
นั้นๆ พวกเราตระหนักถึงความส าคัญว่า เราควรเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้นในกระบวนการการถ่ายทอด
ทางเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์และการส่งเสริมทางการ เกษตรและให้ตลาดมีบทบาทส าคัญในด้าน           
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม ควรมีความพยายามเพ่ิม           
ขีดความสามารถของแรงงานในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเกษตรกรรายย่อยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว เขตเศรษฐกิจเอเปคทั้งหมดพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายของ
ภาครัฐตามเงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับการท าให้เกิดการยอมรับ การใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและ        
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างการวิจัยทางการเกษตร
และความจ าเป็นในการส่งเสริมผลิตภาพทางการเกษตรและการผลิตอาหาร 

กำรเร่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกระดับภำคอุตสำหกรรมเกษตร รวมถึงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
๑๐. พวกเรามุ่งเน้นส่งเสริมให้การผลิตภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พวกเราตระหนักว่า ควรปกป้องอย่าง
แข็งขันเพ่ือไม่ให้เกิดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย รวมถึงให้สัมพันธ์กับความส าคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
การจัดสรรทรัพยากรน้ า และการฟ้ืนฟูสภาพดิน พวกเรายอมรับถึงความจ าเป็นที่จะพัฒนาความเข้าใจร่วมกัน
ในเรื่องการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนและวิธีการปฏิบัติทางการเกษตร โดยค านึงถึงสภาพทางการเกษตรและสภาพ
อากาศ รวมทั้งแนวโน้มของดิน พวกเราควรที่จะเน้นย้ าให้เกิดความสนใจในเวทีระหว่างประเทศว่าดินที่อุดม
สมบูรณ์และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานของสวัสดิการของมนุษย์และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการแสดงถึงบทบาทที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน พวกเราควรสนับสนุน
อย่างเต็มที่ในหลักการที่ถูกสนับสนุนโดยเอฟเอโอ โดยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรและช่วยเหลือสหกรณ์ในชนบทเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย เพ่ือที่จะลดความยากจน
และผู้อดอยากหิวโหยในชนบท นอกจากนี้ พวกเรามีความยินดีต่อการท างานของกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรรม (อิแฟด) ในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร ขณะที่มี
การตระหนักถึงเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งหมดเพ่ิมผลิตภาพและความมั่นคงอาหารในโลก พวกเรามีความเห็น
ร่วมกันว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะยอมรับบทบาทอันส าคัญยิ่งของเกษตรกรรายย่อยและความจ าเป็นที่จะสร้าง        
ความเข้มแข็งในเรื่องความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรเพ่ือให้แน่ใจว่า มีการรับฟังเสียงจากเกษตรกร 
๑๑. พวกเราควรสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการฝึกอบรมทางเทคนิคและทักษะให้แก่แรงงานในชนบท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร พวกเราควรปรับการวิจัย
และการพัฒนาทางการเกษตรมาใช้ช่วยปรับปรุงผลผลิตและผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบทางลบจากภายนอก และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรผ่านการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าสินค้าอาหารในระดับโลก พวกเราจะท างานเพ่ือเสริมสร้าง
ความพยายามของเราในการเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรทีย่ั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ข. ปรับปรุงกำรจัดกำรภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว2 เพื่อลดกำรสูญเสียอำหำร 
กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำอำหำร 
๑๒. การจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ในเขตเศรษฐกิจเอเปคจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการเข้าถึง
อาหารที่ปลอดภัยได้อย่างสะดวกสบายและทันท่วงที ช่วยให้เกิดการอ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค 
พวกเรายอมรับถึงความจ าเป็นที่จะสนับสนุนการจัดตั้งและการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ปลอดภัย     
สร้างความเข้มแข็งให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรังปรุงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษา 
การแปรรูป และการแช่แข็ง รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการอาหารและการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร             
ในการส่งเสริมสถานะและบทบาทของผู้ผลิตทางการเกษตร ชุมชนประมงและธุรกิจขนาดเล็กภายในห่วงโซ่อุปทาน
อาหารนั้น พวกเราจะสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องการผลิตอาหารและการแปรรูปอาหารระหว่าง
เกษตรกร ชาวประมง และกลุ่มธุรกิจ โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์โดยตรงจากการค้าอาหารและการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผ่านการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าอาหารในระดับโลก 

กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องควำมปลอดภัยอำหำรและคุณภำพอำหำร 
๑๓. ความมั่นคงอาหารจะบรรลุเมื่อทุกคนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ         
ความปลอดภัยอาหารสร้างความเข้มแข็งและช่วยเติมเต็มความมั่นคงอาหาร พวกเรายอมรับความจ าเป็นที่จะสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ การพัฒนา
และการปรับปรุงข้อก าหนดบนพ้ืนฐานความเสี่ยง และการจัดตั้งและปรับปรุงระบบเตือนภัยล่วงหน้า ระบบ            
การตรวจสอบย้อนกลับ และระบบการเรียกคืน ความปลอดภัยของอาหารส่งผลโดยตรงกับโภชนาการ และสุขภาพของ
มนุษย์ พวกเราให้ความส าคัญในเรื่องความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานอาหารของแต่ละเขตเศรษฐกิจกับมาตรฐาน
อาหารสากลที่ระบุไว้ตามกรอบการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
(โคเด็กซ์) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช (ไอพีซีซี) 
และมาตรการของ เอฟเอโอ ดับเบิ้ลยูเอชโอ และดับเบิ้ลยูทีโอด้านอุปสรรคทางเทคนิคที่มีต่อการค้า (ทีบีที) รวมทั้ง
ข้อตกลงดับเบิ้ลยูทีโอ-เอสพีเอส พวกเรามีความยินดีต่อแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมโยงของมาตรฐาน
อาหารและการรับประกันความปลอดภัยของเอเปคซึ่งจัดท าโดยพีพีเอฟเอสในปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้ พวกเราได้รับทราบ
เกี่ยวกับความพยายามของเอเปค เอฟเอสซีเอฟ และยินดีต่องานที่เกี่ยวข้องกับกรอบการท างานอ่ืนของเอเปคเพ่ือ
ส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร  
๑๔. คุณภาพอาหารคือข้อก าหนดในการผลิตและการผลิตอาหารที่มีความส าคัญ และยังเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ความม่ันคงอาหาร ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริโภคให้การยอมรับต่อคุณลักษณะในการแปรรูปและส่วนประกอบ
อาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับโภชนาการ คุณค่าสารอาหาร และเงื่อนไขทางการแพทย์ เราสนับสนุนการสร้างเสริมการมี          
ความรับผิดชอบของภาคเอกชนและการสร้างขีดความสามารถในการรับประกันคุณภาพอาหารผ่านการผลิต        
การแปรรูป และการกระจายสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(ไอเอสโอ) และ อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ทีบีท)ี ขององค์การการค้าโลก 

กำรลดกำรสูญเสียภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว 
๑๕. จากรายงานของ FAO ปริมาณอาหารจ านวนหนึ่งในสามของการบริโภคของมนุษย์ถูกก าจัดหรือสูญเสียไปทุกปี 
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตอาหาร หากหนึ่งในสี่ของปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งทั่วโลกลดลง 
สามารถน าเอามาให้ประชากรที่อดอยากหิวโหยของโลกได้ถึง ๘๔๒ ล้านคน ในเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วอาหารเหลือ
ทิ้งมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการขายปลีกและการบริโภค ในขณะที่ในเขตเศรษฐกิจที่ก าลังพัฒนาจะมีอาหารเหลือทิ้ง  
______________________________________ 
2 ขั้นตอนหลังการเก็บเก่ียวรวมถึงการจัดซื้ออาหาร การจัดเก็บอาหาร การแปรรูปอาหาร การขนส่งอาหาร  



๖ 
 

ในขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อเกษตรกรรายย่อย พวกเราสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจ
ทั้งหมดเพ่ิมการจัดการอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน การให้ความร่วมมืออย่างแนบแน่นในการพัฒนาวิธีการเพ่ือ
การลดการสูญเสียอาหารภายหลังการเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการประหยัดอาหาร โดยการปลุกจิตส านึกของผู้บริโภค
เพ่ือให้การสูญเสียอาหารและการทิ้งอาหารมีปริมาณลดลงทั้งกระบวนการจากฟาร์มเพาะปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร   
พวกเรามีความยินดีต่อแผนปฏิบัติการเอเปคว่าด้วยการลดการสูญเสียและการเหลือทิ้งอาหาร ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
หุ้นส่วนนโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร เพ่ือปรับปรุงด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาค และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการขจัดความหิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)    
ในการขจัดความยากจนและความอดอยากหิวโหย พวกเรายอมรับความส าคัญของการบรรลุโครงการแบบ
หลายปีของเอเปคว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐและเอกชนในการลดการสูญเสียอาหารของ
ห่วงโซ่อุปทาน และรับทราบการพัฒนาการรวบรวมข้อมูล การจัดตั้งฐานข้อมูล ชุดเครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว เขตเศรษฐกิจทั้งหมดจะต้องส่งเสริมการพัฒนาและการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีด้านการลดการสูญเสียอาหาร 

