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จดหมายฉบั บนี ้เ ขี ยนขึ ้น ก่ อ นการประชุ มระดั บรั ฐ มนตรี อ งค์การการค้ า โลกครั ้ง ที่ 12 (WTO MC12) ณ นครเจนี วา
ระหว่างวันที่ 12 -15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งในประเด็นสาคัญด้านเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารที่จะเป็ น
ประเด็นเจรจาในเวทีนี ้

พวกเรามี ค วามกั ง วลอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น การเสนอทางออกถาวรสาหรั บ การสารองสิ น ค้ า เกษตรของรั ฐ ( public
stockholding: PSH) เพื่ อ ความมั่ น คงทางอาหาร และเสนอให้ รัฐ บาลพิ จ ารณาข้อ เรี ย กร้อ งของเราเมื่ อ มี ก ารเจรจา
ประเด็นนีใ้ นการประชุมองค์การการค้าโลก

ประเทศกาลั ง พั ฒนาหลายประเทศใช้ โครงการ PSH เพื่ อ สนั บสนุ น รายได้เกษตรกรและดารงการผลิ ต ทางการเกษตร
รวมทั้งกระจายอาหารให้ กับประชาชนที่ยากจนและไม่ สามารถเข้า ถึงอาหารได้ ซึ่งวิกฤตโควิดและวิกฤตการณ์อาหารใน
ปั จจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของโครงการดังกล่าวในฐานะเครื่องมือเชิงนโยบายสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อ ยที่ สุด (LDCs) ในการแก้ปัญหาความหิวโหยของประชาชน โดยราคาตลาดที่ได้รับการสนั บสนุ น หรื อ
ราคาที่รัฐบาลบริหารในขณะที่ซอื ้ สิ นค้าในโครงการ PSH สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าจะครอบคลุมราคาตอบแทนรวมถึ ง
ต้นทุนของเกษตรกร เนื่องจากราคาอาหาร ปุ๋ ย และเชือ้ เพลิงในปั จจุบันเพิ่มขึน้ ทาให้เกษตรกรทั่วทั้งซีกโลกทางใต้ กาลั ง
เผชิ ญ กั บค่ า ใช้จ่า ยด้านต้น ทุ น การผลิ ตซึ่ งเป็ น สิ่ ง ขัดขวางการท างานของเกษตรกรและทาให้ เกษตรกรยิ่ง ต้อ งการเงิน
อุดหนุนมากยิ่งขึน้

อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการเกษตร ( AoA) ขององค์การการค้ าโลกกาหนดให้การอุ ดหนุ น ดัง กล่ า วต้ องไม่ เกิน
ขีดจากัดขั้นต่า (de minimis) 10% ของมูลค่าการผลิตต่อผลิตภั ณฑ์ ข้อสาคัญคือการคานวณการสนับสนุน ราคา AoA
อ้างอิงฐานราคาในค.ศ. 1986-88 ซึ่งต่ากว่าราคาทั่วโลกในปั จจุ บันมาก ทั้งยังขึน้ อยู่กับการผลิต ทั้งหมดที่ "เป็ นไปตาม
เกณฑ์" ที่จะได้รับเงินอุดหนุนนี ้ แทนที่จะใช้ปริมาณจัดซือ้ ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจริง วิธีการนีท้ าให้เงินอุดหนุนเฟ้อ และมี
แนวโน้มที่จะละเมิดข้อจากัด ‘de minimis’

