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ประเทศไทยได้เห็นถึงความส าคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค

อาเซียนบวกสามจึงได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือในลักษณะ
การพ่ึงพาช่วยเหลือและเกื้อกูลกันระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือส ารองข้าวไว้ใช้ช่วยเหลือกันในกรณีที่
ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินและเพ่ือมนุษยธรรม เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยไม่กระทบต่อการค้าข้าว
ในตลาดปกติ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหาร ซึ่งในการศึกษานี้ได้ตอบ
ค าถามหลัก 2 ข้อ คือ บทบาทของไทยในการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับภายใต้ APTERR และ
ข้อเสนอการด าเนินความร่วมมือของไทยในกรอบ APTERR เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นว่าประเทศไทยมีบทบาทในการด าเนินงานภายใต้ APTERR ตั้งแต่
เริ่มต้นที่มีการตกลงเรื่องการสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือมาสู่
ระดับความร่วมมือกับอาเซียนบวกสาม และพัฒนามาเป็นองค์กรถาวรที่มีลักษณะเป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในชื่อองค์กรส ารองข้าวของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ในปัจจุบัน ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบแนวคิดและการด าเนินงานขององค์กร การเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ง
ส านักงานเลขานุการ APTERR ในประเทศไทย และการด าเนินการอนุวัติกฎหมายในประเทศเพ่ือ
รับรองสถานภาพของส านักเลขานุการ APTERR ตามกฎหมายไทย  

การเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของไทยก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้าน 
อาทิ ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากประเทศสมาชิกในฐานะ 
ผู้มีบทบาทน าในด้านความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ในด้านเศรษฐกิจไทย
สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้าวระดับประเทศและระดับภูมิภาค สนับสนุนโอกาสในการ
พัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาค และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทย  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในโอกาสต่อไปและแก้ไขอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่กระทบต่อการปฏิบัติงานของไทยใน APTERR และช่วยเพ่ิมเติมผลประโยชน์จากความร่วมมือ
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น จึงได้มีข้อเสนอด้านนโยบายให้ไทยเข้าร่วมการด าเนินงานการระบายข้าวของ 
APTERR ทั้งในรูปการท าสัญญาซื้อข้าวล่วงหน้าตามโปรแกรมที่ 1 และการช่วยเหลือแบบให้เปล่าตาม
โปรแกรม 3 ผลักดันให้จัดตั้งคลังเก็บส ารองข้าวฉุกเฉินกลางของภูมิภาคในประเทศไทยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการระบายข้าวล่าช้า การสนับสนุนให้ไทยใช้ประโยชน์จาก APTERR เป็นแนวทางอันดับแรกใน
การให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติกับประเทศสมาชิก รวมทั้งเสนอให้
เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ APTERR แก่ประชาชนและหน่วยงานในประเทศ 
พัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลและการรายงานข่าวสารด้านความมั่นคงอาหารให้มีความน่าเชื่อถือและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อต้องการใช้ข้าวฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ
ฉุกเฉินในภูมิภาคต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญก าลังถูกคุกคาม
จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN) ซึ่งมีบทบาทเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของโลก  
ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกและประชากรโลก จึงได้มีการริเริ่มแนวคิด
สร้างกรอบความร่วมมือด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Framework: 
AIFS) ที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์และแนวทางเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการบรรเทา
ผลกระทบในกรณีฉุกเฉินและขาดแคลน โดยมีกลไกในการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ องค์กรส ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) เพ่ือ
เตรียมพร้อมและรับมือกับภาวะฉุกเฉิน  

APTERR มีฐานะเป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียนบวกสาม เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของ 13 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส ารองข้าวไว้ส าหรับใช้ช่วยเหลือกันในกรณีที่ประเทศสมาชิ ก
ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทางธรรมชาติที่รุนแรง เช่น วาตภัย อุทกภัย หรือดินถล่ม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่
มีความยากล าบากในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนอาหารภายใต้ระบบส ารองอาหารที่มี  
ในประเทศและไม่สามารถจัดหาปริมาณข้าวที่ต้องการจากตลาดข้าวปกติได้ โดย APTERR จะเป็น
กลไกสนับสนุนข้าวที่ได้มีส ารองไว้ในระบบส ารองข้าว (APTERR Rice Reserves) ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ ข้าวส ารองในรูปสัญญา (Earmarked Reserve) และข้าวส ารองจริง (Stockpiled 
Reserve) โดยมีวิธีการระบายข้าวส ารอง (Release Mechanism) แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ได้แก่ 
โปรแกรม 1 คือ การระบายข้าวส ารองในรูปสัญญา ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward 
Contract) โปรแกรม 2 คือ การระบายข้าวส ารองในรูปสัญญา ภายใต้การด าเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ 
เป็นการส ารองข้าวสารไว้ส าหรับการท าสัญญาซื้อขายเมื่อขณะหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว และ
โปรแกรม 3 คือ การบริจาคข้าวให้แก่ประเทศสมาชิก ซึ่งการช่วยเหลือของ APTERR เป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาคโดยไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ ตลอดจน
ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหารในประเทศสมาชิกอีกด้วย 

ในการด าเนินงานของ APTERR ที่ผ่านมา มีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งและ 
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานในฐานะผู้ผลิตและผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของโลกอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
การสนับสนุนที่ตั้งส านักงานเลขานุการ APTERR ในประเทศไทย บริจาคเงินทุนเข้ากองทุน APTERR 
เพ่ือใช้ในการบริหารด าเนินงาน ตลอดจนการบริจาคข้าวแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกเพ่ือช่วยเหลือ
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ยามเกิดภัยพิบัติในปี 2552 และปี 2556 อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557–2561) 
ประเทศสมาชิก APTERR หลายประเทศยังคงประสบปัญหาภัยพิบัติรุนแรงทางธรรมชาติอยู่หลายครั้ง 
แต่ไทยกลับไม่ได้แสดงบทบาทหรือเสนอเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมระบายข้าวส ารองภายใต้ 
APTERR เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกยามฉุกเฉินในทุกรูปแบบ ซึ่งอาจท าให้ภาพลักษณ์ของไทยในด้านการ
เป็นผู้น าด้านความมั่นคงอาหารในอาเซียนและบทบาทน าในการมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกตาม
กลไกของ APTERR ของไทยลดน้อยลง จึงเห็นควรศึกษาบทบาทการด าเนินงานของไทยภายใต้ 
APTERR ในช่วงที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายในการด าเนินงานของไทยใน 
APTERR ในระยะต่อไป เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยน าไปพิจารณาประกอบการจัดท าแนว
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมบทบาทน าของประเทศไทยในด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของไทยในองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม (APTERR)  

1.2.2  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายส าหรับการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินบทบาทของประเทศไทยกับองค์กรส ารองข้าวอาเซี ยนบวกสาม อาทิ การมีส่วนร่วมด้าน 
การระบายข้าวตามกลไก APTERR เพ่ือช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรักษาบทบาท
ของไทยในการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นการด าเนินงานของประเทศไทยที่มีต่อองค์กรส ารองข้าว

ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในช่วงปี 2545–2561 โดยแบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงปี 2545–
2554 ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นที่ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศบวกสามด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและขาดแคลนอาหาร และมีส่วนร่วมเป็นผู้เสนอข้อริเริ่มจัดตั้งโครงการส ารองข้าวฉุกเฉินใน
ภูมิภาคอาเซียน และช่วงระหว่าง ปี 2555–2561 ภายหลังที่มีการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็น
กลไกถาวร ภายใต้ชื่อ องค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ในปัจจุบัน โดยจะ
เน้นการศึกษาบทบาทการด าเนินงานของไทยในช่วงเวลาดังกล่าว และพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานของไทยเพ่ือเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วม ใน APTERR เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ระบายข้าวส ารอง (Release Mechanism) ตามแนวทางท่ีระบุไว้ในกฎระเบียบวิธีการระบายและเติม
เต็มข้าวส ารองของความตกลง APTERR  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
1)  ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานของไทยและประเทศ

สมาชิกภายใต้ข้อตกลง APTERR โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์และเอกสารราชการเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ APTERR 
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2)  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน APTERR 
เช่น ผู้จัดการทั่วไปของส านักเลขานุการ APTERR และผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจ าส านักเลขานุการ 
APTERR  

3)  วิเคราะห์ เหตุผลความจ าเป็นในการเข้าร่วมด าเนินงานของไทยภายใต้ 
APTERR ประโยชน์ที่ได้รับปัญหา อุปสรรคและความท้าทายในการด าเนินงาน 

4)  วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของ
ไทยเพ่ือเสริมสร้างบทบาทน าด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรองรับภาวะฉุกเฉินใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างเหมาะสมต่อไป 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
ในการศึกษานี้จะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

โดยศึกษาบทบาทการด าเนินงานของประเทศไทยต่อการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
ความมั่นคงอาหารในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม การวิเคราะห์เหตุผลและความจ าเป็นตลอด จน
ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการสนับสนุนและ
เสริมสร้างบทบาทน าของไทยต่อ APTERR  

 
1.4  ค าถามการศึกษา  

1.4.1  ไทยมีบทบาทอย่างไรในการด าเนินงานภายใต้ APTERR และด้วยเหตุผลและปัจจัย
อะไรที่ท าให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมใน APTERR  

1.4.2  เหตุใดไทยจึงควรแสดงบทบาทเพ่ิมเติมในกรอบ APTERR และควรมีแนวทาง
ส่งเสริมบทบาทอย่างไร 

 
1.5  สมมติฐาน 

1.5.1  ไทยมีบทบาทร่วมใน APTERR ในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรและให้การ
สนับสนุนการเป็นที่ตั้งของส านักเลขานุการ APTERR ตลอดจนร่วมด าเนินการกิจกรรมบริจาคข้าว
แบบให้เปล่าเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกยามฉุกเฉิน เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าข้าวรายใหญ่ 
ในภูมิภาคอาเซียน  

1.5.2  ไทยควรแสดงบทบาทเพ่ิมเติมในการด าเนินงานร่วมกับ APTERR เพ่ือประโยชน์  
ในการรักษาสถานภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าวของอาเซียนโดยการเข้า 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการส ารองข้าวของภูมิภาคเพ่ือการ
วางแผนการจัดการการผลิตและการตลาดข้าวในภูมิภาค สนับสนุนการซื้อขายข้าวส ารองในรูปแบบ
สัญญาเพ่ือความฉุกเฉินอย่างโปร่งใส ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบตลาดการค้าข้าวระหว่า งประเทศ  
ในภาวะปกติ ซึ่งจะท าให้ราคาข้าวในประเทศและในภูมิภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การร่วม
ด าเนินงานระบายข้าวส ารองของไทยจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการข้าวในประเทศ ช่วยเพ่ิม
รายได้จากการขายข้าวตามโครงการ APTERR ลดภาระด้านงบประมาณในการเก็บรักษาและช่วย
ระบายข้าวในสต็อคที่เกิดจากโครงการจ าน าข้าวของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือชาวนา อีกทั้งยังเป็นการ
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เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของไทยในภูมิภาคอาเซียนบวกสามโดยเพ่ิมบทบาทการเป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือในการระบายข้าวฉุกเฉินของไทยให้แก่ประเทศสมาชิก APTERR  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารทั้งในระดับหน่วยงานส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรในฐานะผู้แทนไทยในคณะมนตรี APTERR ระดับกระทรวง และระดับประเทศ ได้น ามา
พิจารณาใช้ประกอบการเลือกแนวทางในการด าเนินงานนโยบายของประเทศไทยในการแสดงบทบาท
น าด้านการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคและในระดับนานาชาติ  

 
1.7  นิยามศัพท์  

ความตกลงการส ารองข้าวของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice 
Reserve Agreement) ได้ก าหนดนิยามศัพท์เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความ
ตกลง ดังนี้  

สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency): หมายถึง สถานะหรือสภาพ ซึ่งประเทศสมาชิก 
APTERR ประสบความล าบากจากภัยพิบัติอย่างรุนแรงไม่คาดคิด จนไม่สามารถรับมือสถานการณ์ด้วย
ระบบการส ารองข้าวที่มีอยู่ในประเทศ และไม่สามารถจัดหาปริมาณข้าวที่ต้องการจากตลาดข้าวปกติ 

ข้าวส ารองในรูปสัญญาเพ่ือกรณีฉุกเฉิน (Earmarked Reserve) หมายถึง ปริมาณข้าวที่
แน่นอน ที่ก าหนดขึ้นจากความสมัครใจของประเทศสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติเหตุฉุกเฉิน
กับประเทศสมาชิก APTERR กับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า โดยปริมาณข้าวส ารองในรูป
สัญญานี้ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ APTERR 

ข้าวส ารองจริงเพ่ือกรณีฉุกเฉิน (Stockpiled Reserve) หมายถึง ข้าวที่บริจาคให้กับ 
APTERR ด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะอยู่ในรูปของเงินสดและ/หรือข้าว หรือเป็นการบริจาคให้ APTERR 
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่น โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ และ/หรือ องค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก าไร ข้าวส ารองจริงเพ่ือกรณีฉุกเฉินนี้ จะเป็นสต็อกข้าวที่ใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้น และเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งของ APTERR ข้าวส ารองจริงเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินนี้ จะเก็บไว้ที่ประเทศผู้บริจาค ประเทศผู้รับบริจาคและ/หรือประเทศที่สมัครใจจะเก็บข้าว
ส ารองนี้ไว้ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพิจารณาแนวทางการมีส่วนร่วม
เพ่ือสนับสนุนบทบาทน าของประเทศไทยกับองค์กรส ารองข้าวอาเซียนบวกสาม (APTERR) ซึ่งมี
สถานะเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม มีกรอบแนวคิดทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการร่วมมือระหว่างรัฐ ดังนี้ 

2.1.1  ภูมิภาคนิยม (Regionalism)  
ภูมิภาคนิยม (Regionalism) คือ การรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาค

เดียวกัน โดยผ่านกระบวนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ (Formal 
regional organization) หรือสถาบันที่สามารถจัดระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ 
ได้อย่างชัดเจน โดยความยินยอมและความสมัครใจของแต่ละประเทศสมาชิก ผ่านการจัดท าข้อตกลง
อย่างเป็นทางการ (Formal agreements) การเจรจาหารืออย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์หรือข้อผูกพันในเชิงพฤติกรรมและนโยบาย ตลอดจนเกิด
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรต่างๆ เพ่ือจัดระบบใน
เชิงสถาบัน และการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต่อกัน ซึ่งความร่วมมือ
จะมีลักษณะของกระบวนการ “ภูมิภาคาภิวัฒน์” (Regionalization) ร่วมด้วย คือ กระบวนการที่
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ บูรณาการผ่านช่องทางของตลาดและการด าเนินกิจกรรมของ
ภาคเอกชน เป็นกระบวนการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการ เชื่อมโยงเขตแดน
ระหว่างรัฐ ผ่านการเคลื่อนย้ายปัจจัยต่างๆ เช่น ทุน เทคโนโลยี สินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสารและคน 
เป็นลักษณะของความร่วมมือแบบล่างขึ้นบน คือ เกิดขึ้นจากกระบวนการของภาคเอกชนขึ้นไปยังรัฐ 
แสดงความส าคัญของตลาดภาคเอกชนและบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non–State Actor) 

ทั้งนี้การศึกษาแนวคิดภูมิภาคนิยมนั้นได้แบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ภูมิภาค
นิยมเก่าและภูมิภาคนิยมใหม่ ซึ่งการศึกษาภูมิภาคนิยมเก่านั้นได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงยุคของสงครามเย็น
ปี 1950–1960 จากนั้นในช่วงปี 1970 การรวมกลุ่มทางภูมิภาคได้ลดความส าคัญลงไป และได้กลับมา
มีความส าคัญขั้นอีกครั้งในช่วงปี 1980 ทั้งนี้การศึกษาแนวคิดภูมิภาคนิยมได้ปรากฏกรอบทฤษฎี
แนวคิดท่ีหลากหลายของนักคิดต่างๆดังต่อไปนี้ 

แนวคิดของ Bela Belassa เป็นน าเสนอรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในภูมิภาค โดยมองว่ากระบวนการรวมกลุ่มทางภูมิภาคนี้นี้จะเกิดขึ้นเป็นเส้นตรง แบ่งเป็น 5 ขั้น
ดังต่อไปนี้ 
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1) ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นรูปแบบพ้ืนฐาน
ที่สุดของการรวมกลุ่มในภูมิภาคทางเศรษฐกิจ เน้นการลดอุปสรรคทางการค้า เช่น การลดภาษี การ
ลดข้อจ ากัดทางการค้า 

2) สหภาพศุลกากร (Custom Union: CU) นอกเหนือจากการลดอุปสรรคทาง
การค้าแล้ว ยังมีการก าหนดพิกัดอัตราภาษีภายนอกร่วมกัน เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศที่มิใช่
ประเทศสมาชิก 

3) ตลาดร่วม (Common Markets: CM) ขยายระดับการรวมกลุ่มสหภาพ
ศุลกากร ขจัดอุปสรรคที่จะขัดขวางการเคลื่อนย้ายของปัจจัยการผลิต เช่น ทุนและแรงงาน 

4) สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Monetary Union: 
EMU) เป็นการรวมกลุ่มทางการเงิน โดยการรับเอานโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินร่วมกัน เช่น 
การใช้สกุลเงินเดียวกัน ซึ่งลักษณะการรวมกลุ่มนี้จะน าไปสู่ลักษณะของการล้นออก (Spill–over) 
จากนโยบายหนึ่งไปสู่นโยบายด้านอ่ืน เช่น นโยบายการเงินไปสู่นโยบายด้านภาษี เป็นต้น 

5) สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง (Economic and Political Union: EPU) 
เป็นขั้นสุดของการรวมกลุ่มทางภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐสหภาพ 
(Federal Union) น าไปสู่การเป็นรัฐเดียว1 

แนวคิดของ George Liska เสนอว่า การที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันนั้นย่อมท าให้
ประเทศเหล่านั้นสูญเสียอ านาจอธิปไตยบางส่วนไป และแนวคิดของ Donald J. Puchala เสนอว่า 
การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค หมายถึง การค่อยๆ ลดอ านาจอธิปไตยและเอกสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
ความสงบ ประนีประนอมกัน เมื่อมีการลดอ านาจอธิปไตยและเอกสิทธิของรัฐเอกราชแล้ว จะมีหน่วย
ที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดเหนือทุกประเทศในภูมิภาคนั้นเกิดขึ้นมาแทน นอกจากนี้การรวมกลุ่มในระดับ
ภูมิภาคนั้นเป็นสภาพการณ์ที่ประชาชนในประเทศและชนชั้นน าของประเทศต่างๆในกลุ่มค่อยๆ
ปรับตัวให้มีค่านิยม มีนโยบายและภาพพจน์ร่วมกัน ร่วมทั้งมีการรวมรัฐบาลและดินแดนของประเทศ
ต่างๆเข้าเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันอีกด้วย2  

กระแสของภูมิภาคนิยมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในช่วงหลังสงครามโลก 
ครั้งที่สอง (ปี 1950–1960) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของความร่วมมือระดับภูมิภาคในยุโรป
ตะวันตก โดยในขณะนั้นโลกได้แบ่งออกเป็นสองขั้วอ านาจอย่างชัดเจน คือฝ่ายเสรีทุนนิยม
ประชาธิปไตย และฝ่ายสังคมนิยมเผด็จการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ทางอุดมการณ์โดยการท า
สงครามจิตวิทยาต่อกัน ในช่วงเวลานี้เองประเทศมหาอ านาจได้เริ่มผลักดันให้ประเทศในแต่ละภูมิภาค
รวมกลุ่มกันเพ่ือสนับสนุนลัทธิทางการเมืองของฝ่ายตน ร่วมทั้งต่อต้านลัทธิทางการเมืองของคู่
การเมืองฝ่ายตรงข้าม ในช่วงเวลานี้อาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของภูมิภาคนิยมแบบเก่า โดยต่อมา
ในช่วงปี 1970–1980 กระแสภูมิภาคนิยมได้ลดความส าคัญลงไป จากการไม่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินภารกิจของหลายๆองค์กร และปัญหาการลิดรอนอ านาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก 

                                                 
1 Bela Balassa,  The Theory of Economic Integration (Abingdon: Routledge, 2011), p.2. 
2 อ้างอิงใน studyinternationalaffairs, ทฤษฎีภูมิภาคนยิม (Regionalism), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://studyinternationalaffairs.blogspot.com/search?q=regionalism. [4 มิถุนายน 2562] 

https://www.blogger.com/profile/14876234783565211800
https://studyinternationalaffairs.blogspot.com/2015/06/regionalism.html
https://studyinternationalaffairs.blogspot.com/search?q=regionalism
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ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงปี 1980 เป็นต้นมา ได้น ามาซึ่งการรวมกลุ่ม
ทางภูมิภาคในรูปแบบใหม่ จากการตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์  ระบบหลายขั้ วอ านาจ 
(Multipolar System) และการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ท าให้ลักษณะของภูมิภาค
นิยมในยุคสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความแตกต่างระหว่างภูมิภาคนิยมเก่าและภูมิภาคนิยมใหม่
สามารถสรุปและแสดง ดังตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1  ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคนิยมเก่าและภูมิภาคนิยมใหม่3  
 

ภูมิภาคนิยมเก่า 
ทศวรรษที่ 1950–1960 

ภูมิภาคนิยมใหม่ 
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 

ก่อตั้ งภายใต้บริบทโลกยุคสงครามเย็นที่ โลก
แบ่งเป็นสองขั้วอ านาจ เสรีประชาธิปไตยกับ
คอมมิวนิสต์ 

ก่อตั้งภายใต้บริบทโลกยุคใหม่ ภายใต้โลกหลายขั้ว
อ านาจ และกระแสโลกาภิวัตน์ 

ประเทศมหาอ านาจเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งและ
เข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานเพ่ือหาแนวร่วมใน
การถ่วงดุลอ านาจกับฝ่ายตรงข้าม 

ประเทศในภูมิภาคริเริ่มความร่วมมือ และด าเนิน
กิจกรรมด้วยความสมัครใจมากกว่าการถูกผลักดัน
จากประเทศมหาอ านาจ ในบางกลุ่มถือว่าเป็นการ
สร้างอ านาจต่อรองกับประเทศมหาอ านาจ 

มีวัตถุประสงค์ด้ านการเมื องและความมั่ นคง 
เป็นหลัก 

มีวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจเป็นหลักและขยาย
ความร่วมมืออ่ืนๆ ร่วมด้วย 

มุ่ ง เน้ นความพอเพี ยงของภู มิ ภ าค  ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก และใช้เครื่องมือ
กีดกันทางการค้า อาศัยแนวคิดเสรีนิ ยมของ 
Bretton Woods 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาค ให้
ความส าคัญกับการเปิดตลาดการค้าเสรี การค้า
เสรี การผ่อนปรนกฎระเบียบเพ่ือความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
ส าหรับอาเซียนซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษที่ 

1960 (พ.ศ. 2503–2512) โดยมีลักษณะการรวมกลุ่มระหว่างประเทศในบริบทของโลกยุคสงคราม
เย็น หรือมีลักษณะภูมิภาคนิยมเก่า (Old Regionalism) จึงมีจุดมุ่งหมายร่วมกันลดปัญหาความ
ขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองระหว่างประเทศสมาชิกที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรี
นิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังมีปัญหาความ
ขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเสี่ยงต่อการคุกคามจาก
มหาอ านาจภายนอกกลุ่มภูมิภาค  

ภายหลั งจากยุคสงครามเย็นสิ้ นสุดลง ได้ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและท าให้มีการจัดระเบียบโลกใหม่ ซึ่งมีส่วนผลักดันให้อาเซียนปรับปรุง

                                                 
3 อรณิช รุ่งธิปานนท์, ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน, (กรุงเทพ: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2557), หน้า 9. 
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โครงสร้างองค์การและกลไกความร่วมมือ จากลักษณะภูมิภาคนิยมเก่าเป็นภูมิภาคนิยมใหม่ (New 
Regionalism) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523– 2532) เป็นต้นมา คือเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศที่ริเริ่มโดยประเทศภายในภูมิภาค โดยไม่ได้มีเป้าหมายหลักทางการเมืองและไม่มีบทบาทของ
มหาอ านาจภายนอกภูมิภาคมาเกี่ยวข้อง แม้ว่าภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิยมใหม่ กลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา แต่ส าหรับอาเซียนยังคง
เป็นกลุ่มความร่วมมือที่รับเฉพาะประเทศที่มีภูมิศาสตร์หรือมีที่ตั้งเดียวกัน และไม่น าค่านิยมและวิธี
ปฏิบัติจากภายนอกภูมิภาคมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินความร่วมมือภายในกลุ่ม และอาเซียนก็
ไม่ได้สร้างความร่วมมือระหว่างกันบนพ้ืนฐานค่านิยมและความเชื่อที่เหมือนกัน โดยเห็นได้จาก
รูปแบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้
พัฒนาธรรมเนียมของตนเองที่เป็นที่รู้จักในนาม “วิถีอาเซียน” (ASEAN Way) การเลือกใช้หลักฉันทา
มติ เป็น พ้ืนฐานของกระบวนการตัดสินใจและก าหนดนโยบาย ใช้กลไกการปรึกษาหารือ 
(Consultation) และการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) รวมถึงไม่มีบทลงโทษใดๆ แก่สมาชิกที่
ปฏิเสธความร่วมมือ แนวทางเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักการส าคัญที่ท าให้อาเซียนเป็นองค์การระดับ
ภูมิภาคท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองท่ามกลางความหลากหลายในทางมิติทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกอาเซียน สามารถลดความขัดแย้งและสร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันได้ ทั้ง
ยังเป็นผลดีต่อการขยายความร่วมมือของอาเซียนให้ครอบคลุมประเทศทั้งหมดภายในภูมิภาคให้เข้า
มาเป็นหนึ่งเดียว  

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้อาเซียนมีการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยมีจุดเริ่มจากการริเริ่มของไทยที่เสนอให้มีการ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้นเมื่อปี 2535 (ค.ศ. 1992) 
และขยายไปสู่การพยายามลด/เลิกข้อจ ากัดและข้อกีดกันทางการค้าระหว่างกัน อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือและการผ่อนปรนกฎระเบียบเพ่ือ
เชื่อมโยงอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคและมีความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความร่วมมือต่อเนื่องในเชิงสังคมและการเมืองที่
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และการพัฒนาไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีการ
ก าหนดหน้าที่ความผูกพันของประเทศสมาชิก ที่อาจก่อตัวมาจากการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการ
สร้างความส านึกของความจ าเป็นที่จะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกันและกันมากขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของความร่วมมือในการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมของอาเซียนซึ่งจะต้องมีผลในทางบวกต่อการ
พัฒนาการของสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค 

2.1.2  แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo–liberalism)  
แนวคิด เสรีนิ ยม ใหม่  ห รือ  Neo–liberalism เป็ นการผสมผสานระหว่าง

แนวความคิดเสรีนิยมเชิงพ่ึงพาอาศัยกันและเสรีนิยมเชิงสถาบัน รวมทั้งน าทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุ
มีผล (Rational Choice Theory) และและทฤษฎีเกม (Game Theory) เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง
กรอบแนวความคิด สิ่งที่ส าคัญที่สุดของแนวคิดเสรีนิยมใหม่คือการให้ความส าคัญกับสถาบันระหว่าง
ประเทศ หรือเรียกว่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่แนวสถาบัน (neoliberal institutionalism) ทฤษฎีนี้ มี
ความเชื่อว่าแม้โลกจะมีสภาวะเป็นอนาธิปไตย แต่ความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังยอมรับว่าความ
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ร่วมมือระหว่างรัฐแม้อาจจะมีความยุ่งยากที่จะประสบความส าเร็จ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการ
เติบโตของสถาบันระหว่างประเทศ และระบอบระหว่างประเทศ ที่ใช้เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง รัฐต่อ
รัฐ ความร่วมมือระหว่างรัฐจะเกิดขึ้นได้นั้นรัฐต้องปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของ
ผู้อื่น ทั้งนี้ สถาบันที่จัดตั้งขึ้นจะมีหน้าที่ส าคัญเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพของการหาประโยชน์ที่
เป็นความคาดหวังของรัฐบาล ท าหน้าที่ช่วยเป็นกลไกในการเจรจาต่อรองและลดความขัดแย้ง ท างาน
ในฐานะเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความสมดุล ท าหน้าที่กระตุ้นรัฐเพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์หรือท่าที
ของรัฐ จัดหาข้อมูลและสร้างนโยบายที่คาดการณ์ได้ มีบทบาทในการช่วยต่อภาระหน้าที่แบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งชี้น าการกระท าของรัฐในลักษณะ “แม่แบบ” ส าหรับทางเลือกของนโยบาย และไม่
เพียงแต่สถาบันจะมีอิทธิพลผลประโยชน์แห่งรัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงความต้องการ ขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย 
ในยุคปัจจุบัน รูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐตามแนวคิดเสรีใหม่มีลักษณะ 2 ประการ คือ ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐที่ก้าวข้ามเรื่องการค้าและการพัฒนา และครอบคลุมไปถึงประเด็นท้าทายอ่ืน เช่น 
การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมโลก การสาธารณสุขและโรคระบาด การต่อต้านการค้ามนุษย์และการค้า
ยาเสพติด รวมถึงประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร และการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
และประการที่สองคือมีลักษณะเป็นพหุภาคี (Multinational Cooperation) และองค์การพัฒนา
ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐ (Non–Governmental Organization) 4  

ในกรณี ของอาเซียนที่ มี การขยายความร่วมมือระหว่างกัน ในหลายด้าน 
ประกอบด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือ
ด้านสังคมหรือความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านอ่ืน  
ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจและการเมือง แต่มีความส าคัญที่ทุกประเทศสมาชิกก าลังเผชิญอยู่ร่วมกัน มีความท้าทาย
และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้อาเซียนมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ในแต่ละเรื่อง เช่น การ
พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และความท้าทายด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาค ซึ่งปัญหาและความ
ท้าทายเหล่านี้หากเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกใดก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศอ่ืนในกลุ่ม  
ท าให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ สันติสุข และความก้าวหน้าของการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน ในภาพรวม 
โดยกลไกความร่วมมือดังกล่าวนี้จะจัดตั้งขึ้นในรูปคณะกรรมการ สถาบัน มูลนิธิ และองค์กรเพ่ือท า
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของอาเซียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการ
ส่งเสริมพัฒนาการความร่วมมือในด้านดังกล่าวนับเป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของอาเซียน
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประชาชนใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
  

                                                 
4 ศิวพล ชมพูพันธุ์, (ร่าง) เสรีนิยมในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, [ออนไลน]์, 2 สิงหาคม 2562. 
แหล่งที่มา https://www.academia.edu/18734179/ร่างเสรีนิยมในการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ. 

https://www.academia.edu/18734179/ร่างเสรีนิยมในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  กิตติมา จินตนสนธิ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการ

ด าเนินงานระบายข้าวของไทยภายใต้  APTERR: กรณีศึกษาโปรแกรม 3 (Tier 3) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานระบายข้าวของไทย
ที่มีต่อการด าเนินงาน APTERR พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการบริจาคข้าว
ให้แก่ประเทศสมาชิกในฐานะผู้น าด้านการผลิตข้าวและประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นของโลก 
รัฐบาลบริหารจัดการสต็อกข้าวตลอดทั้งปีอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การระบาย
ข้าวและเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นประเทศเจ้าภาพใน
การจัดตั้งส านักเลขานุการ APTERR ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีอุปสรรคหลายประการ
ท าให้ด าเนินการระบายข้าวโปรแกรม 3 ของไทยภายใต้ APTERR ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ช่วยเหลือประเทศผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที อาทิ ขั้นตอนการพิจารณาภายในประเทศหลาย
ขั้นตอน ผ่านคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริจาคข้าว อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆ  

2.2.2  สมคิด บุญล้นเหลือ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เหตุผลของการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) หรือเหตุผลในการจัดสรร
ความช่วยเหลือให้แก่ต่างประเทศ (Foreign aid allocation)อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเศรษฐกิจการ
พัฒนา (Development Economics) ถึงสาเหตุจูงใจที่ท าให้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (Donor) 
ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้รับความช่วยเหลือ (Recipient) ออกเป็น 8 สาเหตุ ได้แก่ (1) 
เพ่ือช่วยเหลือยามเกิดเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน (Emergency Need) (2) เพ่ือช่วยเหลือผู้รับความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาประเทศ (โดยเฉพาะการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความยากจน) (3) 
เพ่ือแสดงความสมานฉันท์หรือสามัคคี (Solidarity) ระหว่างผู้ให้กับผู้รับความช่วยเหลือ (4) เพ่ือ
ประโยชน์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของผู้ให้ความช่วยเหลือ (5) เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าของ
ผู้ให้ความช่วยเหลือ (6) เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ (Historical Ties) 
ระหว่างผู้ให้กับผู้รับความช่วยเหลือ (7) เพ่ือจัดสรรสินค้าสาธารณะให้แก่โลก (Global Public 
Goods) และแก้ไขผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ และ (8) เพ่ือสิทธิมนุษยธรรม (Humanitarian) ซึ่ง
สาเหตุทั้ง 8 ประการดังกล่าวสะท้อนพ้ืนฐานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรกเชื่อว่าการให้ความ
ช่วยเหลือเกิดจากแรงจูงใจที่ต้องการท าความดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม (altruism) ความมีมนุษยธรรม 
ความรักสามัคคี ความต้องการขจัดความยากจน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า การให้ความช่วยเหลือเกิด
จากสาเหตุจูงใจด้านผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจการค้าและการเมือง5  

2.2.3  จันทร์สินี แก่นแก้ว และธีวินท์ สุพุทธิกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาท
ญี่ปุ่นกับความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก พบว่า บทบาทของญี่ปุ่นในการเข้ามามี
ส่วนร่วมด้านความมั่นคงทางอาหารนับตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกการส ารอง
ข้าวฉุกเฉินในภูมิภาคไปจนถึงการผลักดันให้เกิดโครงการน าร่อง EAERR และการจัดตั้งกลไกการ
                                                 
5 สมคิด บญุล้นเหลือ, เหตุผลของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา, [ออนไลน]์, 5 กรกฎาคม 2562. แหล่งที่มา 
http://tpir53.blogspot.com/2011/01/blog-post_8963.html 
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ส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามอย่างถาวรภายใต้ชื่อ APTERR เพ่ือน าไปช่วยเหลือประเทศใน
อาเซียนบวกสามที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และแก้ปัญหาความยากจน ปัจจัยส าคัญต่อทฤษฎีของญี่ปุ่น
ในการผลักดันการจัดตั้งกลไกการส ารองข้าวฉุกเฉินของภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ด้านอาหารสอดคล้องกับการด าเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ด้านหนึ่งต้องการส่งเสริมบทบาท
การเป็นผู้น าด้านความม่ันคงของมนุษย์ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถแสดงบทบาทใน
เวทีระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้กรอบข้อจ ากัดภายในประเทศในเรื่องมาตรา 
9 ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งด้วยความพร้อมในด้านเงินสนับสนุนและทรัพยากรบุคคล ท าให้ญี่ปุ่น
สามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น าในการจัดตั้งกลไกการส ารองข้าวฉุกเฉินได้อย่างชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม นอกจากนี้ การเข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าวยังได้รับ
ความชอบธรรมและยอมรับจากประชาชนในประเทศต่างๆ ที่มองว่าการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องความ
มั่นคงด้านอาหารเป็นไปเพ่ือเหตุผลทางมนุษยธรรมและข้าวที่ระบายออกไปเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในประเทศอ่ืนก็เป็นข้าวที่มีมากเกินความต้องการบริโภคในประเทศในอีกด้านหนึ่งการจัดตั้งกลไกการ
ส ารองข้าวฉุกเฉินของภูมิภาคช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติในการรักษาระดับ
ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศให้สูงอยู่ได้ อาจกล่าวได้ว่า ญี่ปุ่นมีความกระตือรือร้นในการผลักดัน
ให้จัดตั้งกลไกการส ารองข้าวฉุกเฉิน เพราะต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้น าด้านความมั่นคง
ของมนุษย์ของชาติตนภายใต้การตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติ โดยนับว่าเป็นนโยบายที่สอดรับและ
เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งผู้รับและผู้ให้ทั้งยังส่งผลดีต่อภูมิภาค และญี่ปุ่นในแง่ความมั่นคงทางอาหารและ
ตลาดข้าวของประเทศอีกด้วย6  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

