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จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมไทยที่มีความห่วงใยว่าด้วยประเด็นการเกษตรในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีองค์การการค้าโลกคร้ังที่ 12  

 

เรียน รัฐมนตรีจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 

จดหมายฉบับนี ้เขียนขึ ้นก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่ 12  (WTO MC12) ณ นครเจนีวา 

ระหว่างวันที่ 12 -15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งในประเด็นส าคัญด้านเกษตรกรรมและความม่ันคงทางอาหารที่จะเป็น

ประเด็นเจรจาในเวทีนี ้ 
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พวกเรามีความกังวลอย่างย่ิงในประเด็นการเสนอทางออกถาวรส าหรับการส ารอง สินค้าเกษตรของ รัฐ (public 

stockholding: PSH) เพื่อความม่ันคงทางอาหาร และเสนอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเรียกร้องของเราเม่ือมีการเจรจา

ประเด็นนีใ้นการประชุมองคก์ารการค้าโลก  

 

ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศใช้โครงการ PSH เพื่อสนับสนุนรายได้เกษตรกรและด ารงการผลิตทางการเกษตร 

รวมทั้งกระจายอาหารให้กับประชาชนที่ยากจนและไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ ซึ่งวิกฤตโควิดและวิกฤตการณ์อาหารใน

ปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าวในฐานะเคร่ืองมือเชิงนโยบายส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและ

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ในการแก้ปัญหาความหิวโหยของประชาชน โดยราคาตลาดที่ได้รับการสนับสนุนหรือ

ราคาที่รัฐบาลบริหารในขณะท่ีซือ้สินค้าในโครงการ PSH สามารถให้ความม่ันใจได้ว่าจะครอบคลุมราคาตอบแทนรวมถึง

ต้นทุนของเกษตรกร เนื่องจากราคาอาหาร ปุ๋ย และเชือ้เพลิงในปัจจุบันเพิ่มขึน้ ท าให้เกษตรกรทั่วทั้งซีกโลกทางใต้ก า ลัง

เผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นส่ิงขัดขวางการท างานของเกษตรกรและท าให้เกษตรกร ย่ิงต้องการเงิน

อุดหนุนมากย่ิงขึน้  

 

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงว่าด้วยการเกษตร (AoA) ขององค์การการค้าโลกก าหนดให้การอุดหนุนดังกล่าวต้องไม่เกิน

ขีดจ ากัดขั้นต ่า (de minimis) 10% ของมูลค่าการผลิตต่อผลิตภัณฑ์ ข้อส าคัญคือการค านวณการสนับสนุนราคา AoA 

อ้างอิงฐานราคาในค.ศ. 1986-88 ซึ่งต  ่ากว่าราคาทั่วโลกในปัจจุบันมาก ทั้งยังขึน้อยู่กับการผลิตทั้งหมดที่ "เป็นไปตาม

เกณฑ์" ที่จะได้รับเงินอุดหนุนนี ้ แทนที่จะใช้ปริมาณจัดซือ้ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจริง วิธีการนีท้  าให้เงินอุดหนุนเฟ้อและมี

แนวโน้มที่จะละเมิดข้อจ ากัด ‘de minimis’  

 

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององคก์ารการค้าโลกรอบบาหลี พ.ศ. 2556  กลุ่มประเทศ G33 อันเป็นประเทศก าลัง

พัฒนาได้มีมติรับข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว (Interim Peace Clause: PC) เพื่อให้รัฐสามารถให้เงินอุดหนุนดังกล่าว ได้ 

โดยไม่ถูกฟ้องรอ้งว่าละเมิดขีดจ ากัดขั้นต ่า อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงฯ มีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคซึ่งท าให้การใช้งานจริงเกิดได้

ยากมาก หนึ่งในเงื่อนไขเหล่านีซ้ึ่งมีความส าคัญอย่างย่ิงโดยเฉพาะส าหรับเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย คือ การบังคับ

ใช้ข้อตกลงนี ้ท าได้เฉพาะโครงการที่ด  าเนินการใน พ.ศ. 2556 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยไม่สามารถใช้ PC 

ปัจจุบันได้ เว้นแต่จะมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมโครงการใหม่ๆ  

 

การตัดสินใจจากการประชุมรอบบาหลีได้ก าหนดให้มีการแก้ปัญหานีอ้ย่างถาวรภายใน พ.ศ. 2560 แม้จะมีข้อเสนอหลาย

ข้อที่ย่ืนโดยกลุ่ม G33 และกลุ่มประเทศแอฟริกาแต่ก็ยังไม่เป็นผล ความต้องการของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น คือ การตอบ

รับข้อเสนอที่ค้างคามานานภายในการประชุม MC12 อย่างไรก็ตาม ประเทศที่พัฒนาแลว้และผู้น าที่ มีอิทธิพลของกลุ่ม 

Cairns (ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก) ได้คัดค้านกระบวนการนีอ้ย่างต่อเนื่อง  

 



เม่ือเร็วๆนี ้ สมาชิกองคก์ารการค้าโลกเกือบ 80 ประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มแอฟริกัน ประเทศจากทวีปแอฟริกา กลุ่ม

ประเทศแปซิฟิคและแคริบเบียน  (ACP) และกลุ่มประเทศ G-33 ได้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันเก่ียวกับการแก้ปัญหาถาวร 

(JOB/AG/229) ข้อเสนอนี ้เสนอให้ปรับปรุงการตัดสินใจจากการประชุมรอบบาหลีหลายประการ อันได้แก่ การขยาย

ความครอบคลุมให้ครบทุกโครงการทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจนการปรับราคาอ้างอิงให้สอดคลอ้งกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน 