ในการประชุ มระดับรั ฐ มนตรี ขององค์การการค้า โลกรอบบาหลี พ.ศ. 2556 กลุ่ มประเทศ G33 อั น เป็ น ประเทศกาลัง
พัฒนาได้มีมติรับข้อตกลงสันติ ภาพชั่วคราว (Interim Peace Clause: PC) เพื่อให้รัฐสามารถให้เงินอุดหนุ นดังกล่ า วได้
โดยไม่ถูกฟ้องร้องว่าละเมิดขีดจากัดขั้นต่า อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงฯ มีเงื่อนไขที่เป็ นอุปสรรคซึ่งทาให้การใช้งานจริงเกิ ด ได้
ยากมาก หนึ่งในเงื่อนไขเหล่านีซ้ ึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสาหรับเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย คือ การบังคับ
ใช้ ข้ อ ตกลงนี ้ทาได้เ ฉพาะโครงการที่ ดาเนิน การใน พ.ศ. 2556 เท่ า นั้ น ซึ่ ง หมายความว่ าประเทศไทยไม่ สามารถใช้ PC
ปั จจุบันได้ เว้นแต่จะมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมโครงการใหม่ๆ
การตัดสินใจจากการประชุมรอบบาหลีได้กาหนดให้มีการแก้ปัญหานีอ้ ย่างถาวรภายใน พ.ศ. 2560 แม้จะมีข้อเสนอหลาย
ข้อที่ยื่นโดยกลุ่ม G33 และกลุ่มประเทศแอฟริกาแต่ก็ยัง ไม่เ ป็ น ผล ความต้องการของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น คือ การตอบ
รับข้อเสนอที่ค้างคามานานภายในการประชุ ม MC12 อย่างไรก็ตาม ประเทศที่พัฒนาแล้วและผู้ นาที่ มีอิท ธิพ ลของกลุ่ ม
Cairns (ซึ่งประเทศไทยเป็ นสมาชิก) ได้คัดค้านกระบวนการนีอ้ ย่างต่อเนื่อง

เมื่ อ เร็ ว ๆนี ้ สมาชิ กองค์การการค้า โลกเกื อ บ 80 ประเทศ ประกอบด้ ว ยกลุ่ มแอฟริ กัน ประเทศจากทวี ปแอฟริ กา กลุ่ ม
ประเทศแปซิ ฟิ คและแคริ บเบี ยน ( ACP) และกลุ่ มประเทศ G-33 ได้ ยื่น ข้ อ เสนอร่ ว มกั น เกี่ ยวกั บการแก้ ปัญ หาถาวร
( JOB/AG/229) ข้ อ เสนอนี ้เสนอให้ ปรั บ ปรุ งการตั ดสิ นใจจากการประชุมรอบบาหลีห ลายประการ อั น ได้ แก่ การขยาย
ความครอบคลุมให้ครบทุกโครงการทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจนการปรับราคาอ้างอิงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปั จ จุ บัน
ข้ อ เสนอนี ้ยัง ให้ ความคุ้ มครองต่ อ การใช้เ ครื่ อ งมื อดั งกล่ า วในทางที่ ผิด แต่ ฝ่ายประเทศที่ พัฒนาแล้วกลั บปฏิ เ สธที่จะ
พิจารณาเรื่องนี ้ ทั้งยังยืนยันที่จะให้การพิจารณาประเด็นนีเ้ ลื่อนออกไปใน MC 13 ซึ่งจะจัดขึน้ พ.ศ. 2567 หรือในอนาคต

พวกเรารูส้ ึกตระหนกที่ได้ทราบว่าประเทศไทยได้ทาหน้าที่เป็ นกระบอกเสียงให้ ประเทศที่ร่ารวยและผู้เล่นรายใหญ่ของกลุ่ ม
Cairns เช่ น ออสเตรเลี ย บราซิ ล นิ ว ซี แลนด์ คอสตาริ ก า ฯลฯ จากรายงานข่ าวที่ ระบุ ว่ า ประเทศไทยได้ตั้ง คาถามต่อ
เชิงอรรถในเอกสารล่าสุดที่ผู้อานวยการองค์การการค้าโลกกาหนดไว้ว่า มีความเป็ นไปได้ที่อาจมีการตกลงการแก้ ปั ญหา
อย่างถาวรภายในการประชุ ม MC12 ซึ่งถือเป็ นการแสดงออกอย่างเปิ ดเผยว่า ประเทศไทยไม่สนั บสนุนให้มีการผลั กดั น
ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาอย่างถาวรนี ้