แนวคิดภูมิภาคนิยม (Regionalism) และ เสรีนิยมใหม่ (Neo–liberalism) ที่ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเพ่ือเกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคง ด้าน
การเมือง ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนทางด้านสังคม ท าให้ประเทศสมาชิกต้องมีหน้าที่ใน
การด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงร่วมกัน ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมไปสู่
เป้าหมาย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกตระหนักว่าในยุคโลกโลกาภิวัตน์มีประเด็นปัญหาและความท้า
ทายที่นอกเหนือไปจากประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจหลายเรื่องที่ประเทศสมาชิกต้องเตรียมการ
รับมือและแก้ไขปัญหา หากประเทศสมาชิกใดได้รับผลกระทบย่อมส่งผลต่อความไม่มั่นคงของประเทศ
นั้น และอาจส่งผลกระทบถึงประเทศสมาชิกอ่ืนด้วย อีกท้ังปัญหาความท้าทายเหล่านี้รุนแรงเกินกว่าที่
สมาชิกแต่ละประเทศจะจัดการแก้ไขได้โดยล าพัง จึงจ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือหรือสถาบันระหว่าง
ประเทศข้ึนมาเพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาและก าหนดแนวทางในการรับมือกับความท้าทายร่วมกัน  

ในการศึกษาครั้งนี้จึงน าแนวคิดภูมิภาคนิยมและแนวคิดเสรีนิยมใหม่มาอธิบายความจ าเป็น
ของการจัดตั้งองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) เพ่ือเป็นกลไกรับมือกับปัญหา
ความมั่นคงด้านอาหารที่กลายเป็นความท้าทายของภูมิภาคอาเซียนและประเทศบวกสาม อันเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติฉุกเฉินรุนแรง มีผลต่อการไม่มีเสถียรภาพ
                                                 
6 จันทร์สินี แก่นแก้ว และธีวินท์ สพุุทธิกุล, “บทบาทญี่ปุ่นกับความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก,” 
วารสารสังคมศาสตร์ 44 (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2557): 185. 
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ด้านการผลิตข้าวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนซึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักไม่มีอาหารเพียงพอ ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ อย่างเพียงพอ
และทุกเวลาที่ต้องการอาหาร เกิดเป็นความไม่มั่นคงด้านอาหารของประชาชน กระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนความสงบสุขและความมั่นคงของภูมิภาค 
โดยมีเป้าหมายจัดตั้ง APTERR ให้เป็นกลไกที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส ารองข้าวฉุกเฉินของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน บรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัติ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและลดความยากจนให้ประเทศ
สมาชิก ซึ่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการจัดตั้งองค์กรนี้เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้มี
ความมั่นคงอาหารในภาวะไม่ปกติ และยังช่วยสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพของราคาข้าวและตลาด
ค้าข้าวระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยการด าเนินงานระบายข้าวของ APTERR ต้องไม่ท าลายตลาด
การค้าข้าวในภาวะปกติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าข้าวรายใหญ่
ของภูมิภาค และช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ผลิตข้าวไม่เพียงพอหรือมีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงข้าว
ซึ่งเป็นอาหารหลักได้ในราคาที่เหมาะสม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในประเทศและส่งต่อความมั่นคง
นี้ไปสู่ระดับภูมิภาคด้วย  

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาที่จะด าเนินการในครั้งนี้ จะเป็นการตอบประเด็นค าถามของการศึกษา 2 ข้อหลัก 
ได้แก่ 1) เท่าที่ผ่านมาไทยมีบทบาทอย่างไรในการด าเนินงานภายใต้ APTERR และด้วยเหตุผลและ
ปัจจัยอะไรที่ท าให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมใน APTERR ในการตอบค าถามนี้ ผู้ศึกษาแบ่งการศึกษา
ออกเป็นสองช่วง คือ ช่วง พ.ศ. 2545–2554 และช่วง พ.ศ. 2555– 2561 และ 2) เหตุใดไทยจึงควร
แสดงบทบาทเพ่ิมเติมในกรอบ APTERR และควรมีแนวทางส่งเสริมบทบาทอย่างไร โดยเนื้อหาในบท
นี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรส ารองข้าวอาเซียนบวกสาม (APTERR) และกลไกการ
ด าเนินงานขององค์กรฯ เป็นอันดับแรก จากนั้นจะกล่าวถึงบทบาทของไทยต่อการด าเนินงานภายใต้ 
APTERR แรงจูงใจและผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมบทบาทการ
ด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

 
3.1  ความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรส ารองข้าวอาเซียนบวกสาม (APTERR) และกลไกการ
ด าเนินงาน 

สืบเนื่องจากปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 1 (Bali Concord I) ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 (ค.ศ. 1976) ณ 
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสมาชิกอาเซียน (ในขณะนั้นมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ตกลงกันให้มีสาขาความร่วมมือระหว่างกัน 6 ด้านเพ่ือ
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงร่วมมือกันในการลดความยากจน ความหิวโหย 
และจ าเป็นต้องขยายความร่วมมือในการรับมือและต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่จะฉุดรั้งพัฒนาการของ
ประเทศสมาชิก  

ในปี 2522 (ค.ศ. 1979) อาเซียนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติร้ายแรง และ
ความผันผวนในการผลิตอาหาร ซึ่งน ามาสู่ความไร้เสถียรภาพของอุปทานด้านอาหาร ดังนั้น เมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2522 (ค.ศ. 1979) จึงได้ร่วมลงนาม “ข้อตกลงว่าด้วยการส ารองอาหารเพ่ือความมั่นคง 
แห่ งภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN Food Security Reserve Agreement: AFSR) ที่มีหลักการว่า
ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันพัฒนาโครงการทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคในกระบวนการผลิต
สินค้าบริโภคพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความมั่นคงอาหารและสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารเพ่ือให้
อาเซียนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งระบบข้าวส ารองฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN 
Emergency Rice Reserve System: AERR) และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงฯ 
สมาชิกอาเซียนจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการส ารองอาหารเพ่ือความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Food Security Reserve Board: AFSRB) โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ ท าหน้าที่ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการส ารองข้าว ทบทวนประเมิน
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สถานการณ์การส ารองข้าว ทบทวนพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณข้าวฉุกเฉินและบทบัญญัติ
ข้อตกลง และมอบหมายให้ประเทศไทยท าหน้าที่เป็น เลขาธิการคณะกรรมการส ารองอาหารเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทยได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการส ารองอาหารแห่ง
อาเซียนขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2524 (ค.ศ. 1981) เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และยังด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ระบบส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียน (AERR) ให้ประเทศสมาชิกยืนยันค ามั่นว่าจะมีข้าวส ารองในรูปสัญญา (Earmarked 
Reserve) รวม 78,000 ตัน เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกหากมีการประกาศ การประสบภัยพิบัติ 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการช่วยเหลือภายใต้ AERR พบว่ามีปัญหาด้านกฎระเบียบที่ยุ่งยาก ท าให้
ต้องใช้เวลานาน และปริมาณข้าวส ารองมีปริมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ AERR จึงไม่เคยมีการใช้ประโยชน์จากข้าว
ส ารองดังกล่าว  

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ได้มีการเริ่มต้นกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม 
ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้น าของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้พบหารือกัน 
เป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2540 และหลังจากนั้น ได้มีการจัดประชุมสุดยอด
อาเซียน+3 ขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายความร่วมมือระหว่างกันมากถึง 20 สาขา ซึ่งรวมถึงสาขา
การเกษตรและป่าไม้ที่ได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับ
รัฐมนตรีเกษตรของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN Ministers on Agriculture and 
Forestry and the Ministers on Agriculture of the People’s Republic of China, Japan 
and the Republic of Korea: AMAF+3) ครั้งแรกในปี 2544 (ค.ศ. 2001) ณ เมืองเมดาน ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้มีมติเห็นชอบให้เริ่มต้นศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวกสามเพ่ือลด
ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก พร้อมมอบหมาย
ให้ประเทศไทยเป็นผู้ประสานการด าเนินงานศึกษาการจัดตั้งระบบการส ารองข้าวในเอเชียตะวันออก
โดยมีญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษา ต่อมาในคราวการประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 2 ณ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2545 (ค.ศ. 2002) ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบให้มีการทดสอบการปรับปรุงกลไกส ารองข้าว
ฉุกเฉินที่มีอยู่ ภายใต้ชื่อ “โครงการน าร่องเพ่ือระบบการส ารองข้าวในเอเชียตะวันออก” (East Asia 
Emergency Rice Reserve: EAERR) โดยอยู่บนพ้ืนฐานความสมัครใจของประเทศสมาชิกในการเข้า
ร่วมเพ่ือพัฒนา การด าเนินงานของระบบส ารองข้าวที่มีอยู่เดิม และมอบหมายให้ประเทศไทยท า
หน้าที่เป็นประเทศ ผู้ประสานงานและก ากับดูแลโครงการร่วมกับญี่ปุ่นในการด าเนินงานโครงการน า
ร่อง EAERR เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2547–2549 หรือ ค.ศ. 2004–2007) และขยายเวลาการด าเนิน
โครงการออกไปสิ้นสุดในปี 2551 (ค.ศ. 2008) โดยให้ด าเนินการยกร่างความตกลงการส ารองข้าวใน
เอเชียตะวันออกให้สมบูรณ์ โดยมีการจัดตั้งส านักงานเลขานุการเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ประสานงานอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงาน (Funding) ส่วน
ไทยให้การสนับสนุนสถานที่และบุคลากร โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
ปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการอีกหน้าที่หนึ่ง  

ทั้งนี้ ลักษณะการด าเนินงานของ EAERR จะต่างจาก AERR เดิมด้วยการปรับปรุงแนวทาง
และกลไกการด าเนินงานของ AERR โดยให้มีการส ารองข้าวตามความสมัครใจ 2 ระบบ คือ (1) การ
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ส ารองในรูปสัญญา (Earmarked Reserve) ซึ่งจะใช้การซื้อขายกันตามคุณภาพและราคาด้วยระบบ
การซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) หรือขายในเงื่อนไขที่ผ่อนปรน ซึ่งปริมาณข้าวส ารองในรูป
สัญญานี้ได้ปรับปรุงมาจากของโครงการ AERR คือเพ่ิมปริมาณข้าวส ารองในรูปสัญญา (Earmarked 
stock) ของประเทศบวกสาม คือ ญี่ปุ่น 250,000 ตัน จีน 300,000 ตัน และเกาหลีใต้ 150,000 ตัน 
เพ่ิมจากจ านวน 87,000 ตัน ของ AERR และ (2) การส ารองจริงในรูปข้าว (Stockpiled Reserve) 
อยู่ในรูปเงินสดหรือข้าวสารที่สามารถบริจาคแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ หรือ
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน และมีการจัดจ้างคณะท างานมืออาชีพ (Management Team) มาด าเนิน
โครงการ 

ในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการน าร่องฯ ช่วง พ.ศ. 2547–2552 ประเทศสมาชิก
เห็นว่าการด าเนินงานของโครงการน าร่องฯ เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการ
บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจะจัดตั้งเป็นองค์กรถาวร
ในอนาคต เรียกชื่อว่า “องค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม” (ASEAN Plus Three 
Emergency Rice Reserve: APTERR) จึงให้มีการด าเนินงานโครงการน าร่องฯ ต่อไปเพ่ือเตรียมการ
ส าหรับจัดตั้งเป็นองค์กรถาวรไปจนถึง พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยมอบหมายให้ไทยในฐานะประเทศ
ผู้ประสานงานหลักของโครงการฯ เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดท ายกร่างเอกสารความตกลง APTERR 
และด าเนินการประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกตามกระบวนการ ในที่สุดแล้ว ประเทศสมาชิก
อาเซียนบวกสามได้มีการ ลงนามใน “ความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
(APTERR Agreement)” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 (ค.ศ. 2011) ในคราวการประชุม AMAF+3 ครั้ง
ที่ 11 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ความตกลง APTERR ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (ค.ศ. 2012) 

3.1.1  ความตกลง APTERR  
ความตกลง APTERR จัดท าขึ้นโดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรส ารอง

ข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามเพ่ือใช้ช่วยเหลือกันในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
และเพ่ือมนุษยธรรม (ตามข้อ 3 (1) ของความตกลงฯ) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร
ให้กับภูมิภาค และการด าเนินงานของ APTERR จะไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ (ตามข้อ 3 
(2) ของความตกลงฯ) ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหารในประเทศสมาชิก โดย
มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกทั้ง 13 ประเทศประสานความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการส ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม โดยจะประสานการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงความตกลงของแต่ละประเทศสมาชิกและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติร้ายแรง และความผันผวนในการผลิตข้าวที่เป็นอาหาร
หลักจนอาจน าสู่ความไร้เสถียรภาพของอุปทานอาหารในภูมิภาค  

สาระส าคัญของความตกลง APTERR ได้ก าหนดกรอบส าหรับการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆไว้ ดังต่อไปนี้  

3.1.1.1 กลไกการบริหารงาน 
มีการแต่งตั้งคณะมนตรี APTERR (APTERR Council) ตามข้อ 7 ของ

ความตกลง APTERR ประกอบด้วยตัวแทนของ 13 ประเทศ (ส าหรับไทยมีเลขาธิการส านักงาน



16 

 

เศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้แทนในคณะมนตรี) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ สนับสนุน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับการด าเนินงานตามความ ตกลง APTERR ซึ่งอ านาจหน้าที่ รวมถึงการ
ตัดสินใจต่างๆ มีทั้งสิ้น 13 เสียง และให้สิทธิ์เท่าเทียมกัน 1 เสียง ต่อ 1 ประเทศ มิได้ใช้หลักการมี
สิทธิ์ออกเสียงตามสัดส่วนของเงินสนับสนุน โดยการตัดสินใจของคณะมนตรีจะยึดตามฉันทามติของ
สมาชิกคณะมนตรี  

3.1.1.2 ส านักเลขานุการAPTERR (APTERR Secretariat)  
ส านักเลขานุการ APTERR จัดตั้งขึ้นตามข้อ 8 ของความตกลง APTERR 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะมนตรีในการบริหารจัดการส ารองฉุกเฉินของอาเซียน บวก
สามตามกลไกระบายข้าวส ารองฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ได้แก่ (1) บริหารจัดการข้าวส ารอง
ฉุกเฉิน ได้แก่ ข้าวส ารองในรูปสัญญา และข้าวส ารองจริงของประเทศสมาชิก โดยรวมถึงหน้าที่ในการ
ระบายและเติมเต็มข้าว ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎระเบียบการระบายและเติมเต็มข้าว
ส ารอง (2) เก็บรักษาข้าวส ารองจริงที่ได้รับบริจาคจากประเทศสมาชิก เพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร โดยการส ารองข้าวส ารองจริงดังกล่าวจะเก็บไว้ในโกดังเก็บข้าวเพ่ือระบายแก่ประเทศสมาชิก
ในยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และ (3) ติดตามและประเมินผลการระบายข้าวส ารองฉุกเฉิน ที่ส านัก
เลขานุการAPTERR ได้ระบายไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ร้องขอตามกฎระเบียบการระบายและเติม
เต็มข้าวส ารองของอาเซียนบวกสาม และรายงานผลต่อคณะมนตรี APTERR  

นอกจากนี้ ส านักเลขานุการ จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านอาหาร เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดสถานการณ์ขาดแคลนอาหารของประเทศสมาชิก 
ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน เพ่ือความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ภาวะขาดแคลนอาหาร การร่วมมือกัน
ระบายข้าวเพ่ือบรรเทาสภาวะขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากภัยพิบัติฉุกเฉิน จัดท าเอกสารหลักที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของAPTERR โดยเฉพาะกฎระเบียบ (Rules and Procedures of Financial 
Management) แผนงานและงบประมาณประจ าปีของส านักเลขานุการ APTERR บริหารกองทุน 
APTERR ซึ่งประกอบไปด้วยเงินกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผลและเงินทุนด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส อ านวยความสะดวกและประสานงานในการจัดประชุมคณะมนตรี 
APTERR และด าเนินการตามนโยบายแผน และมติของคณะมนตรี APTERR รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะมนตรี APTERR 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักเลขานุการ APTERR ประกอบด้วยบุคลากร 
4 ด้าน ดังนี้ (1) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) จ านวน 1 ต าแหน่ง แต่งตั้งโดยคณะมนตรี 
APTERR ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักเลขานุการ APTERR ในการบริหารจัดการและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและการด าเนินงานของส านักเลขานุการ โดยบริหารข้าวส ารอง
ฉุกเฉิน เงินกองทุนAPTERR และสินทรัพย์ของAPTERR โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และ
สามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่ เกิน 2 วาระติดต่อกัน (2) รองผู้จัดการทั่ วไป (Deputy General 
Manager) จ านวน 2 ต าแหน่ง แต่งตั้งโดยคณะมนตรี APTERR ประกอบด้วย (ก) รองผู้จัดการทั่วไป
ส่ ว น ด า เนิ น ก า รด้ า น อ าห า รฉุ ก เฉิ น  (Deputy General Manager for Food Emergency 
Operations) จะท าหน้าที่ดูแลในด้านการติดตามและประเมินผลสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอาหาร และ
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การระบายข้าว การบริหารสต็อกข้าว APTERR (ข) รองผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารงานทั่วไปและ
การเงิน  (Deputy General Manager for Administration and Finance) จะดูแลในด้านการ
บริหารงานทั่วไป การเงิน การประสานงานกับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดตั้งส านัก
เลขานุการ APTERR (3) ผู้ เชี่ยวชาญ (Expert) หมายถึง ผู้ เชี่ยวชาญที่สมาชิก APTERR ส่งมา
ปฏิบัติงานตามค าร้องของส านักเลขานุการ APTERR เพ่ือช่วยในการด าเนินงาน โดยมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเช่น ด้านการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการบริหารการระบายข้าว หรือด้านอ่ืนตาม
ความจ าเป็น ภายใต้ความเห็นชอบจากคณะมนตรี APTERR โดยมีวาระการปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน 3 ปี 
และ (4) เจ้าหน้าที่APTERR แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (ก) เจ้าหน้าที่ เทคนิค (Technical 
Expert/Technical staff) เพ่ือท าหน้าที่ด้านวิชาการ เช่น การจัดท ารายงานสถานการณ์ฉุกเฉินราย
เดือน รายไตรมาส หรือประสานงานด้านการระบายข้าวเพ่ือการช่วยเหลือเมือ่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เป็น
ต้น (ข) เจ้าหน้าที่ (Staff) ที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน  

3.1.1.3 กองทุน APTERR (APTERR Funds)  
กองทุน APTERR เป็นกองทุนที่ประเทศสมาชิกร่วมกันบริจาคส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้าวส ารอง (APTERR Stock) ประกอบด้วยเงิน ๒ ประเภท ได้แก่  
1)  กองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล (Endowment Fund) จ านวน 4 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลาระดมเงินทุน 5 ปี โดยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้บริจาคประเทศละ 1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ รวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบริจาครวม 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 7 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม บริจาคประเทศละ 107,500 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกลุ่มที่ 2 มี 3 
ประเทศ คือ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา บริจาคประเทศละ 83,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

 
ตารางท่ี 2  เงินสนับสนุนของประเทศอาเซียนบวกสามส าหรับกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล 
 

ประเทศบวกสาม ดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศอาเซียน ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 จีน 1,000,000 บรูไนดารุสซาลาม 107,500 
ญี่ปุ่น 1,000,000 อินโดนีเซีย 107,500 
เกาหลีใต ้ 1,000,000 มาเลเซีย 107,500 

ฟิลิปปินส์ 107,500 
สิงคโปร์ 107,500 
ไทย 107,500 
เวียดนาม 107,500 
กัมพูชา 83,000 
สปป. ลาว 83,000 
เมียนมา 83,000 

ที่มา: ความตกลง APTERR (2555) 
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2)  เงินทุนด าเนินงาน (Operational Cost) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานในช่วง 5 ปีแรก ปีละ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สนับสนุน
ประเทศละ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนประเทศอาเซียน กลุ่มแรกสนับสนุน 8,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี และกลุ่มท่ี 2 สนับสนุน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  

 
ตารางท่ี 3 เงินทุนด าเนินงานในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556–2560) และขยายต่ออีก 5 ปีถัดไป (พ.ศ. 