ค. สร้ำงควำมเข้มแข็งควำมร่วมมือในภูมิภำคเพื่อส่งเสริมควำมม่ันคงอำหำร 
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำที่จะส่งเสริมกำรพัฒนำภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
๑๖. จากที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีอยู่อย่างจ ากัดของทรัพยากร 
พวกเราตกลงที่จะสนับสนุนบทบาทของเอทีซีดับเบิ้ลยูจีอย่างเต็มที่ โดยให้เอทีซีดับเบิ้ลยูจีมีบทบาทน าในกลุ่ม
ประสานงาน ตลอดจนด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ การผลักดันในด้านการวิจัย การพัฒนา และการปรับ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพที่ดิน ในขณะนี้เราเน้นย้ าการสนับสนุนการประสานงานและเชื่อมโยง
ระหว่างสถาบันวิจัยในท้องถิ่นและศูนย์นวัตกรรม โดยผ่านคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านการวิจัยทาง
การเกษตร (ซีจีไอเออาร์) และกรอบด้านการวิจัยทางการเกษตรของโลก (จีเอฟเออาร์) เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พวกเราจะท างานร่วมกันเพื่อสร้างเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมกันจัดท าการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รูปแบบการเพาะปลูก และ
การป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูพืช พวกเรายินดีในการท างานที่ร่วมมือกับพันธมิตรการวิจัยระดับโลก     
ว่าด้วยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร (จีอาร์เอ) และเน้นย้ าถึงความส าคัญของเขตเศรษฐกิจเอเปคที่จะ
ส่งเสริมการเข้าร่วมในการริเริ่มกรอบนี้ พวกเรารับทราบประเด็นด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุการยกระดับผลิตภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ซึ่งได้อภิปรายร่วมกันแล้วระหว่าง
กลุ่มจี ๒๐ และผู้แทนของเอเปค (ผู้เข้าร่วมตามค าเชิญของประธานาธิบดี G20 ออสเตรเลีย) ในระหว่างการประชุม
นักวิทยาศาสตร์ระดับสูงด้านการเกษตรระหว่างวันที่ ๑๙ –  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งควำมร่วมมือกำรพัฒนำด้ำนเมล็ดพันธุ์ 
๑๗. เขตเศรษฐกิจเอเปคอุดมไปด้วยทรัพยากรพันธุกรรมที่หลากหลายส าหรับอาหารและการเกษตร             
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และขีดความสามารถเพ่ือพัฒนาพืชชนิดใหมใ่ห้มคีวามแตกต่างระหว่าง  
เขตเศรษฐกิจเอเปค ดังนั้น พวกเราจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช           
ในภูมิภาคส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์พืชใหม่เพ่ือความมั่นคงอาหาร พวกเราแบ่งปันความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับความส าคัญการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และความจ าเป็น
ในการปรับปรุงความร่วมมือด้านการวิจัยพื้นฐาน ประโยชน์สาธารณะ และเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเมล็ด
พันธุ์ เพ่ือสร้างสรรค์ต้นแบบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และการฝึกอบรม
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และพัฒนาความร่วมมือด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์  

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและควบคุมโรคสัตว์และพืชข้ำมพรมแดน 
๑๘. พวกเราสนับสนุนการท างานร่วมกันในการส่งเสริมการจัดการโรคสัตว์และพืชในภูมิภาค รวมถึงชนิดพันธุ์     
ต่างถิ่นเพ่ือป้องกัน และ/หรือ ควบคุมผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิจ และส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและ
ความมั่นคงอาหาร พวกเราเห็นชอบที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการสื่อสารและความร่วมมือในโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอีเอซีเอฟเอ็มดี) และ
กลไกการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์และพืชอ่ืนๆ ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี พวกเรามีความยินดีต่อ   
การท างานของไอพีซีซี และคณะกรรมาธิการการคุ้มครองพืชแห่งเอเชียแปซิฟิก (เอพีพีพีซี) ว่าด้วยการลด   
การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของโรคพืช พวกเราส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของไอพีซีซี และโอไออี 
นอกจากนี้ พวกเราเห็นชอบที่จะส่งเสริมการเฝ้าระวังและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
เช่นเดียวกันกับการฝึกอบรมบุคลากรด้านโรคสัตว์และพืชข้ามพรมแดน การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าน าเข้าและส่งออก ตลอดจนปรับปรุงการประสานงาน
ด้านนโยบายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านข้อมูล ในขณะที่โรคข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคาม
ต่อการสาธารณสุขและการอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม เขตเศรษฐกิจเอเปคจะส่งเสริมความร่วมมือของสห
สาขาวิชาในเรื่อง “สุขภาพองค์รวม” ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง การเตรียมการการปนเปื้อน และการควบคุมเพ่ือ
เอาชนะต่อโรคสัตว์ 