ข้อเสนอนี ้ยังให้ความคุ้มครองต่อการใช้เคร่ืองมือดังกล่าวในทางที่ผิด แต่ฝ่ายประเทศที่พัฒนาแล้วกลับปฏิเสธที่จะ

พิจารณาเร่ืองนี ้ทั้งยังยืนยันที่จะให้การพิจารณาประเด็นนีเ้ล่ือนออกไปใน MC 13 ซึ่งจะจัดขึน้พ.ศ. 2567 หรือในอนาคต 

   

พวกเรารูสึ้กตระหนกที่ได้ทราบว่าประเทศไทยได้ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประเทศที่ร ่ารวยและผู้เล่นรายใหญ่ของกลุ่ม 

Cairns เช่น ออสเตรเลีย  บราซิล นิวซีแลนด์ คอสตาริกา ฯลฯ จากรายงานข่าวท่ีระบุว่า ประเทศไทยได้ตั้งค  าถามต่อ

เชิงอรรถในเอกสารล่าสุดที่ผู้อ านวยการองคก์ารการค้าโลกก าหนดไว้ว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการตกลงการแก้ปัญหา

อย่างถาวรภายในการประชุม MC12 ซึ่งถือเป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าประเทศไทยไม่สนับสนุนให้มีการผลักดัน

ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาอย่างถาวรนี ้

 

พวกเราเห็นว่าประเทศไทยควรมีผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ  และประเทศ

พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อแสวงหาทางออกถาวรใน MC12 โดยค านึงว่าการตกลงแก้ปัญหาอย่างถาวรอาจเป็นเคร่ืองมือเชิง

นโยบายที่ส าคัญส าหรับรัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและประชาชนที่ยากไรโ้ดยเฉพาะคนจนเมืองและคนจน

ที่อยู่อาศัยอยู่ในสลัม แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกอาหาร แต่ก็ยังมีภาคการเกษตรที่เปราะบางและมีเกษตรกรราย

ย่อยนับลา้นที่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล วิกฤตซ า้ซ้อนที่เกิดในปัจจุบันรังจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึ่งท าให้เรายัง

ต้องรับมือกับโรคระบาดและภัยพิบัติด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึน้อีกด้วย โครงการ PSH คือเคร่ืองมือนโยบายการพัฒนาที่

ส าคัญส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศไทยควรแสดงความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันกับ 80 

ประเทศที่ผลักดันและสนับสนุนข้อเสนออย่างเต็มที่ แทนการคัดค้านดังกล่าว 

นอกจากการสนับสนุนการตกลงแก้ปัญหาอย่างถาวรเร่ืองการส ารองสินค้าเกษตรของรัฐเพื่อความม่ันคงทางอาหารแล้ว  

ประเทศไทยควรให้การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองพิเศษ (Special Safeguard Mechanism: SSM) ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาล

สามารถขึ ้นภาษีน าเข้าได้หากมีการน าเข้าเพิ่มขึน้โดยฉับพลัน นโยบายขององคก์ารการค้าโลกซึ่งผลักดันและคงการ

อุดหนุนในประเทศร ่ารวยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเร่งเปิดเสรีการเกษตร ได้กระตุ้นให้เกิดการการน าเข้าสินค้าเกษตรใน

ประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เกิดความผันผวน ความไม่แน่นอน และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมส าหรับเกษตรกรราย

ย่อยในประเทศนั้น ๆ  

 

พวกเราขอเรียกรอ้งให้รัฐบาลแสดงความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกับเกษตรกรรายย่อยและประชาชนซึ่งก าลังเผชิญความไม่

ม่ันคงทางอาหาร รวมทั้งยืนหยัดร่วมกันกับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน

ซึ่งกันและกันในห้วงเวลาแห่งความยากล าบากเพื่อให้ประเทศซีกโลกใต้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ นอกจากนี ้ประเทศไทย



ไม่ควรโอนอ่อนตามประเทศที่มีอ านาจและบรรษัทธุรกิจเกษตร เนื่องจากผลประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นเกษตรกรราย

ย่อยและผู้มีรายได้น้อยน้ันไม่ทับซ้อนกับผลประโยชน์ของผู้ที่ร ่ารวยและมีอ านาจ ประเทศร ่ารวยได้ใช้เงินอุดหนุนจ านวน

มากเป็นสิทธิพิเศษในมาตรการสนับสนุนโดยรวม (Aggregate Measurement of Support : AMS) และการทบทวน

มาตรการการอุดหนุนที่ไม่บิดเบือนการค้าหรือบิดเบือนน้อยที่สุด (Green Box) เพื่อปลน้ชิงรายได้ของเกษตรกรประเทศ

ก าลังพัฒนาและส่วนแบ่งที่เป็นธรรมในตลาดโลก หากไม่แก้ไขกฎเกณฑ์เหล่านี ้ องคก์ารการค้าโลกจะสรา้งหายนะแ ก่

เกษตรกรรายย่อย ซึ่งถือเป็นหายนะต่อท้ังประเทศไทยและวิกฤตการณ์ทางอาหารโลก  

 

ลงชื่อ 

1. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 

2. สมัชชาคนจน 

3. มูลนิธีชีววิถี (BioThai) 

4. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 

5. กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้ (Law Long Beach) 

6. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน 

7. แลนเด้อ – Landers 

8. ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม 

9. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 

10. คณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช. อีสาน)  

11. คณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 

12. มูลนิธิศักยภาพชุมชน (PEF) 

13. ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PDM) 

14. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (PDMT) 

15. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) 

16. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 

 

 

 
 

 

 

 

 