2561–2565)  
 
ประเทศบวกสาม เหรียญสหรัฐฯ ประเทศอาเซียน เหรียญสหรัฐฯ 
 จีน 75,000 บรูไนดารุสซาลาม 8,000 
ญี่ปุ่น 75,000 อินโดนีเซีย 8,000 
เกาหลีใต ้ 75,000 มาเลเซีย 8,000 

ฟิลิปปินส์ 8,000 
สิงคโปร์ 8,000 
ไทย 8,000 
เวียดนาม 8,000 
กัมพูชา 6,000 
สปป. ลาว 6,000 
เมียนมา 6,000 

ที่มา: ความตกลง APTERR (2555,2561) 
 

3.1.1.4 กฎระเบียบ (Rules and Procedures) 
กฎระเบียบในการด าเนินงานภายใต้ความตกลง APTERR จัดท าขึ้นเพ่ือ

ใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย (1) กฎระเบียบการระบายและ
เติ ม เต็ ม ข้ า ว ส า ร อ ง  (Rules and Procedures of Release and Replenishment of Rice 
Reserve) (2) กฎระเบียบและการด าเนินงานของคณะมนตรี (Rules and Procedures of the 
APTERR Council) (3) กฎระเบียบและการด าเนินงานของส านักเลขานุการ APTERR (Rules and 
Procedures of the APTERR Secretariat) (4) คู่มือการจ้างงานผู้บริหารส านักเลขานุการ APTERR 
(Guidelines on the APTERR Executive Recruitment Procedures) (5) ระเบียบการบริหารงาน 
(Administrative Regulations) (6) กฎระเบียบการบริหารการเงิน (Rules and Procedures of 
Financial Management) (7) เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ APTERR ได้แก่ เอกสาร
ระเบียบวิธีปฏิบัติของส านักเลขานุการ APTERR (Subsidiary Regulations) 
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3.1.1.5 การติดตามและประเมินสถานการณ์ ฉุก เฉินด้ านอาหาร (Food 
Emergency Monitoring and Information: FEMI)  

APTERR ได้ก าหนดคู่มือการติดตามและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
อาหาร (Food Emergency Monitoring and Information: FEMI) เพ่ือใช้ในการเตรียมการเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
(1) การรวบรวมข้อมูล ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหารของประเทศ
สมาชิก 13 ประเทศ (2) การจัดท าระบบเตือนภัยด้านความมั่นคงอาหาร และ (3) การปรับปรุงและ
รายงานระดับความมั่นคงอาหารรายไตรมาส 

3.1.1.6 การส ารองข้าว (APTERR Rice Reserves)  
APTERR ก าหนดวิธีการส ารองข้าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1)  ข้าวส ารองในรูปสัญญา (Earmarked Reserve) เป็นข้าวส ารอง

ฉุกเฉินของอาเซียน (AERR) ภายใต้ข้อตกลงการส ารองอาหารเพ่ือความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน 
(AFSR) ที่ท าไว้ตั้งแต่ปี 2522 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้มีสัญญาจะส ารองข้าว
รวมทั้งสิ้น 87,000 ตัน โดยประเทศไทยสัญญาส ารองไว้ 15,000 ตัน และข้าวส ารองฉุกเฉินของ
ประเทศบวกสามโดยจีนส ารองไว้จ านวน 300,000 ตัน ญี่ปุ่นส ารองไว้จ านวน 250,000 ตัน และ
เกาหลีส ารองไว้จ านวน 150,000 ตัน ดังนั้น ข้าวส ารองในรูปสัญญาของ APTERR มีจ านวนทั้งสิ้น 
787,000 ตัน ซึ่งแนวทางด าเนินงานจะให้ประเทศสมาชิกจับคู่ท าสัญญาซื้อขายข้าวในราคาที่
เหมาะสม รวดเร็ว ทันต่อการช่วยเหลือ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา  

2)  ข้าวส ารองจริง (Stockpiled Reserve) เป็นข้าวที่มีอยู่จริงหรือเงิน
สด ซึ่งองค์กรจะได้รับแบบให้เปล่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม เพ่ือน าไปช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกอาเซียนบวกสามที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทางธรรมชาติรุนแรง หรือช่วยเหลือขจัดความยากจน
และอดอยากหิวโหยแก่ประชาชนในภูมิภาค 

 
ตารางท่ี 4  ปริมาณข้าวส ารองในรูปสัญญาของประเทศสมาชิก (Earmarked reserve) 
 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) 
ประเทศอาเซียน  

บรูไนดารุสซาลาม 3,000 
กัมพูชา 3,000 
อินโดนีเซีย 12,000 
สปป. ลาว 3,000 
มาเลเซีย 6,000 
เมียนมา 14,000 
ฟิลิปปินส์ 12,000 
สิงคโปร์ 5,000 
ไทย 15,000 
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ประเทศ ปริมาณ (ตัน) 
เวียดนาม 14,000 

ประเทศบวกสาม  
จีน 300,000 
ญี่ปุ่น 250,000 
เกาหลีใต ้ 150,000 

รวมทั้งสิ้น 787,000 
ที่มา: ความตกลง APTERR (2555) 

 
3.1.1.7 กลไกการระบายข้าว (Release Mechanism)  

กลไกการระบายข้าวของ APTERR ได้ก าหนดไว้ในกฎระเบียบการระบาย
และเติมเต็มข้าวส ารอง (Rules & Procedures of Release and Replenishment of Rice Reserve) 
ให้มีการด าเนินการระบายข้าว ได้ 3 โปรแกรม (Tier) ได้แก่  

1)  โปรแกรม 1 (Tier 1 Programme) คือการระบายข้าวส ารองในรูป
สัญญา (Earmarked Reserve) โดยการท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบการท าสัญญาซื้อขายไว้ก่อนเกิดภัย
พิบัติ (Forward Contract) ซึ่งประเทศสมาชิกที่ต้องการส ารองข้าวไว้ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาการ
ขาดแคลนอาหารในประเทศของตนจากเหตุภัยพิบัติจะแจ้งความจ านงมายังส านักเลขานุการ ฯ 
เพ่ือให้ส านักเลขานุการฯ กระจายความจ านงดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกที่ต้องการขายข้าว 
(Supplying Country) หรือเรียกว่า ประเทศผู้ขายข้าว พิจารณาจับคู่ท าสัญญาซื้อขายข้าวกับ
ประเทศสมาชิกที่ขอซื้อข้าว (Demanding Country) หรือเรียกว่าประเทศผู้ซื้อข้าว โดยจะเป็นการ
ซื้อ–ขายแบบเงินสด โดยมีการก าหนดราคา 2 ทางเลือก คือ ทางเลือก (1) ก าหนดราคากันล่วงหน้า 
ณ เวลาที่ท าสัญญา โดยอ้างอิงราคาจากตลาดล่วงหน้าแห่งใดแห่งหนึ่ง (เช่น AFET, Thai White 
Rice 5%) หรือ ตามที่ผู้ซื้อ–ผู้ขายจะก าหนดร่วมกัน โดยสามารถเจรจาราคาล่วงหน้ากันใหม่ ตาม
ราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย หรือ ทางเลือก (2) ก าหนดราคา ณ วันที่ระบายข้าว โดยให้
ก าหนด Final Price อย่างสัมพันธ์กับ Reference Price (F.O.B price in US$ corresponding to 
TH White 100% Grade 2 / TH White Rice 5%, 10%, 15%, 25% / TH Fragrant 100% / VN 
White Rice 5%, 10%, 15%, 25%) ทั้งนี้ การซื้อ–ขายข้าว จะมีผลก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขการเกิดภัย
พิบัติข้างต้นเกิดขึ้น และมีการช าระเงินตามสัญญาซื้อขายในรูปเงินสด โดยทั่วไปสัญญาซื้อ–ขาย
ล่วงหน้าดังกล่าวจะมีก าหนดระยะเวลา 3–5 ปี ทั้งนี้ ข้าวส ารองในรูปสัญญามีจ านวนทั้งสิ้น 787,000 
ตัน โดยประเทศไทยสัญญาส ารองไว้ 15,000 ตัน เป็นปริมาณเพดาน 

การจัดท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Preparing a forward contract) 
ประเทศผู้ซื้อข้าวและประเทศผู้ขายข้าว ต้องท าข้อตกลงในสัญญาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎระเบียบ (กรณีมีข้อตกลงที่แตกต่างต้องชี้แจงค าอธิบายให้ส านักเลขานุการเสนอคณะมนตรี
พิจารณาอนุมัติ) รายละเอียดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องมีการระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ จ านวน
ข้าวที่ประเทศ ผู้ซื้อต้องการสั่งซื้อ (จ านวนข้าวต้องไม่เกินจ านวนที่ได้ตกลงส ารองข้าวทั้งหมด 
787,000 ตัน) เกรดของข้าวที่ต้องการ ท่าเรือที่ส่ง วิธีก าหนดราคา ข้อก าหนดการช าระเงิน และการ
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ส่งมอบ ซึ่งจะถูกก าหนดตามประเทศผู้ขายและประเทศผู้ซื้อ ทั้งนี้ สัญญาจะต้องมีก าหนดระยะเวลาที่
ถูกต้อง และวันครบก าหนดสัญญา เมื่อหมดอายุสัญญาฯ อาจจะขยายหรือท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ใหม่ ขึ้นกับการเจรจาต่อรอง ขณะเดียวกันประเทศผู้ขายข้าวและประเทศผู้ซื้อข้าวต้องมอบหมาย
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการขายข้าว (Authorized Supplier) และหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการซื้อข้าว (Authorized Buyer) และการส่งมอบข้าว ซึ่งจะต้องมีการตกลงรูปแบบ
ในการส่งมอบข้าว ระหว่างรูปแบบที่ (1) แบบ Free on Board หรือ FOB เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่าย
ทุกชนิด เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนส่ง เป็นต้น โดยประเทศผู้ซื้อข้าวจะรับผิดชอบในการขนส่ง หรือ
รูปแบบที่ (2) แบบราคารวมค่าระวางและประกันสินค้า (Cost Insurance and Freight: CIF หรือ 
Cost and Freight: CFR) โดยประเทศผู้ขายข้าวจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

เมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเทศผู้ซื้อข้าวจะมีเอกสารค าขอ
ระบายข้าวพร้อมแนบรายงานสถานการณ์ โดยอธิบายความรุนแรงของภัยพิบัติ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงและคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ความเพียงพอของข้าวภายในประเทศ ส านักเลขานุการ ฯ จะ
ส่งค าขอไปยังประเทศผู้ขายข้าว และให้คณะมนตรีอนุมัติค าขอระบายข้าวฯ โดยประเมินตามคู่มือการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอาหาร (FEMI) ภายหลังจากการอนุมัติของคณะมนตรีแล้ว 
ประเทศผู้ซื้อข้าวและประเทศผู้ขายข้าวจะลงนามข้อตกลงการจัดซื้อระหว่างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
ด าเนินการซื้อข้าวและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตด าเนินการขายข้าว ซึ่งข้อตกลงการจัดซื้อจะระบุ
รายละเอียดของคุณภาพและเกรดของข้าว ข้อก าหนดการส่งมอบ การช าระเงิน และราคาข้าวตามที่
ได้ตกลงไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากประเทศผู้ขายต้องรับผิดชอบการจัดส่งและการส่งมอบ
ข้าวตามจ านวนที่ได้ตกลงกันไว้ ในขณะที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากประเทศผู้ซื้อจะช่วยอ านวย
ความสะดวกเมื่อเรือบรรทุกข้าวมาถึง การขนถ่ายสินค้า รวมถึงการขนส่งและการจัดเก็บข้าวส ารอง 
ส าหรับการช าระเงิน ต้องช าระภายใน 6 เดือนหลังจากจัดส่งข้าวถึงท่าเรือปลายทาง โดยผ่านระบบ
ธนาคารวิธีรับรองตั๋วแลกเงิน (Documents Against Acceptance: D/A) ทั้งนี้ หลังจากด าเนินการ
ระบายข้าวเสร็จสิ้น ประเทศผู้ขายข้าวจะรายงานต่อส านักเลขานุการเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับคุณภาพ เกรดของข้าวที่จะส่งมอบและวันที่ด าเนินการ และประเทศผู้ซื้อข้าว จะรายงาน
เกี่ยวกับการขนถ่ายการจัดเก็บ และการช าระเงินของข้าวเมื่อมาถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อส่ง
มอบ เพ่ือน าผลการด าเนินงานฯ รายงานในการประชุมคณะมนตรี 

2)  โปรแกรม 2 (Tier 2 Programme) คือการระบายข้าวส ารองในรูป
สัญญา (Earmarked Reserve) โดยการท าสัญญาซื้อขายข้าวทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นการระบาย
ข้าวที่เกิดจากการท าสัญญาระหว่างประเทศผู้ซื้อกับประเทศผู้ขายในราคาและเงื่อนไขผ่อนปรน เช่น 
ผ่อนช าระ ซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประเทศผู้ซื้อจะแจ้งความจ านงในการซื้อข้าวมาที่ส านักเลขานุการ 
APTERR และส านักงานเลขาธิการฯ จะกระจายความจ านงดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิก APTERR ที่
ต้องการขายข้าว โดยจะมีการท าสัญญาซื้อขายข้าวกันในทันที และการช าระเงินตามสัญญาซื้อขาย
อาจจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือการผ่อนช าระ (มีเงื่อนไขผ่อนปรน) กรณีนี้เป็นการซื้อขายข้าวส ารองใน
รูปของสัญญา คล้ายกับกรณีโปรแกรม 1 แต่ประเทศสมาชิกที่จะท าค าขอระบายข้าวตามโปรแกรม 2 
เพ่ือประกอบกับรายงานสถานการณ์ที่แสดงความต้องการข้าวในกรณีฉุกเฉินนั้น จะต้องเป็นประเทศผู้
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ซื้อข้าวที่มีความต้องการในกรณีฉุกเฉินมากกว่าโปรแกรม 1 และประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่ประเทศผู้
ซื้อข้าวในโปรแกรม 1  

เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเทศผู้ซื้อข้าวจะแจ้งความจ านงและ
จ านวนของข้าวที่ต้องการขอซื้อมายังส านักเลขานุการ ฯ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามคู่มือ FEMI และส่งหนังสือแจ้งเวียนประเทศสมาชิกที่มีความต้องการขายข้าว เจรจาต่อรอง
ระหว่างประเทศผู้ซื้อข้าวและประเทศผู้ขายข้าว และเสนอคณะมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติจะ
มีการ ลงนามระหว่างหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของประเทศผู้ขายข้าวและประเทศผู้ซื้อข้าว และ
เริ่มด าเนินการระบายข้าว ทั้งนี้ ขั้นตอนเตรียมการ ด าเนินการ จัดซื้อ และการรายงาน ติดตามและ
ประเมินผลของโปรแกรม 2 ด าเนินการเช่นเดียวกับโปรแกรม 1 และการช าระเงินสามารถช าระใน
รูปแบบของเงินสด (Cash) หรือ เงินกู้ระยะยาว/การผ่อนช าระ (Long term loan) หรือช าระแบบไม่
เต็มจ านวน (Grant) ขึ้นกับการตกลงร่วมกันของประเทศผู้ขายข้าวและประเทศผู้ซื้อข้าว ซึ่งข้อก าหนด
และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อตกลง หากเป็นกรณีการซื้อขายข้าวแบบไม่เต็มจ านวน (Grant) การก าหนด
ราคาซื้อขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับการก าหนดราคาตามโปรแกรม 1  

3)  โปรแกรม 3 (Tier 3 Programme) คือ การระบายข้าวส ารองจริง 
(Stockpiled reserve) แบบให้เปล่าเพ่ือบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม เมื่อประเทศสมาชิกมีการร้อง
ขอ รวมถึงการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความยากจนหรือลดปัญหาภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งการบริจาค
ข้าวให้แก่ประเทศสมาชิก APTERR สามารถบริจาคเป็นข้าวสารหรือเงินสด (Stockpiled Rice/Cash) 
เพ่ือส ารองไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติ (Pre–positioned Stockpiled Rice) หรือ บริจาคหลังเกิดภัยพิบัติก็
ได้ ซึ่งการร้องขอการระบายข้าวแบบบริจาคเกิดข้ึนได้ 2 กรณี คือ  

(1)  การระบายข้าวเพราะเหตุภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติประเทศ
สมาชิก APTERR จะแจ้งความจ านงขอรับบริจาคข้าวเพราะเหตุภัยพิบัติมายังส านักเลขานุการ 
APTERR และส านักเลขานุการ ฯ กระจายความจ านงดังกล่าวไปให้ประเทศสมาชิกทราบ เมื่อมี
ประเทศสมาชิกแสดงความยินดีที่จะบริจาคข้าวก็จะมีการท าสัญญาบริจาคข้าวระหว่างประเทศ
สมาชิกท้ังสอง โดยข้าวที่น ามาบริจาคจะเป็นส่วนที่ส ารองไว้ในรูปของข้าวส ารองจริง  