กำรปกป้องและกำรพัฒนำมรดกทำงกำรเกษตร และส่งเสริมกำรพัฒนำภำคเกษตรที่ทันสมัยและชนบท 
๑๙. พวกเราเห็นชอบว่า เอเปคควรส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาชนบท ซึ่งยกระดับความเจริญด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ และสนับสนุนงานของเอฟเอโอในเรื่องระบบมรดกทางการเกษตรโลก๓ 
พวกเรายอมรับว่าพวกเราควรจะส่งเสริมความเข้าใจของประชาชน การตระหนักถึง ระบบมรดกทางการเกษตร 
และแลกเปลี่ยนเรื่องที่ประสบผลส าเร็จของการจัดการว่าด้วยมรดกทางการเกษตร และรูปแบบทั่วไปของ     
การพัฒนาชนบท พวกเราควรส่งเสริม “เกษตรกรรมแบบสากลครัวเรือน” เพ่ือให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของ
เอฟเอโอในเรื่องปีเกษตรกรรมแบบครัวเรือน ซึ่งช่วยสนับสนุนครัวเรือนและการท าการเกษตรรายย่อย       
เพ่ิมบทบาทของเกษตรกรรุ่นเยาว์และสตรีในภาคเกษตร ท าให้เกิดสมดุลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ       
การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม 
 
 
 
_____________________________________ 
๓ เพ่ือการที่จะคุ้มครองและสนับสนุนระบบการเกษตรของโลก ในปี ๒๕๔๕ เอฟเอโอจึงได้เริ่มเสนอร่างระเบียบ
ในการอนุรักษ์อย่างกระตือรือร้นของระบบมรดกทางการเกษตรที่ส าคัญของโลก (จีไอเอเอชเอส) ซึ่งจีไอเอเอช
เอสนี้มีค านิยามว่าเป็นรูปแบบการใช้ที่ดินและภูมิทัศน์อย่างโดดเด่นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลาย  
ทางชีวภาพที่มีความส าคัญกับโลกซึ่งพัฒนาจากการร่วมกันประยุกต์ใช้ของชุมชนที่มีต่อสภาพแวดล้อม และ
ความต้องการและความทะเยอทะยานของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมองหาวิธีในการคุ้มครองสินค้า
และบริการทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ให้ประโยชน์กับครัวเรือนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการรายย่อย ชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่น ร่างระเบียบนี้จะส่งเสริมวิธีการด าเนินงานแบบองค์รวม
ที่รวมการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาชนบทเข้าไว้ด้วยกัน 



๘ 
 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรแลกเปลี่ยนและควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอำหำร 
๒๐. เพ่ือที่จะเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและปรับปรุงประสิทธิผลของผลผลิตอาหาร พวกเราควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่าอาหารโลก และการสร้างความเข้มแข็งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ และรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานอาหาร รวมถึงเทคโนโลยีห่วงโซ่แบบแช่แข็ง การส่งเสริมการแพร่กระจายของ
สถานที่เก็บรักษาอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปและการบริหารจัดการต่างๆ และการเพ่ิมการประสานด้านมาตรฐาน
อาหาร กฎระเบียบ และการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์และการค้า เช่นเดียวกันกับ       
การสูญเสียอาหารระหว่างการเก็บรักษา การขนส่ง และการบริโภค เพ่ือยกระดับอุปทานอาหารให้มีประสิทธิภาพ     
พวกเรายอมรับว่าเราควรสร้างเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคทั้งหมด ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร/ความม่ันคงอาหาร โครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ส าหรับยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ห่วงโซ่แช่แข็ง เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