พวกเราเห็ น ว่าประเทศไทยควรมี ผลประโยชน์ที่ สอดคล้องกั บผลประโยชน์ของประเทศกาลั งพั ฒนาอื่น ๆ และประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อแสวงหาทางออกถาวรใน MC12 โดยคานึงว่าการตกลงแก้ ปัญหาอย่า งถาวรอาจเป็ นเครื่ องมื อ เชิ ง
นโยบายที่สาคัญสาหรับรัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและประชาชนที่ยากไร้โดยเฉพาะคนจนเมืองและคนจน
ที่อยู่อาศัยอยู่ในสลัม แม้ว่าประเทศไทยจะเป็ น ผู้ส่งออกอาหาร แต่ก็ยังมีภาคการเกษตรที่เ ปราะบางและมีเกษตรกรราย
ย่อยนับล้านที่ต้องการการสนั บสนุนจากรัฐบาล วิกฤตซา้ ซ้อนที่เกิดในปั จจุบัน รังจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึ่งทาให้เรายัง
ต้ อ งรั บมื อ กั บโรคระบาดและภั ยพิ บัติด้านสิ่ งแวดล้อมเพิ่ม ขึน้ อีกด้วย โครงการ PSH คื อ เครื่ อ งมื อนโยบายการพัฒนาที่
สาคัญสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศไทยควรแสดงความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันกับ 80
ประเทศที่ผลักดันและสนับสนุนข้อเสนออย่างเต็มที่ แทนการคัดค้านดังกล่าว
นอกจากการสนับสนุ นการตกลงแก้ ปัญ หาอย่า งถาวรเรื่ องการสารองสิ นค้าเกษตรของรัฐเพื่ อความมั่ นคงทางอาหารแล้ว
ประเทศไทยควรให้การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองพิเศษ (Special Safeguard Mechanism: SSM) ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาล
สามารถขึ ้น ภาษีน าเข้าได้ หากมี การน าเข้าเพิ่ม ขึน้ โดยฉั บพลั น นโยบายขององค์การการค้า โลกซึ่ง ผลั กดั นและคงการ
อุดหนุนในประเทศร่า รวยอย่างต่อเนื่องรวมถึง การเร่งเปิ ดเสรี การเกษตร ได้กระตุ้นให้เกิดการการนาเข้า สินค้าเกษตรใน
ประเทศกาลังพัฒนาเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เกิดความผันผวน ความไม่แน่นอน และการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมสาหรับเกษตรกรราย
ย่อยในประเทศนั้น ๆ

พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐ บาลแสดงความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกั บเกษตรกรรายย่ อยและประชาชนซึ่งกาลังเผชิญความไม่
มั่นคงทางอาหาร รวมทั้งยืนหยัดร่วมกันกับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้ อยที่ สุดประเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุ น
ซึ่งกันและกันในห้วงเวลาแห่งความยากลาบากเพื่อให้ประเทศซีกโลกใต้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ นอกจากนี ้ ประเทศไทย

ไม่ควรโอนอ่อนตามประเทศที่มีอานาจและบรรษัท ธุรกิจเกษตร เนื่องจากผลประโยชน์ของประชาชนผู้เ ป็ นเกษตรกรราย
ย่อยและผู้มีรายได้น้อ ยนัน้ ไม่ ทั บซ้อนกับผลประโยชน์ของผู้ที่ ร่า รวยและมี อานาจ ประเทศร่ารวยได้ใช้เงินอุด หนุนจ านวน
มากเป็ นสิทธิพิเศษในมาตรการสนั บสนุน โดยรวม (Aggregate Measurement of Support : AMS) และการทบทวน
มาตรการการอุดหนุนที่ไม่บิดเบือ นการค้าหรือ บิดเบื อนน้อ ยที่ สุด (Green Box) เพื่อปล้นชิงรายได้ของเกษตรกรประเทศ
กาลังพัฒนาและส่วนแบ่ง ที่เ ป็ น ธรรมในตลาดโลก หากไม่แก้ไขกฎเกณฑ์เหล่า นี ้ องค์การการค้าโลกจะสร้างหายนะแก่
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งถือเป็ นหายนะต่อทัง้ ประเทศไทยและวิกฤตการณ์ทางอาหารโลก

ลงชื่อ
1. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
2. สมัชชาคนจน
3. มูลนิธีชีววิถี (BioThai)
4. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
5. กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้ (Law Long Beach)
6. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน
7. แลนเด้อ – Landers
8. ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุ ษยชนเพื่อสังคม
9. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
10. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช. อีสาน)
11. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
12. มูลนิธิศักยภาพชุมชน (PEF)
13. ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PDM)
14. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (PDMT)
15. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
16. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