(2)  การระบายข้าวเพ่ือบรรเทาความยากจนหรือขจัดความหิวโหย 
เมื่อประเทศสมาชิกแสดงความจ านงขอรับบริจาคข้าวเพ่ือบรรเทาความอดอยากหิวโหยเนื่องจาก
ความยากจน โดยการจัดท าข้อเสนอเพ่ือขอระบายข้าว ซึ่งข้อเสนอต้องมีรายละเอียดดังนี้ จ านวนและ
สถานที่ของผู้รับบริจาค การวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนและความหิวโหย 
การแจกจ่ายข้าว รายงานผลกระทบของการบรรเทาความยากจนและความหิวโหย ก าหนดกรอบเวลา
แจกจ่าย หน่วยงานด าเนินการ หน่วยงานประสานงาน และการขนส่งวิธีอ่ืนๆ 

ทั้ งนี้  หากการระบายข้าวดังกล่าวมีปริมาณไม่ เกิน 50 ตัน ส านัก
เลขานุการ APTERR สามารถด าเนินการอนุมัติให้ประเทศสมาชิกมีค าขอให้ระบายข้าวแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Trigger) พร้อมกับรายงานสถานการณ์ยืนยันผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฉับพลัน เป็น
ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม รวมทั้งแนบผลกระทบที่ประเทศได้รับข้าวเพ่ือรายงานสถานการณ์ 
แต่หากเป็นกรณีการระบายข้าวเกินกว่า 50 ตันขึ้นไป จะใช้วิธีการอนุมัติการระบายข้าวส ารองจริง
แบบมีค าขอ (Request triggers) โดยค าขอจากประเทศสมาชิกนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
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มนตรี APTERR และเมื่อได้รับอนุมัติ ข้าวจะถูกระบายให้กับประเทศผู้รับเพ่ือด าเนินการระบายข้าว
ให้กับผู้ที่มีความต้องการทันที ทั้งนี้ ส านักเลขานุการ APTERR จะท าหน้าที่ตรวจสอบและรายงาน
สถานการณ์ท่ีแนบมากับค าขอ  

ส าหรับขั้นตอนการระบายข้าวตามโปรแกรม 3 นั้น ประเทศผู้รับบริจาค 
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแจกจ่ายข้าวใน
ประเทศให้กับผู้ประสบภัย (Delivery and Distribution) รวมทั้งช าระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับการบริจาค ทั้งนี้ แต่ละประเทศอาจได้รับการยกเว้นภาษีในกรณีเพ่ือการบริจาค หรือ
อาจจะขอให้ประเทศ ผู้บริจาคหรือส านักเลขานุการฯ เป็นผู้รับผิดชอบแทน และอาจขอความร่วมมือ
จากองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (เช่น WPF) เพ่ือด าเนินการ
ขนส่งและแจกจ่ายข้าว ทั้ งนี้  ส านักเลขานุการ ฯ และประเทศผู้รับบริจาค อาจท าการตกลง
แลกเปลี่ยน (Swapping) ข้าวส ารองจริงไว้ล่วงหน้าเพ่ือสต็อกข้าวในประเทศ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของการแลกเปลี่ยน โดยส านักเลขานุการฯ จะจัดซื้อข้าวจากหน่วยงานผู้ขายข้าว (Suppliers) 
ในประเทศผู้รับ หรืออาจจะสั่งซื้อจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยค านึงถึงกฎหมายของประเทศผู้บริจาค
และประเทศผู้รับบริจาค เพ่ือให้การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการจัดซื้อที่มี
ความสะดวก โปร่งใส มีการแข่งขัน และมีการตัดสินใจแบบองค์รวม กรณีไม่สามารถหาหน่วยงาน
จัดซื้อได้ ส านักเลขานุการฯ จะหารือกับประเทศผู้รับเพ่ือด าเนินการจัดซื้อโดยตรง โดยส านัก
เลขานุการฯ จะส่งค าขอการประเมินราคาข้าว รายชื่อผู้ขาย ปริมาณ เกรดของข้าว และข้อก าหนด
อ่ืนๆ ผู้ขายที่เสนอราคาได้ต่ าที่สุดจะได้ด าเนินการสั่งซื้อข้าว ทั้งนี้ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับ
ผู้จัดการทั่วไปของส านักเลขานุการ ฯ กับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับบริจาค  

ในกรณีการบริจาคข้าวให้แก่ประเทศสมาชิก APTERR เป็นข้าวส ารอง
จริง (Stockpiled Rice) เพ่ือส ารองไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติ (The Pre–Positioned Stockpiled Rice 
System under Tier 3 Programme) เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือประเทศผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศ
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถด าเนินการโดยประเทศผู้บริจาคจัดท าและส่งข้อเสนอและค าขอการ
บริจาคส าหรับระบบการส ารองข้าวไว้ล่วงหน้าให้กับคณะมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติข้อเสนอและอนุมัติ
ให้ด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ต่อจากนั้นส านักเลขานุการ ฯ จะประกาศเพ่ือจัดหา
ประเทศเจ้าภาพในการส ารองข้าว (ประเทศผู้รับบริจาค) เพ่ือคัดเลือกและลงนามความตกลงกับ
ประเทศเจ้าภาพแล้วส่งมอบข้าวในประเทศเจ้าภาพเก็บรักษาต่อไป ซึ่งประเทศเจ้าภาพจัดเก็บ
สามารถด าเนินการภายใต้กฎระเบียบการระบายและเติมเต็มข้าวส ารอง ดังนี้ (1) กรณีเกิดภัยพิบัติ
ฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาการจัดเก็บ ซึ่งการระบายข้าวที่เก็บในประเทศเจ้าภาพจะสามารถด าเนินการ
ระบายข้าวส ารองได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยส่งค าขอเป็นหนังสือทางการส าหรับระบายข้าวส ารองรวมถึง
รายงานสถานการณ์ เพื่อส านักเลขานุการ APTERR จะหารือและประเมินค าขอของประเทศผู้ขอรับฯ 
โดยพิจารณาจากการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฉับพลัน และปริมาณของข้าวส ารอง ทั้งนี้  ส านัก
เลขานุการสามารถอนุมัติด าเนินการระบายข้าว ปริมาณไม่เกิน 50 ตันได้ทันที แต่ถ้ากรณีมากกว่า 50 
ตัน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะมนตรี หรือ (2) กรณีไม่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาการ
จัดเก็บ หากหมดอายุการจัดเก็บ (Expiration of the Storage Agreement) ซึ่งก าหนดไว้ 12 เดือน
แล้ว ส านักเลขานุการ ฯ สามารถด าเนินการโดยการแลกเปลี่ยนหรือขาย (Swapping or Sale) หรือ
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ระบายข้าวเพ่ือบรรเทาความยากจนหรือขาดแคลนอาหาร จากนั้นประเทศผู้รับจะด าเนินการ
วิเคราะห์และประเมินแผนการด าเนินงาน และส่งรายงานสุดท้ายของประเทศผู้รับให้กับส านัก
เลขานุการ ฯ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานกับคณะมนตรีต่อไป  

ทั้งนี้  จะสามารถสรุปกลไกการระบายข้าวของ APTERR (Release 
Mechanism) เป็นแผนภาพดังนี้ 

 

 
 
3.1.2  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ APTERR  

นับตั้งแต่ปี 2554 ถึงพ.ศ. 2561 การด าเนินงานช่วยเหลือข้าวฉุกเฉินของ APTERR 
ด าเนินการแล้ว 2 รูปแบบ คือการช่วยเหลือประเทศสมาชิกแบบซื้อขายข้าวล่วงหน้า (โปรแกรม 1) 
เพียงสองครั้ง และการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือแบบการระบายข้าวภายใต้ โปรแกรม 3 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศสมาชิกใน 7 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมเป็นปริมาณข้าวทั้งหมด 39,513 ตัน ซึ่งบริจาคโดยประเทศสมาชิก 
APTERR ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส าหรับโปรแกรม 2 ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินงาน มีสาเหตุมาจากความไม่สะดวกในทางปฏิบัติ หากเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ประเทศผู้ประสบภัย
จะเลือกใช้วิธีรับบริจาคข้าวผ่านโปรแกรม 3 ซึ่งรวดเร็วกว่าการรอจับคู่ท าสัญญาซื้อขายข้าว 7 มี
รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้  

                                                 
7 สัมภาษณ์ ชาญพิทยา ฉิมพาลี, ผูจ้ัดการทั่วไปส านักเลขานุการองคก์รส ารองข้าวของฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม, 5 
กรกฎาคม 2562. 
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3.1.2.1  การช่วยเหลือประเทศสมาชิกแบบซื้อขายข้าว (การท าสัญญาซื้อขายข้าว
ตามโปรแกรม 1)  

มีการด าเนินงานมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 
1)  พ.ศ. 2552–2553 (ค.ศ. 2009–2010) ประเทศเวียดนามได้

ด าเนินการขายข้าวส ารองในรูปสัญญาภายใต้โครงการ EAERR ให้ประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน 10,000 
ตัน โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง (MOA) ระหว่างรัฐต่อรัฐเมื่อเดือนธันวาคม 2552 และท า
สัญญาซื้อขายข้าวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 และส่งมอบข้าวถึงท่าเรือมะนิลา เมื่อเดือนมีนาคม 
2553 

2)  พ.ศ. 2561 (ค .ศ . 2018) ประเทศญี่ ปุ่ น ในฐานะผู้ เสนอขาย 
(Suppling Country) ท าสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้ากับประเทศฟิลิปปินส์ (Demanding Country) 
จ านวน 10,000 ตัน โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง (MOC) ระหว่างรัฐต่อรัฐ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2561 นับว่าเป็นการทดลองการด าเนินงานภายใต้ Tier 1 ของ APTERR ซึ่งสัญญาซื้อขายนี้
จะมีอายุ 3 ปี (ตุลาคม 2561–ตุลาคม 2564) โดยระบุเงื่อนไขหากฟิลิปปินส์ประสบภัยพิบัติรุนแรง
หรือมีการร้องขอภายใต้ MOC ก็จะมีการส่งมอบข้าวในรูปสัญญานี้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีก าหนดจะหารือกับ
ฟิลิปปินส์เกี่ยวกับรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมในสัญญาในช่วงประมาณเดือนกันยายน 2562 ต่อไป8  

3.1.2.2  การช่วยเหลือประเทศสมาชิกแบบมอบข้าวแบบให้เปล่า (การบริจาคข้าว 
ตามโปรแกรม 3)  

มีการด าเนินการมาแล้วหลายครั้งต่อเนื่องนับจากเริ่มด าเนินโครงการ 
EAERR ในปี 2547 (ค.ศ. 2004) จนถึงปัจจุบันภายใต้ความตกลง APTERR ดังนี้ 

1)  พ.ศ. 2547–2551 (ค.ศ. 2004–2008) โครงการน าร่อง EAERR ได้
มอบข้าวซึ่งได้รับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นเพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัย รวมทั้งเพ่ือขจัด
ความอดอยาก หิวโหย และยากจนให้กับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา และ สปป.  
ลาว รวมประมาณ 2,000 ตัน 

2)  พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ประเทศไทยบริจาคข้าว 520 ตัน เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุกีสนาในประเทศฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทยส่งมอบข้าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2553 

3) พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคข้าว 347 ตัน เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุกีสนาใน สปป. ลาว  

4)  พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประเทศญี่ปุ่นบริจาคเงินเป็นจ านวน 
50,000 เหรียญสหรัฐฯ และน าเงินบริจาค ซื้อข้าวสาร 50 ตัน และข้าวสวยพร้อมรับประทานจ านวน 
31,000 กระป๋อง เพ่ือช่วยเหลือประเทศไทยจากเหตุอุทกภัย 

5)  พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคข้าวสาร 200 ตัน 
เพ่ือบรรเทาความยากจนและความหิวโหยในประเทศอินโดนีเซีย  

                                                 
8 สัมภาษณ์ Okuhira Kenji, ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักเลขานุการองคก์รส ารองข้าวของฉุกเฉินอาเซียนวกสาม, 5 
กรกฎาคม 2562. 
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6)  พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคข้าว 230 ตัน เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นโบพาในประเทศฟิลิปปินส์ และบริจาคข้าวสาร 230 ตัน เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและน้ าท่วมใน สปป. ลาว  

7)  พ.ศ.2556 (ค.ศ. 2013) สมาชิก APTERR ได้น าข้าวที่ได้รับบริจาค
จากประเทศสมาชิกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ จ านวนทั้งสิ้น 
6,730 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากประเทศไทยบริจาค 5,000 ตัน จีนบริจาค 800 ตัน มาเลเซียบริจาค 
350 ตัน และญี่ปุ่นบริจาค 580 ตัน  

8)  พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ญี่ปุ่นบริจาคข้าวส ารองจริงไว้ล่วงหน้า 
จ านวน 450 ตัน โดยจัดเก็บที่กัมพูชา 210 ตัน และฟิลิปปินส์ 240 ตัน  

9)  พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ญี่ปุ่นบริจาคข้าวส ารองจริงไว้ล่วงหน้า 
จ านวน 450 ตัน โดยจัดเก็บที่ลาว 225 ตัน และฟิลิปปินส์ 225 ตัน  

10)  พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) มีประเทศบริจาคข้าวส ารองจริงไว้ล่วงหน้า 
2 ประเทศ ได้แก่ (1) ญี่ปุ่น บริจาคข้าว 500 ตัน โดยจัดเก็บที่เมียนมา และ (2) เกาหลี การบริจาค
ข้าว จ านวน 750 ตัน จัดเก็บในกัมพูชา 250 ตัน และเมียนมา จ านวน 500 ตัน ในจังหวัดย่างกุ้ง  

11)  พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) มีประเทศผู้บริจาคข้าว 2 ราย คือ ญี่ปุ่น 
ให้การสนับสนุนการด าเนินการระบายข้าวตามโปรแกรมที่ 3 บริจาคข้าว จ านวน 450 ตัน ให้กับ
ฟิลิปปินส์จ านวน 225 ตัน และ สปป. ลาวจ านวน 225 ตัน นอกจากนี้ยังบริจาคข้าวส ารองจริงไว้
ล่วงหน้าให้แก่ประเทศเมียนมาจ านวน 500 ตัน โดยได้ด าเนินการระบายข้าวในเดือนมีนาคม 2561 
จ านวน 311.47 ตัน และที่เหลือ 188.523 ตันจัดเก็บในโกดัง ส าหรับประเทศเกาหลีบริจาคข้าวตาม
โปรแกรม 3 จ านวน 10,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่น Damray ในประเทศเวียดนาม และ
ให้การสนับสนุนการด าเนินการบริจาคข้าวส ารองรองล่วงหน้าให้แก่กัมพูชาจ านวน 250 ตัน และเมียน
มาจ านวน 500 ตัน  

12)  พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) มีประเทศผู้บริจาค 2 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น 
และเกาหลี บริจาคข้าวทั้งหมด จ านวน 15,593 ตัน ซึ่งด าเนินการแล้ว 11,433 ตัน คงเหลือ 4,160 ตัน 
โดยญี่ปุ่นด าเนินการระบายข้าวตามโปรแกรมที่ 3 บริจาคข้าว จ านวน 950 ตัน ให้กับฟิลิปปินส์ เมียนมา 
และ สปป. ลาว ส่วนเกาหลีใต้ ให้การสนับสนุนการด าเนินการระบายข้าวตามโปรแกรมที่ 3 บริจาคข้าว 
จ านวน 10,483 ตัน ให้กับกัมพูชา เมียนมา สปป. ลาว และเวียดนาม 

 
ตารางที่ 5  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของการระบายข้าวส ารองจริงภายใต้โปรแกรม 3 ของ APTERR 
 

ปี วัตถุประสงค์ 
ในการบริจาค 

ประเทศผู้บริจาค 
(Donor Country) 

ประเทศผู้รับบริจาค 
(Recipient Country) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

2547 บรรเทาความยากจน ญี่ปุ่น สปป. ลาว 13.37 
2548 อุทกภัย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 100 
2548 ภูเขาไฟระเบิดและ

พายุไต้ฝุ่น 
ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 930.24 
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ปี วัตถุประสงค์ 
ในการบริจาค 

ประเทศผู้บริจาค 
(Donor Country) 

ประเทศผู้รับบริจาค 
(Recipient Country) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

2550 อุทกภัยและบรรเทา
ความยากจน 

ญี่ปุ่น กัมพูชา 379.76 

2551 อุทกภัย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 186.5 
2551 พายุไซโคลนนากีส ญี่ปุ่น เมียนมา 164 
2552 พายุกีสนา/อุทกภัย ไทย ฟิลิปปินส์ 520 
2553 พายุไต้ฝุ่นกีสนา ญี่ปุ่น สปป. ลาว 347 
2554 อุทกภัย ญี่ปุ่น ไทย 50 และข้าวพร้อม

รับประทาน 
31,000 กระป๋อง 

2555 บรรเทาความยากจน
และความหิวโหย 

ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 200 

2556 พายุไต้ฝุ่นโบพา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 230 
2556 ภัยแล้งและน้ าท่วม ญี่ปุ่น สปป. ลาว 230 
2556 

 
พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ไทย 

จีน 
มาเลเซีย 

ญี่ปุ่น 

ฟิลิปปินส์ 6,730 
(ไทย 5,000 ตัน 

จีน 800 ตัน 
มาเลเซีย 350 ตัน 
ญี่ปุ่น 580 ตัน) 

2557 บรรเทาความยากจน 
(ข้าวส ารองจริงไว้
ล่วงหน้า) 

ญี่ปุ่น กัมพูชา 210 
ฟิลิปปินส์ 240 

2558 บรรเทาความยากจน 
(ข้าวส ารองจริงไว้
ล่วงหน้า) 

ญี่ปุ่น กัมพูชา 225 
ฟิลิปปินส์ 225 

2559 บรรเทาความยากจน 
(ข้าวส ารองจริงไว้
ล่วงหน้า) 

ญี่ปุ่น เมียนมา 500 
เกาหลี เมียนมา 

กัมพูชา 
500 
250 

2560 ภัยพิบัติฉุกเฉินและ
อุทกภัย ดินถล่ม 

ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 225 
 สปป. ลาว 225 

 เกาหลี เวียดนาม 10,000 
บรรเทาความยากจน/
อุทกภัย/มนุษยธรรม 
(ข้าวส ารองจริงไว้
ล่วงหน้า) 

ญี่ปุ่น เมียนมา 500 
เกาหลี กัมพูชา 250 

 เมียนมา 500 
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ปี วัตถุประสงค์ 
ในการบริจาค 

ประเทศผู้บริจาค 
(Donor Country) 

ประเทศผู้รับบริจาค 
(Recipient Country) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

2561 อุทกภัย/ดินถล่ม ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 225 
   สปป. ลาว 311.48 
   เมียนมา 225 
  เกาหลี กัมพูชา 250 
   เมียนมา 233 
 ไต้ฝุ่น Damray  เวียดนาม 10,000 