กำรส่งเสริมกำรประสำนและควำมร่วมมือทำงนโยบำยว่ำด้วยด้ำนควำมม่ันคงอำหำร 
๒๑. เพ่ือส่งเสริมการประสานทางนโยบายว่าด้วยความมั่นคงอาหาร และลดต้นทุนการด าเนินการค้าอาหาร
ระหว่างประเทศ พวกเรายอมรับว่าพวกเราควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการผลิตอาหาร           
การกระจายอาหาร และการบริโภคอาหาร ผ่านการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น เวที
สารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (เอพิพ) การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบสินค้าอาหารที่น าเข้า
และส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการมาตรฐานโคเด็กซ์ว่าด้วยระบบการน าเข้าอาหารและการส่งออก      
การตรวจสอบ และการรับรอง พวกเรามีความยินดีต่อความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
นโยบายความมั่นคงอาหารผ่านพีพีเอฟเอส พวกเรายังด าเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการท างานร่วมกันเพ่ือ
พยายามเพ่ิมขีดความสามารถ พวกเรารับทราบความพยายามในการประสานกันระหว่างภาครัฐและภาควิชาการ
โดยผ่านเอฟเอสซีเอฟ พีทีไอเอ็นและคณะงานที่เกี่ยวข้องของเอเปค พวกเรายังตระหนักถึงความส าคัญของบทบาท
สตรีในการส่งเสริมความมั่นคงอาหาร พวกเราควรสร้างเสริมการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในภาคเอกชน 
องค์การที่มิใช่ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือบรรลุการพัฒนาความมั่นคงอาหาร โดยเฉพาะผ่าน       
การจ าแนกและการปฏิบัติเพ่ือจัดการกับอุปสรรคในการเข้าถึงทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี 

กำรเปิดเสรีและกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนทำงกำรเกษตร 
๒๒. มีการระบุว่าเกษตรกรเป็นผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเกษตร (เอฟเอโอ ๒๕๕๕) เขตเศรษฐกิจเอเปคควร
สนับสนุนการจัดท านโยบายและมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลงทุนสีเขียวในภาคเกษตรเพ่ือที่จะปรับปรุงผลิตภาพ
ทางการเกษตรที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น พวกเรายืนยันอีกครั้งถึงความส าคัญของการเปิดเสรีและการอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุนภาคเกษตรในภูมิภาคเอเปค พวกเรายอมรับบทบาทที่ส าคัญของหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน
ในเรื่องการลงทุน พวกเรารับทราบความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดของการหารือที่ต่อเนื่องเก่ียวกับหลักการส าหรับ    
การลงทุนอย่างรับผิดชอบของระบบเกษตรและอาหารของคณะกรรมการว่าด้วยความมั่นคงอาหารโลก (ซีเอฟเอส) 
พวกเรารับรู้ถึงบทบาทที่ส าคัญของการลงทุนและการค้าภาคเกษตร ในการส่งเสริมความม่ันคงอาหารโลกและ
ภูมิภาค พวกเราเรียกร้องการลงทุนและการค้าภาคเกษตรที่เปิดกว้าง ตามกฎของดับเบิ้ลยูทีโอ ยุติธรรม และโปร่งใส 
เช่นเดียวกับการอ านวยความสะดวกการค้า ซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานระหว่างประเทศที่ยอมรับได้ เพ่ือส่งเสริม        
การเข้าถึงที่แพร่หลายของอาหารปลอดภัยในทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อตระหนักถึงเรื่องการกีดกันและการจ ากัด
การส่งออกอาหารต่างๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดการผันผวนของราคา โดยเฉพาะส าหรับเขตเศรษฐกิจที่พ่ึงพาการน าเข้า
สินค้าอาหารหลัก พวกเรายืนยันข้อผูกพันที่ต่อต้านการปกป้องทางการค้าที่จัดท าโดยผู้น าของเอเปค พวกเรา
สนับสนุนผลลัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มาจากผลการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๙ 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน 



๙ 
 

ธันวาคม ๒๕๕๖ณ บาหลี อินโดนีเซีย พวกเรายอมรับว่าเราควรจัดการกับประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารใน
ลักษณะที่ไม่บิดเบือนทางการค้าหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารของเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรแลกเปลี่ยนและควำมร่วมมือภำยในระหว่ำงเขตเศรษฐกิจเอเปค 
๒๑. พวกเราสนับสนุนโรดแมปความมั่นคงอาหารเอเปคเข้าสู่ปี ๒๕๖๓ (เวอร์ชั่น ๒๕๕๗) และแผนธุรกิจ    
ความมั่นคงอาหารเอเปค (๒๕๕๗-๒๕๖๓) เพ่ือที่จะส่งเสริมภารกิจที่บูรณาการระหว่างกันของคณะท างาน    
ด้านเกษตรและอาหาร ภายใต้กรอบการด าเนินงานของเอเปค พวกเราเน้นย้ าในเรื่องการสร้างความเข้มแข็ง      
ในการแลกเปลี่ยนและการประสานงานระหว่าง เอทีซีดับเบิลยูจี พีพีเอฟเอส คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและ
การลงทุน เอฟเอสซีเอฟ และพีทีไอเอ็นของเอฟเอสซีเอฟ โอเอฟดับเบิลยูจี และเอชแอลพีดีเอบี ที่จะท าให้เกิด
การเกื้อหนุนเรื่องใหม่ต่อความมั่นคงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