หมายเหตุ: ปี 2547–2552 ช่วงโครงการ EAERR  
ปี 2555 ช่วงเตรียมการก่อตั้ง APTERR และ 
ปี 2556 ช่วงที่เป็นองค์กรถาวรแล้ว 

ที่มา: เว็บไซด์ www.apterr.org และผลการประชุมคณะมนตรี APTERR ครั้งที่ 7 มาเลเซีย (2562) 
 
3.2  บทบาทของไทยต่อการด าเนินงานภายใต้ APTERR  

ผู้ศึกษาได้ศึกษาบทบาทการด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ
ช่วง พ.ศ. 2545–2554 ซึ่งอยู่ในช่วงการด าเนินโครงการ EAERR และช่วง พ.ศ. 2555–2561 ซึ่งได้มี
การพัฒนาเป็นองค์กรถาวรภายใต้ความตกลง APTERR ดังนี้ 

3.2.1  ช่วง พ.ศ. 2545–2554 
3.2.1.1  บทบาทในการเป็นผู้ร่วมด าเนินงานก่อตั้งระบบส ารองข้าวในภูมิภาค  

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ที่ได้ร่วมลงนาม “ข้อตกลงว่าด้วย
การส ารองอาหารเพ่ือความมั่ นคงแห่ งภูมิภาคอาเซียน ” (ASEAN Food Security Reserve 
Agreement: AFSR) และร่วมกันจัดตั้งระบบข้าวส ารองฉุกเฉินของอาเซียน (AERR) โดยไทยได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส ารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน 
(AFSRB) รวมถึงได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการส ารองอาหารแห่งอาเซียนขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 
2524 เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  และยัง
ด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน  

3.2.1.2  บทบาทในการร่วมด าเนินงานในระบบส ารองข้าวของภูมิภาค  
ตามหลักเกณฑ์การด าเนินงานของระบบส ารองข้าวตามโครงการน าร่อง

ส ารองข้าวเอเชียตะวันออก (EAERR) ได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกก าหนดปริมาณข้าวส ารองในรูป
สัญญา (Earmarked Reserve) เพ่ือเตรียมไว้ช่วยเหลือประเทศสมาชิกยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่ง
ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนปริมาณข้าวส ารองฉุกเฉินเก็บไว้ที่สต็อคของรัฐบาล
จ านวน 15,000 ตัน ส าหรับเตรียมช่วยเหลือประเทศสมาชิกยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และยังคง
สนับสนุนปริมาณข้าวส ารองจ านวนนี้ต่อเนื่องจนมาเป็นองค์กรถาวรในชื่อองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม (APTERR)  

3.2.1.3  บทบาทในการเข้าร่วมเป็นผู้บริจาคข้าวส ารองเพ่ือช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ  
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ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมด าเนินการในการระบายข้าวส ารองเพ่ือ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรวม 2 ครั้ง คือ  

1)  ในปี 2552 ไทยได้บริจาคข้าว 520 ตัน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พายุกีสนาในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการด าเนินงานการบริจาคข้าวผ่านกลไก EAERR โดยองค์การ
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดส่งข้าวขาว 25% รวม 520 ตัน ตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนา
ปรัง ปี 2548 ให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์  

2)  ปี พ.ศ.2556 ได้น าข้าวที่ ได้รับบริจาคจากประเทศสมาชิกไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน 5,000 ตัน ร่วมกับข้าว
บริจาคจากประเทศจีน 800 ตัน มาเลเซีย 350 ตัน และญี่ปุ่น 580 ตัน รวมข้าวสารทั้งสิ้น 6,730 ตัน 
ในกรณีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2556 อนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อข้าวขาว 5% จ านวน 5,000 ตัน ในประเทศส าหรับ
การบริจาค รวมค่าด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ และ
มอบหมายให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อข้าวขาว 5% บรรจุถุงเพ่ือส่งข้าวไปถึง
ท่าเรือของฟิลิปปินส์  

3.2.1.4  บทบาทในการเป็นผู้รับการช่วยเหลือในฐานะผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  
ในปี 2554 ประทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

และได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน จนเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจัดหาอาหาร
โดยเฉพาะข้าวในภาวะภัยพิบัติดังกล่าวได้ ประเทศไทยจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือ โดยได้รับการ
ช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นบริจาคข้าวส ารองจริง (Stockpiled) ในรูปเงินสด (cash) มูลค่า 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านส านักเลขานุการ APTERR เพ่ือจัดซื้อข้าวสารจ านวน 50 ตันในประเทศไทย และ
ข้าวสวยพร้อมรับประทานจ านวน 31,000 กระป๋อง ส าหรับแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ประเทศไทยผ่านสภากาชาดไทย  

3.2.1.5  บทบาทในการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานการด าเนินงานและก ากับ
ดูแลโครงการน าร่อง EAERR 

สืบ เนื่ องจากมติที่ ประชุม AMAF+3 ครั้ งที่  1 เมื่ อปี  2544 ได้ รับ
มอบหมายให้ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานและก ากับดูแลโครงการร่วมกับญี่ปุ่นใน
การด าเนินงานโครงการน าร่อง EAERR โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ส่วนประเทศไทยได้ให้การ
สนับสนุนในด้านสิ่งของ (In kind) โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ให้เป็นสถานที่ตั้งของส านักงาน และมอบหมายบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการอีกหน้าที่หนึ่ง ท าหน้าที่ประสานข้อมูลที่ได้รับรายงาน
จากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับสภาวะการผลิตและการค้าข้าวในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์เตือนภัย 
(Warning) ในเรื่องการผลิตสินค้าอาหารหลักต่างๆ (Staple Food) มาวิเคราะห์และจัดท าเป็น
รายงานสถานการณ์การผลิตและสถานการณ์ฉุกเฉินของข้าวในภูมิภาคส่งให้สมาชิกเป็นรายไตรมาส  

3.2.1.6  บทบาทในการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักด าเนินการ
จัดท ายกร่างเอกสารความตกลง APTERR  
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สืบเนื่องจากมติที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2552 ที่ประชุมได้มี
มติให้พัฒนาโครงการน าร่องระบบส ารองข้าวเอเชียตะวันออก (EAERR) เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรถาวรใน
อนาคตก็ได้มอบหมายให้ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานหลักในการร่วมด าเนินการยกร่างโครงการ
น าร่อง EAERR ร่วมกับญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดท ายกร่างเอกสารความตกลง APTERR 
ร่วมกับหน่วยงานที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) ส านักเลขาธิการอาเซียน 
และผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งในระหว่างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักใน
การด าเนินงานจัดท ารายละเอียดและยกร่างเอกสารความตกลงฯ จัดท าข้อเสนอแนวทางด าเนินงาน
ของ APTERR ให้มีความโปร่งใส มุ่งเน้นการจัดตั้งให้เป็นองค์กรส ารองข้าวของภูมิภาคอาเซียนบวก
สามที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการส ารองข้าวเพ่ือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและเพ่ือมนุษยธรรม สร้างความ
เชื่อมั่นร่วมกันของสมาชิกที่จะส่งเสริมการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาค รวมถึงความเป็น
ปึกแผ่นมั่นคงของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างการเป็นฐานการผลิตข้าวของ
แต่ละประเทศสมาชิก ส่งเสริมเสถียรภาพของราคาข้าว และยึดมั่นในหลักการว่าการด าเนินการของ 
APTERR ต้องไม่กระทบต่อตลาดค้าขายข้าวระหว่างประเทศในภาวะปกติ ซึ่งไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียนบวกสามโดยการสนับสนุนของญี่ปุ่น ได้ด าเนินการจัดท าร่างเอกสารความ ตกลง APTERR จน
ส าเร็จและรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้และรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้ร่วม
กันลงนามในเอกสารความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR Agreement) 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 และผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

3.2.2  ช่วง พ.ศ. 2555–2561 
3.2.2.1  บทบาทในการเข้าร่วมการลงนามความตกลงองค์กรส ารองข้าวอาเซียน

บวกสาม (ความตกลง APTERR) และการสนับสนุนการด าเนินงานตามความตกลงฯ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามความตกลง APTERR ที่ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานว่าจะ

มีการร่วมลงนามในเอกสารความตกลง APTERR ตามก าหนด ประเทศไทยจึงได้เตรียมการและ
ด าเนินงานตามกระบวนการภายในประเทศ ได้แก่ การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขอความเห็นชอบเอกสารร่างความตกลงฯ และอนุมัติให้มีการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม AMAF+3 โดยได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี้  

1)  การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553
เพ่ือพิจารณาให้เห็นชอบเอกสารความตกลง APTERR ซึ่งในขณะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ชี้แจงประเด็นส าคัญที่เป็นข้อกังวลเกี่ยวกับการก าหนดแหล่งก าเนิดของข้าวที่จะน ามาเป็นข้าวส ารอง
ของ APTERR ว่าควรเป็นข้าวที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศสมาชิกทั้ง 13 ประเทศเท่านั้น เพ่ือป้องกัน
การน าข้าวนอกภูมิภาคมาใช้ระบายภายใต้เงื่อนไขของ APTERR อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกส่วน
ใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ บรูไน และเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เหมือน
ประเทศไทย ยืนยันให้ตัดประเด็นการก าหนดแหล่งก าเนิดข้าวออกจากความตกลง ด้วยเหตุผลว่าการ
ปกป้องข้าวในประเทศ ASEAN โดยการก าหนดแหล่งก าเนิดข้าวนั้นจะเป็นการเน้นการค้าไม่ใช่เพ่ือ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตามเจตนารมณ์ของความตกลง และอาจขัดกับระเบียบการค้าสินค้าภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) จึงมีมติเห็นชอบให้ตัดประเด็นการก าหนดถิ่นก าเนิดข้าวออกจากความตกลง 
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APTERR แต่เห็นชอบให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง APTERR ให้ชัดเจนว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (Emergency) เพ่ือมนุษยธรรม (Humanitarian) และไม่มีผลบิดเบือนการค้า
ข้าวในตลาดปกติ นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการจะด าเนินการภายใต้ระเบียบที่จะเขียนขึ้นมา 
(ระเบียบการระบายข้าวและเติมเต็มข้าวส ารองของ APTERR) และตัดสินใจโดยคณะมนตรี APTERR 
ที่ต้องมีฉันทามติ (Consensus) ดังนั้นการใช้ข้าวจากภายในอกจะใช้ไม่ได้ หากสมาชิกของประเทศใด
ประเทศหนึ่งไม่เห็นด้วย9 นอกจากนี้ ยังเสนอขออนุมัติการจัดตั้งส านักงานเลขานุการ ASEAN Plus 
Three Emergency Rice Reserve (APTERR) ช่วงเตรียมการที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขออนุมัติหลักการให้ประเทศไทยเสนอขอจัดตั้งส านักเลขานุการ 
APTERR เป็นการถาวรเมื่อความตกลง APTERR มีผลผูกพันแล้ว รวมถึงอนุมัติให้น าข้าวที่ไทยส ารองไว้ 
(Earmarked Reserve) จ านวน 15,000 ตัน ภายในความตกลง ASEAN Food Security Reserve 
(AFSR) มาใช้เป็น Earmarked Reserve ของ APTERR นอกจากนี้ขอให้อนุมัติการบริจาคเงินเข้า
กองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล (EF) 107,500 เหรียญสหรัฐฯ และบริจาคเงินทุนด าเนินการ (OC) ปีละ 
8,000 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการด าเนินงานในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556–2560) และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในความตกลง APTERR ในคราวการประชุม 
AMAF+3 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

2)  ภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เอกสาร
ความตกลง APTERR ก็ยังไม่สามารถลงนามได้ในคราวการประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2553 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ได้ขอแก้ไขความตกลง
วรรค 5 มาตรา 7 โดยให้เหตุผลว่าการให้ประเทศบวกสาม (Plus Three Countries) ซึ่งเป็นประเทศ
คู่เจรจาสามารถเป็นประธานการประชุม APTERR Council ด้วยนั้น จะท าให้เสียความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียน (ASEAN Centrality) ดังนั้นมติที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 10 จึงมอบให้ SOM Leader 
ทุกประเทศไปร่วมกันพิจารณาแก้ไขวรรค 5 มาตรา 7 เกี่ยวกับการเป็นประธานคณะมนตรี APTERR 
โดยให้มีการหมุนเวียนปีต่อปีระหว่างประเทศสมาชิกโดยเรียงล าดับตามตัวอักษร และแก้ข้อความ
วรรค 6 มาตรา 7 ว่าด้วยวาระการประชุมคณะมนตรี APTERR ที่จะมีปีละครั้ง เว้นแต่ประธานจะ
เรียกหารือคณะมนตรีจากประเทศสมาชิกหากมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน และให้น าเสนอ
ต่อที่ประชุม AMAF+3 เพ่ือให้ความเห็นชอบและลงนามความตกลงฯ ตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก
แถลงการณ์ของประธานที่ประชุมสุดยอดผู้น าประเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้เร่งให้มีการลงนามเพ่ือจัดตั้งองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียน+3 อย่างถาวรโดยเร็ว ภายในปี 2554 ก าหนดการลงนามความตกลงฉบับแก้ไขจะมีขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นในการประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ด าเนินการหารือและขอความเห็นจากกับ
กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อเอกสารความตกลง APTERR 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 และรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนและประเทศบวกสามได้ร่วมลงนามในความตกลง 

                                                 
9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หนังสือ ที่ กษ 1319/7113 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2553 เรื่องการจัดตั้งองค์กรส ารอง
ข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR)  
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APTERR หลังการประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย  

3.2.2.2  บทบาทในการเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดตั้งส านักงานเลขานุการ 
APTERR 

สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรี จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี 
(AMAF+3) ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ให้เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในการด าเนินโครงการ 
น าร่อง EAERR และเมื่อสิ้นสุดตามระยะเวลาด าเนินการของโครงการแล้ว ที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 
9 ในปี 2552 ณ ประเทศบรูไน ได้ลงมติจะจัดตั้ง APTERR เป็นองค์กรถาวรโดยให้มีความต่อเนื่องจาก
โครงการ EAERR และที่ประชุมก็ได้ยินดีที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นประเทศเจ้าภาพเพ่ือเป็นที่ตั้งของ
ส านักเลขานุการ APTERR โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบพื้นที่บางส่วนของอาคารซึ่งเดิม
เป็นสถานที่ตั้งของโครงการ EAERR ให้เป็นสถานที่ตั้งชั่วคราวของส านักงาน APTERR และต่อมา ที่
ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ได้มีฉันทานุมัติ
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดตั้งส านักงานเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อ า เซี ย น บ ว ก ส า ม  (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Secretariat: APTERR 
Secretariat) เรียกโดยย่อว่า “ส านักเลขานุการ APTERR” ขึ้นที่ประเทศไทย โดยสถานะบุคคลตาม
กฎหมายของส านักเลขานุการ APTERR จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยตามที่ระบุไว้ใน
ความตกลง APTERR ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดตั้งส านักเลขานุการ APTERR อย่างเป็นทางการขึ้นที่
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยมีสถานะเป็นองค์กรความร่วมมื อ
ระหว่างรัฐตามความตกลง APTERR  

3.2.2.3  บทบาทในการด าเนินการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการ APTERR  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่  12 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 
2555 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ได้มีฉันทานุมัติให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดตั้ง
ส านักงานเลขานุการ APTERR ขึ้นที่ประเทศไทย โดยสถานะบุคคลตามกฎหมายของส านักเลขานุการ 
APTERR จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของความตกลง APTERR 
เพ่ือให้ส านักเลขานุการ APTERR มีสภาพบุคคล (ตามความตกลงฯ) และให้ได้รับสิทธิพิเศษและการ
อ านวยความสะดวกตามข้อเสนอของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นประเทศที่ตั้ง จนได้มีประกาศ 
“พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559” ลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 
แล้ว ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559 มีสาระส าคัญ ในการก าหนดให้ส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิล าเนาในประเทศไทย ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายได้จากการด าเนินงานตามท่ีประมวลรัษฎากรก าหนด ได้รับการยกเว้น
อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรส าหรับข้าวที่น าเข้าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
ความตกลงการส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ให้ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของ
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ส านักเลขานุการฯ ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะในส่วนที่ได้รับ
จากส านักเลขานุการฯ ตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนด รวมถึงเจ้าหน้าที่อ่ืน ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่
ปฏิบัติงานให้แก่ส านักเลขานุการฯ จะได้รับการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายฉบับนี้ เป็น
การก าหนดให้ส านักเลขานุการฯ มีสถานะนิติบุคคลตามกฎหมาย และก าหนดเอกสิทธิ์และการอ านวย
ความสะดวกเท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านักเลขานุการฯ ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิก  

3.2.2.4  บทบาทของการเป็นสมาชิกองค์กรและได้รับข้อมูลข่าวสาร  
หนึ่งในหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของส านักเลขานุการ 

APTERR คือการรายงานการติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อมูลสารสนเทศ (Food Emergency 
Monitoring and Information: FEMI) ซึ่ งส านักเลขานุการ APTERR จะด าเนินการจัดท าและ
วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานไปยังประเทศสมาชิกเป็นรายไตรมาส เพ่ือแจ้งข้อมูลส าหรับใช้ในการ
เตรียมการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และเพ่ือประเมินการด าเนินงาน 
โดยเอกสารดังกล่าวจะมีเนื้อหาประกอบด้วย (1) การรวบรวมข้อมูล ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านความม่ันคงอาหารของประเทศสมาชิก 13 ประเทศ (2) การจัดท าระบบเตือนภัยด้าน
ความมั่นคงอาหาร และ (3) การปรับปรุงและรายงานระดับความมั่นคงอาหารรายไตรมาส ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาวางแผนเพ่ือการจัดท านโยบายและแผนงานด้านการผลิต การจัดการด้าน
การตลาดข้าว รวมถึงการส ารองข้าวในประเทศ ทั้งนี้  การด าเนินงานเพ่ือจัดท ารายงาน FEMI 
เจ้าหน้าที่เทคนิคของส านักเลขานุการฯ จะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทางการเกษตรที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น USDA FAO และข้อมูลจากโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือความม่ันคงอาหารแห่งภาคพ้ืน
อาเซียน (ASEAN Plus Three Food Security Information System: AFSIS) 10 ซึ่งเป็นแหล่งที่
ให้บริการข้อมูลด้านการผลิต การค้าและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหารหลักของภูมิภาค
อาเซียน11  

 
  

                                                 
10 สัมภาษณ์ ชาญพิทยา ฉิมพาลี, ผูจ้ัดการทั่วไปส านักเลขานุการองคก์รส ารองข้าวของฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม, 5 
กรกฏาคม 2562. 
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมัน่คงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security Information 
System: AFSIS) จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนบวกสาม โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
หน่วยบริหารจัดการและด าเนินงานโครงการ เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลความมั่นคงทางอาหารของสินค้าเกษตรและ
อาหารหลัก (Staple food) ของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วย ข้าว ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจัดท าระบบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก และจัดการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรแก่ประเทศสมาชิก 
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3.3  เหตุจูงใจและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR  
ประเด็นความท้าทายด้านความมั่นคงอาหารเป็นปัญหาส าคัญหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการ

รักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและบวกสาม 
นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชียยังมีข้าวเป็นสินค้าส าคัญและเป็นอาหารหลักของประชาชนในภูมิภาค 
ประกอบกับในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวในภูมิภาคนี้ มีผู้คนเกี่ยวข้องจ านวนมากและส่วนใหญ่เป็นผู้มี
รายได้ไม่สูงนัก ท าให้ข้าวเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนและมีความอ่อนไหวมาก ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนมี
ปริมาณและความสามารถในการผลิตข้าวแตกต่างกันไป ทั้งที่เป็นประเทศผู้ผลิตข้าวได้มากเหลือเฟือ 
(Surplus) เช่น เมียนมา เวียดนาม และไทย ประเทศที่ผลิตข้าวแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ต้องพ่ึงพิงการน าเข้า เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย และประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตข้าว เช่น 
บรูไน และสิงคโปร์ และแม้อาเซียนจะมีข้าวจ านวนมาก บางประเทศก็มีปัญหาการจัดการผลผลิตส่วน
เหลือที่มีมากต้องมีการสต็อกไว้จ านวนมาก ซึ่งข้าวจ านวนมากดังกล่าวย่อมกระทบต่อราคาข้าว ส่งผล
ให้ราคาข้าวในภูมิภาคไม่มีเสถียรภาพ รวมถึงความแปรปรวนของภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มของการ
เกิดภัยบ่อยครั้งขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการผลิตข้าวในภูมิภาค ท าให้
ราคาข้าวมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงไม่แน่นอน กระทบต่อความสามารถในการซื้อข้าวและการเข้าถึง
อาหารของประเทศที่เป็นผู้ที่ต้องพ่ึงพาการน าเข้า และประเทศที่มีประชากรรายได้น้อยจ านวนมาก 
ท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร และส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคต่อเนื่องกัน ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตข้าวและเป็นผู้น าด้านการส่งออก
ข้าวรายใหญ่ของโลก และในแต่ละปีก็มีการผลิตข้าวในปริมาณมากเกินความต้องการบริโภคใน
ประเทศ ซึ่งปริมาณอุปทานข้าวส่วนเกินมักส่งผลกระทบต่อระดับราคาข้าวในประเทศและการค้าขาย
ในตลาดต่างประเทศของไทย จึงเห็นว่าเป็นโอกาสในการสร้างความใกล้ชิดและหาช่องทางในการ
ระบายสินค้าข้าวของไทยผ่านการด าเนินงานภายใต้โครงการนี้ในอนาคต จึงได้พิจารณาเข้ าร่วม
ด าเนินการต่อเนื่องมาจนได้รับการพัฒนาจัดตั้งเป็นองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
(APTERR) เพ่ือส ารองข้าวยามฉุกเฉินในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประเทศสมาชิก ลด
ปัญหาความยากจนและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ภูมิภาคอันจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคในอนาคต ภายใต้หลักคิดเดียวกันกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ตามหลักการของข้อตกลงว่าด้วยการส ารองอาหารเพ่ือความมั่นคงแห่งภาคพ้ืนอาเซียน 
(AFSR) ที่ว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันพัฒนาโครงการทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคใน
กระบวนการผลิตสินค้าบริโภคพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความมั่นคงอาหารและสร้างหลักประกันความมั่นคง
ด้านอาหารเพ่ือท าให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ”  

จากการจ าแนกบทบาทการด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545–2561 ที่ผ่านมา จะสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าไปมี
บทบาทภายใต้ APTERR ได้ดังนี้  

3.3.1  ผลประโยชน์ด้านการยอมรับและไว้วางใจจากประเทศสมาชิก และภาพลักษณ์
เชิงบวกในด้านการเป็นประเทศน าในด้านความม่ันคงด้านอาหารในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 

สืบเนื่องจากการด าเนินบทบาทของไทยที่ในการเป็นผู้ร่วมด าเนินงานก่อตั้งระบบ
ส ารองข้าวในภูมิภาค นับตั้งแต่ที่ได้ร่วมลงนาม “ข้อตกลงว่าด้วยการส ารองอาหารเพื่อความม่ันคงแห่ง
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ภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN Food Security Reserve Agreement: AFSR) และร่วมกันจัดตั้งระบบ
ข้าวส ารองฉุกเฉินของอาเซียน (AERR) ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) และได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส ารองอาหารเพ่ือความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (AFSRB) รวมไปถึง
การได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานการด าเนินงานร่วมด าเนินการกับญี่ปุ่นเพ่ือจัดท าร่างโครงการน า
ร่องระบบส ารองข้าวเอเชียตะวันออก (EAERR) ต่อเนื่องจนถึงการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยหลัก
ในการจัดท ายกร่างเอกสารความตกลง APTERR รวมถึงการให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพในการเป็นที่ตั้งของส านักเลขานุการ APTERR ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงประเทศสมาชิก 
APTERR มีความไว้วางใจ เชื่อมั่นและยอมรับในศักยภาพในการด าเนินงานบริหารจัดการข้าวของไทย 
น่าจะเป็นผลมาจากพ้ืนฐานการเป็นประเทศผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ที่มีประสบการณ์และทักษะ
ในการบริหารจัดการข้าวของไทย ภาคเอกชนไทยยังมีความเชี่ยวชาญในการค้าข้าวและมีด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ จึงท าให้ประเทศไทยสามารถน าความเชี่ยวชาญและทักษะในการบริหาร
จัดการข้าวมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ APTERR จนได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก  

นอกจากนี้ ท่าทีที่ประเทศได้แสดงออกผ่านการด าเนินงานในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ APTERR ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การเสนอตัวเป็นประเทศเจ้าภาพในการเป็นที่ตั้ งของ
ส านักงานเลขานุการ APTERR ด้วยการจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นส านักงานพร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนรวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและก าลังคน การด าเนินงานในการอนุวัติ
กฎหมายภายในประเทศตามความตกลงระหว่างประเทศและตามข้อเสนอของไทย โดยได้ตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ APTERR เพ่ือให้ส านักเลขานุการมี
สภาพบุคคลในประเทศที่ตั้งและได้รับสิทธิพิเศษและการอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็นตาม
กฎหมายไทยแก่ส านักเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติให้สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้รับความชื่นชมและพึงพอใจจากประเทศสมาชิก 
APTERR ต่อการที่ไทยได้แสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นปฏิบัติตามความตกลงและข้อเสนอที่ให้ไว้
อย่างแข็งขัน อันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานขององค์กร APTERR ให้มีความต่อเนื่อง ไม่มีภาวะ
หยุดชะงัก นับเป็นการแสดงท่าทีเชิงบวกของไทยในการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของ
ภูมิภาคเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้มีบทบาทน าใน
ด้านความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาคและในระดับโลก  

3.3.2  ผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการข้าวระดับประเทศและระดับภูมิภาค สร้าง
โอกาสในการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาค 

การที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการส ารองข้าวฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียนโดยการปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขาธิการของคณะกรรมการส ารองอาหารเพื่อความม่ันคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (AFSRB) เป็นประเทศ
เจ้าภาพที่ตั้งส านักเลขานุการ APTERR และเป็นหน่วยประสานการด าเนินงานหลักของโครงการระบบ
สารสนเทศเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพ้ืนอาเซียน (AFSIS) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และการระบุสถานการณ์ปัญหาและข้อกังวลด้านความ
มั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคเพ่ือตรวจสอบความมั่นคงด้านอาหารจากมุมมองแบบองค์รวมระดับ
ภูมิภาคแทนที่จะเป็นเพียงแค่ระดับประเทศนั้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลท าให้ไทยได้มีโอกาสเป็นศูนย์กลาง
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ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการส ารองข้าว การทบทวนประเมินสถานการณ์การส ารองข้าว การ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของปริมาณข้าวฉุกเฉินและบทบัญญัติข้อตกลง ซึ่งจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการผลิตและการตลาดข้าวในภูมิภาค ช่วยสนับสนุนการยกระดับ
ความสามารถในการค้าข้าวของผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาคในอนาคต อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ APTERR และ AFSIS 
ยังไม่ได้ด าเนินงานด้านการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงอาหารตามเป้าประสงค์
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจเป็นผลจากสาเหตุที่โครงการ AFSIS ประสบปัญหาการรวบรวมเก็บข้อมูลสินค้า
อาหารหลัก 5 ชนิดภายใต้โครงการจากประเทศสมาชิกตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการติดตามและประเมินผลสถานการณ์ความมั่นคงอาหารของภูมิภาค และการจัดท าระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะเป็นผลงานที่ส าคัญของ AFSIS ที่จะน ามาใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าคัญในการจัดท ารายงานสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของข้าวในภูมิภาคอาเซียนบวกสามของ 
APTERR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3.3  ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ด าเนินงานภายใต้ APTERR แยกได้ 2 ดังนี้  
3.3.3.1 ผลประโยชน์ในรูปการเงิน โดยพิจารณาจากการที่ไทยสนับสนุนการ

ด าเนินงานภายใต้ APTERR ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งที่เป็นรูปแบบของผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือ ไทยได้
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการระบายข้าวเพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ตามโปรแกรม 3 
การบริจาคข้าวแบบให้เปล่ารวม 2 ครั้ง ได้แก่ (1) การขออนุมัติการระบายข้าวในสต็อกของรัฐที่เกิด
จากโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2548 โดยองค์การคลังสินค้า จัดส่งข้าว
ขาว 25% รวม 520 ตัน ให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ และ (2) การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อข้าวขาว 
5% จ านวน 5,000 ตัน ส าหรับการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ 
และมอบหมายให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อข้าวขาว 5% ในประเทศบรรจุถุง
เพ่ือส่งข้าวไปถึงท่าเรือของฟิลิปปินส์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเป็นการระบาย
ข้าวออกจากสต็อกของรัฐ และลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการเก็บรักษาข้าวใน
สต็อกในประเทศได้ส่วนหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ไทยยังเคยมีบทบาทเป็นผู้รับความช่วยเหลือในกรณีเกิด
อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 โดยได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นบริจาคข้าวส ารองจริงในรูปเงินสด 
(cash) มูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านส านักเลขานุการ APTERR เพ่ือจัดซื้อข้าวสารในประเทศไทย 
จ านวน 50 ตัน และข้าวสวยพร้อมรับประทานจ านวน 31,000 กระป๋อง ส าหรับแจกจ่ายช่วยเหลือ  
ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยผ่านสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยในประเทศไทย 
และยังท าให้ประเทศไทยมีรายได้จากการขายข้าวสาร 50 ตันและข้าวสวยพร้อมรับประทาน รวมเป็น
มูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

3.3.3.2 ผลประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของระบบราคาข้าวทั้งในและ
ต่างประเทศ และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการค้าข้าวระหว่างประเทศในภาวะปกติ ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่า การก าหนดปริมาณข้าวส ารองในรูปสัญญา (Earmarked Stock) ของ APTERR เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการก าหนดเพดานสูงสุดของปริมาณข้าวที่จะสามารถท าการซื้อขายในระบบส ารอง



37 

 

ข้าวนี้ โดยหากมีการท าสัญญาซื้อขายข้าวผ่านโปรแกรม 1 หรือโปรแกรม 2 คู่สัญญาจะต้องท าสัญญา
ซื้อขายข้าวได้ในปริมาณ ไม่เกินกว่าปริมาณข้าวส ารองที่ผูกพันไว้ เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้การซื้อขายข้าว
ในระบบส ารองข้าวส่งผลกระทบทางลบต่อตลาดการค้าข้าวปกติ เนื่องจากบางประเทศสมาชิกแม้จะมี
ปริมาณข้าวส่วนเกิน (Surplus) ในประเทศจ านวนมาก ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้เพ่ือ
ขายข้าวในปริมาณที่มากเกินไปกว่าที่สัญญาไว้ อีกทั้งการขั้นตอนด าเนินงานภายใต้ความตกลง 
APTERR เกี่ยวกับการระบายและเติมเต็มข้าวส ารองที่ระบุว่า ประเทศผู้ซื้อข้าวผ่านโปรแกรม 1 หรือ
โปรแกรม 2 จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกใด ในปริมาณที่ก าหนดนั้น 
นอกจากนี้ ระบบการพิจารณาเพ่ือการระบายข้าวและเติมเต็มข้าวส ารองของ APTERR จะใช้หลักการ
ฉันทามติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยควบคุมการน าข้าวจากนอกกลุ่มประเทศสมาชิกไม่
สามารถน าเข้ามาซื้อขายและระบายในภูมิภาค เป็นการช่วยปกป้องข้าวในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 
สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของตลาดค้าข้าวในภูมิภาค ไม่ถูกแทรกหรือแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก
ประเทศผู้ค้าข้าวรายใหญ่จากนอกภูมิภาค เช่น อินเดียหรือสหรัฐอเมริกา ที่อาจเข้ามาเสนอขายข้าว
ให้กับประเทศในภูมิภาคยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินผ่านโปรแกรม 1  

3.3.4  ผลประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  
การที่มีส านักงานขององค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงด้านอาหารจ านวนมากมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เช่น สหประชาชาติ (United Nation: 
UN) โครงการอาหารโลก (World Food Program: WFP) องค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ส านักเลขานุการคณะกรรมการส ารองอาหารเพ่ือความมั่นคงแห่ง
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board: AFSRB) และส านักเลขานุการโครงการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารแห่ งภาคพ้ืนอาเซียน (ASEAN Food Security 
Information System: AFSIS) ถือเป็นความได้เปรียบที่จะช่วยให้ประเทศไทยในฐานะผู้ประสานการ
ด าเนินงานหลักของ APTERR สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กรดังกล่าว
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ APTERR และประเทศไทยในประเด็นการส่งเสริมความม่ันคงอาหาร
ในอนาคตได้ และขยายไปสู่การสนับสนุนการท างานของ APTERR  

3.3.5  ผลประโยชน์ในการสร้างโอกาสการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดท ารายงานการติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อมูลสารสนเทศ (Food 

Emergency Monitoring and Information: FEMI) ซึ่งส านักเลขานุการ APTERR เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลและเสนอรายงานข้อมูล ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหารของ
ประเทศสมาชิก 13 ประเทศ การจัดท าระบบเตือนภัยด้านความมั่นคงอาหาร และรายงานระดับความ
มั่นคงอาหารรายไตรมาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวางแผนเพ่ือการจัดท านโยบายและ
แผนงานด้านการผลิต การจัดการด้านการตลาดข้าว รวมถึงการส ารองข้าวในประเทศ ได้น าข้อมูลจาก
โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพ้ืนอาเซียน (ASEAN Food Security 
Information System: AFSIS) ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงาน ทั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามและกับองค์กรระหว่างประเทศด้านการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงอาหารอ่ืน เพ่ือยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรในโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในประเทศไทยและประเทศสมาชิกให้สามารถ
ปฏิบัติการด้านข้อมูลและการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดท าข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น ย่อมสามารถด าเนินงานในการจัดส่ง
ข้อมูลที่ดีเพ่ือเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาคอาเซียนบวกสามที่เป็น
ประโยชน์และสามารถใช้อ้างอิงในการวางแผนนโยบายด้านความมั่นคงอาหารและการส ารองอาหาร
ของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์และได้รับความสนใจ
จากองค์กรต่างๆ ย่อมส่งผลดีต่อโครงการ AFSIS ให้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
บวกสามในด้านโครงการความร่วมมือ งบประมาณและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสาน
สนเทศที่ทันสมัย ที่อาจยกระดับขึ้นเป็นองค์กรถาวรด้านการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคง
อาหารของอาเซียนบวกสามในอนาคต  

3.3.6  ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทย 
จากการที่ไทยได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ APTERR โดยการ

สนับสนุนในรูปของสถานที่และบุคลากร โดยมอบหมายให้ข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนของไทยที่เป็นหน่วย
ประสานงานหลัก นับเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรของไทยให้ได้รับการฝึกฝนและสร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาค
หรือกลไกการท างานในระดับกลุ่ม Intergovernmental  

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

องค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือ APTERR เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกับประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ ปุ่น 
และเกาหลีใต้ เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการ
ด าเนินงานในลักษณะการพ่ึงพาช่วยเหลือและเกื้อกูลกันระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือช่วยบรรเทา
ผลกระทบในยามเกิดภัยพิบัติและการขาดแคลนอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารองข้าวซึ่งเป็นสินค้า
ส าคัญและเป็นอาหารหลักที่ส าคัญของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ไว้ใช้ช่วยเหลือกัน ใน
กรณีที่ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉินและเพ่ือมนุษยธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารให้กับภูมิภาค โดยไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจน
และขาดแคลนอาหารในประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานการ
ด าเนินงานตั้งแต่เริ่มเป็นโครงการน าร่องระบบส ารองข้าวในเอเชียตะวันออก (EAERR) และมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ร่วมให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกด้วยการร่วมระบาย
ข้าวในรูปแบบของการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน รวมถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือจากสมาชิกในการบริจาคเงินเพ่ือซื้อข้าวผ่านกลไก APTERR เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ครั้งใหญ่ในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานผลักดันให้โครงการ น า
ร่องฯ พัฒนาและได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นองค์กรถาวรที่มีลักษณะเป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก และด าเนินงานตามความตกลง APTERR ในการจัดตั้งส านักเลขานุการ 
APTERR ในประเทศไทยตามที่ได้เสนอกับประเทศสมาชิกไว้ในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ไทยคาดหวังจะผลักดันโอกาสในการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการผลิตและการค้าข้าวเพ่ือ
สนับสนุนให้ไทยการเป็นศูนย์กลางค้าข้าวของภูมิภาค และใช้เป็นโอกาสในการระบายข้าวและขยาย
ตลาดข้าวของไทย นอกเหนือจากจะต้องการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ภูมิภาคอาเซียน
บวกสามแล้ว ยังหวังว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมการส าหรับก าหนดแนวทางการด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ไทยมากขึ้นในอนาคต ผู้ศึกษาจึงขอสรุปประเด็นผลการศึกษาในบทที่ 3 พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การเข้าร่วมด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR ซึ่งได้มีด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา
กว่า 17 ปี น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายด้าน ดังนี้  

4.1.1  ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ที่ดีและการได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิก  
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรรายใหญ่ ที่มี

คุณภาพสูง และเป็นผู้ส่งออกอาหารที่ส าคัญของโลก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะประเทศประสานการ
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ด าเนินงานหลักและประสานการด าเนินงานกับประเทศสมาชิก APTERR เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมใน
การส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค และมีผลการด าเนินงานที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านการร่วมกิจกรรมระบายข้าว การจัดตั้งส านักงานเลขานุการ และการด าเนินการ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีกับ
ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สนใจ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการ
ผลักดัน การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาค เป็นประเทศที่มีบทบาทน าด้านการเป็นผู้ผลิต
และ ผู้ส่งออกข้าวและอาหารที่สนับสนุนและให้ความส าคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร จึงส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับภูมิภาคและระดับสากล อย่างไรก็ตาม การแสดงบทบาท
สนับสนุนการด าเนินงานของไทยภายใต้ APTERR ในช่วงที่ผ่านมา จะเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียนและอาเซียนบวกสาม ซึ่งมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โอกาสที่หน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจในการช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอ่ืน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
และองค์กรภาคประชาชนในประเทศไทยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ APTERR เพ่ือใช้เป็นกลไกในการ
เสนอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่มากเท่าท่ีควร  

4.1.2  โอกาสในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาค 
ความคาดหวังหนึ่งของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและด าเนินกิจกรรมภายใต้ APTERR 

ของไทย คือได้มีโอกาสในการรับทราบรายงานสถานการณ์การผลิต การตลาด การบริโภค และการ
ส ารองข้าวฉุกเฉินของประเทศสมาชิกที่มีข้าวเป็นสินค้าส าคัญและเป็นอาหารหลักของสมาชิกทั้ง 13 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือจะน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการผลิตและ
การตลาดข้าวในภูมิภาค วางแผนด้านการส ารองข้าวเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการยกระดับ
ความสามารถในการค้าข้าวของผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดี หวังจะใช้ผลักดันไทยไปสู่เป้าหมาย
การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา ส านักเลขานุการ APTERR ได้จัดท ารายงาน 
การติดตามและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอาหาร (Food Emergency Monitoring and 
Information: FEMI) ทุก 3 เดือนส่งมายังประเทศสมาชิกเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนด้าน
การส ารองข้าวเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน แต่การรายงานดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องบางประการ เนื่องจาก
ได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอและไม่ทันเวลาจากโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความมั่นคง ด้าน
อาหารแห่งภูมิภาคอาเซียน (AFSIS) จึงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการน า
รายงาน FEMI ของ APTERR ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงนโยบายในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค ไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้ 

4.1.3  ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าข้าว 
การจัดตั้ง APTERR ขึ้นในภูมิภาคอาเซียนบวกสามเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการ

สร้างระบบส ารองข้าวเพ่ือช่วยเหลือยามฉุกเฉินและเพ่ือมนุษยธรรม สร้างความมั่นคงด้านอาหารใน
ภูมิภาค โดยได้มีการก าหนดระเบียบในการระบายข้าวส ารองออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การท าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ การท าสัญญาซื้อขายทันทีที่เกิดภัยพิบัติ และการระบายข้าวฉุกเฉิน
แบบให้เปล่า และระบุว่าการด าเนินงานตามกลไกของ APTERR จะต้องไม่กระทบหรือส่งผลด้านลบ
ต่อระบบการค้าข้าวในภาวะปกติ จึงเป็นข้อก าหนดที่ส่งผลให้ประเทศสมาชิกถูกจ ากัดปริมาณการขาย
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ข้าวผ่านช่องทาง APTERR ไม่ให้เกิดการฉกฉวยประโยชน์จากการซื้อขาย ซึ่งจากการด าเนินงานของ
ไทยที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสในการสร้างรายได้และระบายข้าวของไทยผ่านการด าเนินงานภายใต้ 
APTERR ผู้ศึกษา จึงเห็นว่า ในการด าเนินกิจกรรมของไทยในระยะต่อไป ยังมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์
ด้านการสร้างรายได้ที่เป็นตัวเงินเพ่ิมเติมจากระบบการระบายข้าวของ APTERR นี้ได้ โดยการเข้าร่วม
ด าเนินกิจกรรมระบายข้าวทั้งในรูปแบบ Tier 1 และ Tier 3  

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคส าคัญบางประการที่อาจท าให้การด าเนินงานระบาย
ข้าวภายใต้ APTERR ที่ยังไม่สามารถตอบสนองและช่วยเหลือประเทศสมาชิกยามเกิดภาวะฉุกเฉินได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัก เนื่องจาก APTERR มีการก าหนดกลไกและระเบียบการด าเนินงานในเรื่อง
การอนุมัติและระบายข้าวตามสัดส่วนที่ประเทศสมาชิกร้องขอเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ ซึ่งโดยปกติแล้ว
การส ารองข้าวของ APTERR เป็นการส ารองข้าวในรูปสัญญาและไม่ได้เก็บส ารองในรูปของข้าวจริง จึง
ท าให้การด าเนินงานเพ่ือการระบายข้าว การจัดส่งข้าวและการกระจายข้าวไปให้ถึงผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่ตามการร้องขอของประเทศสมาชิกในแต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนานและไม่ทันที่จะบรรเทา
ความเดือดร้อนยามฉุกเฉินอย่างแท้จริง 

ในกรณีเข้าร่วมด าเนินการตาม Tier 1 การซื้อขายข้าวล่วงหน้าเพ่ือเตรียมพร้อม
การเหิดภัยพิบัติ ซึ่งไทยได้แจ้งปริมาณข้าวส ารองในรูปสัญญา ปริมาณไม่มากนักเพียง 15,000 ตัน แต่
ผู้ศึกษาเห็นว่าปริมาณข้าวดังกล่าวได้ก าหนดไว้เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบสร้างความอ่อนไหวต่อตลาดข้าว
ในประเทศที่เห็นว่ารัฐบาลได้มีการสต็อคข้าวเก็บไว้ ซึ่งอาจจะกระทบต่อระดับราคาข้าวทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงกระทบต่อการค้าข้าวระหว่างประเทศในภาวะปกติ นอกจากนี้ ปริมาณข้าวสาร 
15,000 ตัน ยังเป็นปริมาณที่ไทยสามารถจัดหาและส่งมอบให้แก่ประเทศผู้ซื้อได้ภายในระยะเวลาสั้น 
หากมีการตกลงท าสัญญาซื้อขายในภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินไทยจะสามารถด าเนินการส่งมอบข้าวเพ่ือ
ตอบสนองความเดือดร้อนของประเทศผู้ซื้อในการบรรเทาความเดือดร้อนของประเทศสมาชิกได้
ทันท่วงที อีกทั้งยังจะใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดและบริหารจัดการข้าวในประเทศเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวในประเทศได้ด้วย  

4.1.4  ประโยชน์ต่อการพิจารณาสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสารสนเทศเพื่อความม่ันคงอาหาร 

เนื่องจาก APTERR เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม 
ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่สนใจของกลุ่มความร่วมมืออ่ืน รวมทั้งองค์กรระหว่า งประเทศที่มี 
การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร จึงอาจได้รับความสนใจจากองค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสนอให้การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงานทั้งในด้าน
องค์ความรู้ การถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือ
อาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอ่ืนได้รับโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ทางวิชาการของ
บุคลากร เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในประเทศและ
ในภูมิภาคในอนาคต 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ไทยได้มีบทบาทเพ่ิมเติมในการด าเนินงานของ APTERR และแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของไทยเพ่ือที่จะให้ความร่วมมือนี้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง 
และตอบสนองเป้าหมายประโยชน์ที่ไทยมุ่งหวังจะได้รับจากการมีส่วนร่วมกับ APTERR และเกิดผลดี
ต่อภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ผู้ศึกษาจึงได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอเพ่ือ
เป็นแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไปของไทยต่อ APTERR ดังนี้  

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ผลักดันให้ประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการระบายข้าวฉุกเฉิน

เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติตามกลไกของ APTERR ใน 2 รูปแบบ ดังนี้  
1)  การด าเนินงานระบายข้าวแบบตาม Tier 1 โดยการท าสัญญาซื้อขาย

ข้าวส ารองล่วงหน้า ประเทศไทยประสานงานกับส านักเลขานุการ APTERR เพ่ือแจ้งความประสงค์จะ
ขอเป็นประเทศผู้ขายข้าว ในการท าสัญญาซื้อขายข้าวของไทยล่วงหน้าตามปริมาณข้าวส ารองจ านวน 
15,000 ตัน เพ่ือประกาศหาประเทศผู้ซื้อและจับคู่ท าสัญญาซื้อขายตามกลไกการระบายข้าว Tier 1 
ในการท าสัญญาซื้อขายข้าวของไทยล่วงหน้านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้าวในประเทศ 
ซึ่งรัฐบาลไทยสามารถน าการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้ APTERR นี้ ไปพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเพ่ิมตลาดและช่องทางการขายข้าวที่มีการรับรองราคาข้าวที่ขาย
ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากไทยอยู่ในสภาวะที่มีปริมาณข้าวส่วนเกินเหลือจากการบริโภคภายในและส่วน
ของการส่งออกจ านวนมาก วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาข้าวล้นตลาดได้ในบางส่วนเช่นกัน นอกจากนี้ 
หากรัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวน าข้าวมาขายให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ
ขายข้าว (Authorized Supplier) เพ่ือด าเนินการขายข้าวตามสัญญา อาทิ องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร (อตก.) หรือองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรมีตลาดรับซื้อข้าว
ที่แน่นอน ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์ด้วย  

2)  การด าเนินงานระบายข้าวแบบตาม Tier 3 ซึ่งเป็นการระบายข้าว
ส ารองแบบให้เปล่าเพ่ือช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ซึ่งภายใต้ระเบียบการระบายข้าวและการเติมเต็ม
ข้าวส ารองระบุไว้ว่า หากการระบายข้าวที่มีปริมาณไม่เกิน 50 ตัน ส านักเลขานุการ APTERR 
สามารถพิจารณาอนุมัติการระบายข้าวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในการนี้ หากต้องการสร้างบทบาทของ
ไทยในการช่วยเหลือสมาชิกได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอด าเนินการตามระเบียบการอนุมัติที่ใช้
เวลาค่อนข้างนาน ประเทศไทยจึงควรพิจารณาสนับสนุนการระบายข้าวส ารองฉุกเฉินแบบให้เปล่าใน
ปริมาณไม่เกิน 50 ตันข้าวสาร ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการบริจาคในรูปข้าวสาร มาเป็นข้าว
ในรูปแบบข้าวสวยปรุงสุกพร้อมทาน (ข้าวกระป๋องพร้อมทาน) เนื่องจากการแจกจ่ายข้าวแบบข้าวสาร
จะสามารถกระจายความช่วยเหลือได้ในจ านวนไม่มากนัก และมีโอกาสเกิดความเสียหายระหว่าง
ขนส่ง เสียพ้ืนที่ระวางและค่าใช้จ่ายในการขนส่งจ านวนมาก และหากผู้ประสบภัยอยู่ในสถานที่หรือ
สถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรุงและจัดเตรียมอาหาร ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้าวที่
บริจาคได้เลย แต่หากมีการปรับรูปแบบเป็นข้าวหุงสุกจากปริมาณข้าวสารจ านวนเดียวกัน จะสามารถ
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เตรียมเป็นข้าวสุกได้จ านวนมากกว่า เนื่องจากเมล็ดข้าวสารเมื่อหุงต้มจนสุกแล้วจะมีการขยายตัว 
และเมื่อบรรจุใส่กระป๋องที่ปิดสนิท (ข้าวประป๋อง) จะสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานกว่ามาก ขณะที่
การขนย้ายด าเนินการได้ง่าย สะดวกกว่าข้าวสาร ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายหากถูกน้ าท่วมหรือตก
กระแทกระหว่างขนส่ง ประหยัดพ้ืนที่ระวางสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อีกทั้งการแปรรูป
ข้าวสารให้เป็นข้าวสวยปรุงสุกพร้อมรับประทานยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับข้าวสามารถจ าหน่ายใน
ราคาที่สูงขึ้นกว่าการจ าหน่ายในรูปข้าวสารตอบสนอง รวมถึงกลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น เด็ก คนชรา และผู้พิการ ตอบสนองความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้เต็มที่  

4.2.1.2 ผลักดันให้จัดตั้ง “คลังเก็บส ารองข้าวฉุกเฉินกลางของภูมิภาค” ใน
ประเทศไทย  

จากปัญหาการด าเนินงานเพ่ือการระบายข้าว การจัดส่งข้าวและการ
กระจายข้าวไปให้ถึงผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ตามการร้องขอของประเทศสมาชิกแต่ละครั้งที่ผ่านมา จะใช้
เวลาค่อนข้างนานและไม่ทันในการบรรเทาความเดือดร้อนยามฉุกเฉินอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโกดังหรือคลังเก็บส ารองข้าวฉุกเฉินกลางของส านัก
เลขานุการ APTERR ในประเทศไทย ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวจ านวนมาก และมีความ
สะดวกในระบบการขนส่งและ โลจิสติกส์ เช่น บริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยให้เป็นคลังกลาง
ของภูมิภาคอาเซียนที่ใช้เก็บส ารองข้าวจริง ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานที่รวดเร็วขึ้น กล่าวคือ เมื่อ
เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้น ประเทศสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากภัยฉุกเฉินจะยื่นเรื่องร้องขอความ
ช่วยเหลือมายังส านักเลขานุการฯ เมื่อได้รับการประสานจากประเทศผู้ประสงค์จะช่วยเหลือ ส านัก
เลขานุการฯ สามารถเจรจาตกลงกับประเทศบริจาค ให้บริจาคในรูปเงินสด (Cash) เพ่ือความรวดเร็ว
และประหยัดเวลาส าหรับการจัดหาข้าวเพ่ือเตรียมส่งให้สมาชิก โดยส านักเลขานุการฯ จะจัดซื้อข้าว
ในประเทศไทยเพ่ือเก็บรักษาไว้ในคลังกลางนี้เป็นการชั่วคราวเพ่ือเตรียมส่งมอบ พร้อมเจรจากับ
ประเทศผู้บริจาคข้าวจัดสรรงบประมาณส าหรับการเก็บรักษาและบริหารจัดการข้าวส ารอง (ขึ้นอยู่กับ
การเจรจา) และใช้ความได้เปรียบของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้า การอ านวยความสะดวกด้าน
ศุลกากร ความพร้อมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์สินค้าข้าวของภูมิภาค เพ่ือกระจายข้าวให้การ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาได้อย่าง
รวดเร็ว ลดระยะทาง การขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง และสามารถใช้ประโยชน์จาก ความตกลงด้าน
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ รวมถึงความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง และความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกสินค้าข้ามแดน เป็นต้น ช่วยสนับสนุนนโยบาย
การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาค และการช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติและ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว ช่วย
แก้ปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบข้าว 

4.2.1.3 เสนอให้หน่วยงานภายในประเทศไทยพิจารณาใช้กลไก APTERR ในการ
ช่วยเหลือบริจาคข้าวผ่านกลไก APTERR เป็นอันดับแรก ในกรณีที่ไทยมีความประสงค์จะบริจาคข้าว
เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนยามเกิดภัยพิบัติ เพ่ือผลักดันให้มีการใช้ APTERR เป็นกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก เป็นการสนับสนุนให้ไทยด าเนินการเชิงรุกในการใช้ประโยชน์
จาก APTERR เป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะมิตรประเทศเม่ือเกิดภัยพิบัติกับ
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ประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเป้าประสงค์การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่แน่นแฟ้น
ขึ้นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย 

4.2.2  ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการ 
4.2.2.1 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้องค์กร APTERR ให้เป็นที่รู้จักใน

วงการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของไทย และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
หลัก กระบวนการท างาน และผลส าเร็จจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานด้านการค้าข้าวและด้านประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย  

4.2.2.2 ประสานงานกับส านักเลขานุการ APTERR ให้พิจารณาจัดท าแผนงาน
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประเทศสมาชิกให้เห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นที่แท้จริงของการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานระบายข้าวตามโปรแกรม 1 โดยท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือส ารองข้าวไว้
ยามเกิดภัยฉุกเฉิน กล่าวคือ ในการท าสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าตามปริมาณข้าวส ารองที่มี ประเทศผู้
ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงราคาซื้อขายร่วมกันและคงราคานั้นไว้ตลอดอายุสัญญา หากเมื่อราคาข้าว
ในท้องตลาดสูงขึ้น ผู้ซื้อก็ยังคงได้ข้าวตามราคาที่คงไว้ตามสัญญาซึ่งถูกกว่าราคาท้องตลาด อย่างไรก็
ตาม ผู้ซื้อยัง มีสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อข้าวตามสัญญานี้ก็ได้ หากราคาในท้องตลาดขณะนั้นต่ ากว่าราคาที่ตกลง
ไว้ในสัญญา ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมด้านหนึ่งเพ่ือเป็นแผนรองรับความเสี่ยงด้านการขาดแคลน
อาหารภายในประเทศสมาชิกยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน 

4.2.2.3 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
เทคนิควิชาการด้านสารสนเทศการเกษตรของโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงอาหารใน
ภาคพ้ืนอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Food Security Information System: AFSIS) โดย
การหารือกับประเทศบวกสามหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
เพ่ือความมั่นคงอาหารเข้ามาร่วมมือกับโครงการ AFSIS ในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิควิชาการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโครงการดังกล่าว เพ่ือการยกระดับการ
ด าเนินงานของโครงการให้สามารถจัดการข้อมูลและยกระดับคุณภาพของข้อมูลที่อยู่ในระบบ
สารสนเทศ ส าหรับการด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหาร ข้อมูลรายงาน Early 
Warning System รวมถึง Agricultural Commodity Outlook ของสินค้าอาหารหลักของภูมิภาค
อาเซียนบวกสาม เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือให้แก่ APTERR น าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานติดตามและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอาหาร 
(Food Emergency Monitoring and Information: FEMI) เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญใช้ประกอบการท า
นโยบายข้าวส ารองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อต้องการใช้ข้าว
ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในภูมิภาคต่อไป 
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ด้านการเกษตรของสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Cochran 
Fellowship Program 2016 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 


