
 

 

 
 
 

 
 

  

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

(Individual Study) 
 
 
 

เรื่อง การศึกษาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่
ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์ 
รหัส 11041 

 
 
 
 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
  
 
  

เรื่อง การศึกษาความรว่มมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ 
ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 

ไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์ 
รหัส 11041 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



 

 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์  ค้้าชู)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 

ลงชื่อ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. ด้ารงค์  วัฒนา)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 



ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (Local–to–Local linkage) ของสหกรณ์

ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น  (Japan–Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักฝ่ายไทยในการประชุมเจรจาร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือพิจารณา 
ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นร่วมกัน ดังนั้น การจัดท้าความร่วมมือเพ่ือให้ฝ่ายไทย
ได้รับประโยชน์ จึงเป็นภารกิจส้าคัญที่ควรมีการก้าหนดแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพ่ือให้จัดท้าแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาเกษตรกรและสหกรณ์ในระดับชุมชนให้มีศักยภาพที่ จะขยายผล
ไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรและสหกรณ์ท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดผู้บริโภค เพ่ือให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือให้เกิดประโยชน์กับประทศไทย
และประเทศญี่ปุ่นร่วมกัน 

การศึกษาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่ส้าคัญ
ในการเจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA และน้าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการก้าหนดกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น  
โดยการศึกษานโยบายกระทรวง/กรม กรอบความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของ
สหกรณ์ภายใต้ JTEPA วิธีปฏิบัติและเอกสารในการประชุมเจรจาของฝ่ายไทยและญี่ปุ่นในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น  ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 เอกสาร/
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ และสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการด้าเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
ในการเจรจาต่อรองและการตัดสินใจในการวิเคราะห์และอธิบายถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นของ
การประชุมเจรจาทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการซึ่งน้าไปสู่ความส้าเร็จของการประชุมความ
ร่วมมือของสองประเทศ 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่น้าไปสู่ความส้าเร็จของการประชุมความร่วมมือที่พึงให้
ความส้าคัญใน 3 ประเด็น คือ (1) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ต้องด้าเนินการเจรจานอกรอบ
ควบคู่ไปกับการประสานงานทั้งแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการเพ่ือให้เข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน 
ที่สามารถให้ข้อมูลได้ในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (2) ความพร้อมของข้อมูลในการจัดท้าโครงการ  
ซึ่งได้รับค้าแนะน้าจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทยในการเจรจานอกรอบ 
รวมถึงการประสานงานแบบทางการและไม่เป็นทางการควบคู่กันเพ่ือให้การจัดท้าโครงการมีความพร้อม
ส้าหรับการเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (3) ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการน้าเสนอ



จ 

โครงการเป็นเรื่องที่ผู้เสนอโครงการควรพึงตระหนักว่า ภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ในการด้าเนินโครงการร่วมกันนั้น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นต่าง ได้รับ
ประโยชน์ในประเด็นใด ซึ่งจะเป็นข้อสรุปที่น้าไปสู่ผลส้าเร็จของการประชุมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

โอกาสและอุปสรรคของความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ
ซึ่งน้ามาวิเคราะห์ในการก้าหนดกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ไทยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยน้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ควรด้าเนินการจัดท้าเป็นแผนความร่วมมือ
หรือกรอบความร่วมมือด้านการสหกรณ์ร่วมกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางร่วมกับองค์กร
ภาครัฐและภาคสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเสนอแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรและ
สหกรณ์เข้าสู่แผนงาน/โครงการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่ฝ่ายไทยและสอดคล้องกับขอบเขต
ความร่วมมือภายใต้ JTEPA ประกอบด้วย (1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสหกรณ์  
(2) ผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค (3) สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและผลผลิต
ทางการเกษตร (4) เพ่ิมศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(5) สร้างความร่วมมือและเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการ
เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ร่วมกัน อันจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใน
ด้านสหกรณ์ของทั้งสองประเทศตามที่ระบุไว้ในความตกลงเพ่ือการปฏิบัติตาม ( Implementing 
Agreement) ภายใต้ JTEPA  



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ จัดท้าขึ้นเพ่ือศึกษาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น  
สู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่ได้ด้าเนินการร่วมกัน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น และอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์หรือผู้แทน เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในการด้านการ
เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่พิจารณาเตรียมการของฝ่ายไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งท้าหน้าที่เป็นประธานร่วม
ฝ่ายไทยในการประชุมร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น โดยผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ท้าหน้าที่ประธานร่วมในการ
ประชุมดังกล่าว 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 จึงถือเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้รับและท้าให้
มีความสนใจศึกษาในเรื่องนี้ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์  ค้้าชู เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง 
และรองศาสตราจารย์ ดร. ด้ารงค์  วัฒนา ที่กรุณาให้ค้าชี้แนะและค้าแนะน้าที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ให้มีความชัดเจนและตรงประเด็นตามที่สนใจศึกษา จนท้าให้การศึกษานี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ้ากัดของกรอบเวลาและความรับผิดชอบ
ที่ต้องบริหารจัดการทั้งการอบรมและงานในหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้ส้าเร็จควบคู่กันไป 

ขอขอบพระคุณนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้โอกาสเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ทั้งด้านเนื้อหา
วิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาชีพและด้านสัมพันธไมตรีอันดีกับเพ่ือนในกระทรวงและ
ต่างกระทรวง นับเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง ผู้ เขียนขอขอบคุณ คุณจ้าลอง   ยิ้มสรวล  
คุณณัฐวรรณ  พุทธเจริญ คุณเจษฎาภรณ์  สถาปัตยานนท์ ทีมงานของกองแผนงาน ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส้านักการเกษตรต่างประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ้ากัด ที่เป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังในการจัดท้ารายงานฉบับนี้ 
รวมถึงผู้สนับสนุนข้อมูลจากทุกแหล่งที่ท้าให้ผู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นดียิ่งขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณทีมงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน 
ที่ร่วมจัดหลักสูตร สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกให้การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 
เป็นหลักสูตรที่เกิดประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
กรนภา  ชัยวัฒน์ 
สิงหาคม 2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) เป็นความตกลงซึ่งนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก สุรยุทธ์   จุลานนท์ และ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ได้ร่วมลงนาม JTEPA เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 และ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดย  JTEPA ได้วางกรอบด้านความร่วมมือ 
(Cooperation) ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ใน 9 สาขา ได้แก่ (1) เกษตร ป่าไม้ และประมง (2) การศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (4)  บริการการเงิน  
(5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(7) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (8) การท่องเที่ยว และ (9) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบความร่วมมือ
สาขาเกษตร ป่าไม้ และประมง แบ่งความร่วมมือเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านความปลอดภัยอาหาร 
(Food Safety) มอบให้ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก และ 
(2) ด้านความร่วมมือการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (Local–to–Local linkage) มอบให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก รวมทั้งให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่น เพ่ือเป็นเวทีหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานติดต่อ
ประสานงานฝ่ายไทย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทยเป็นหน่วยงานติดต่อ
ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มีค้าสั่งคณะกรรมการก้ากับการด้าเนินการ
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ 8/2559 
สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้าน
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น โดยให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นประธาน หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน องค์กรภาคสหกรณ์ 3 องค์กร และหน่วยงานภาคเอกชน 1 องค์กร 
ร่วมเป็นอนุกรรมการ ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงความร่วมมือในด้าน
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 

คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นท้าหน้าที่ในการพิจารณา
โครงการความร่วมมือร่วมกันของสองประเทศ โดยผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานร่วม
ฝ่ายไทยและผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries: MAFF) แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมฝ่ายญี่ปุ่น พิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานและ
องค์กรเกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ โดยองค์ประกอบหลักของฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วยผู้แทนจาก
สหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น (Central Union of Agricultural Co–operatives) หรือ 
JA–ZENCHU องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
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Agency: JICA) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทย และส้านักเลขาธิการอาเซียน (ส่วนงาน 
ที่ รับผิดชอบ Project for Strengthening Capacity Building in Agriculture Sector in ASEAN 
countries) ซึ่งความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ก้าหนดครอบคลุมใน 5 เรื่องหลัก คือ  
(1) การพัฒนาพ้ืนที่ชนบทโดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและสหกรณ์ของ  
สองประเทศ การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกษตร การส่งเสริมการตลาดและ
การซื้อขายระหว่างสหกรณ์ รวมถึงสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (2)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(3) การพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ (4)  การส่งเสริมธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ และ (5) เรื่องอ่ืน ๆ ของความร่วมมือที่อาจจะตกลงกัน 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแล
เรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท้าหน้าที่ในการจัดท้ากรอบแนวทาง
ความร่วมมือ จัดท้าโครงการและประสานงานกับต่างประเทศ จึงเป็นหน่วยงานที่ควรมีประสบการณ์
ในการประสานความร่วมมือ แต่ปรากฏว่าเป็นกลุ่มงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรค่อนข้างมาก 
กอปรกับบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการที่อยู่ระหว่างเจรจามีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการประชุม
ร่วมกันท้าให้การเจรจาความร่วมมือขาดความต่อเนื่อง 

ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นได้ด้าเนินการมาร่วม 10 ปี นับแต่การประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 
2552 จนถึงการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ผลักดันโครงการซึ่งเสนอโดยฝ่ายไทยและ  
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม รวม 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาผู้น้ากลุ่มอาชีพ
ของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ด้าเนินการในปี พ.ศ. 2550–2553 ซึ่งเป็นโครงการที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ด้าเนินการร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับและถือเป็นโครงการแรก
ภายใต้ความร่วมมือนี้และด้าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2553 โดยไม่มีโครงการความร่วมมือ  
ที่ผ่านความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2554–2555 (2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(Farmer Market) ด้าเนินการในปี พ.ศ. 2556–2557 (3) โครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและ 
การพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในปี พ.ศ. 
2558 ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการ ปี พ.ศ. 2559–2562 ทั้งนี้ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งสามโครงการผ่าน JICA ประเทศไทย และ (4) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
และการตลาดในห่วงโซ่คุณค่าผลไม้ของสหกรณ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2561 
โดย MAFF ให้การสนับสนุนงบประมาณผ่าน ASEAN–MAFF Japan Project for “Strengthening 
Capacity Building in Agriculture Sector in ASEAN Countries (CB Project) เป็นปีแรก 

นับแต่การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ใน
ปี พ.ศ. 2558 ถึงแม้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษฯ ร่วมกันเป็นประจ้าทุกปี โดยประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่นสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม แต่ไม่มีโครงการใดผ่านความเห็นชอบเพ่ิมเติม
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 อีกทั้งโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับ
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ที่ผ่านความเห็นชอบตั้งแต่การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษฯ 
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด้าเนินกิจกรรม
ในส่วนที่ใช้งบประมาณของฝ่ายไทยตามที่ก้าหนดไว้ในโครงการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ทางฝ่ายญี่ปุ่นไม่สามารถส่งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด้าเนิน
กิจกรรมตามที่ก้าหนดไว้ในโครงการได้ โดยแจ้งขอปรับแผนการส่งผู้เชี่ยวชาญมาทุกปี จนกระทั่ง  
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษฯ ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2561 เบื้องต้นทางฝ่ายไทยเสนอขอยกเลิก
โครงการนี้ เนื่องจากกิจกรรมตามโครงการในส่วนที่ใช้งบประมาณของฝ่ายไทยได้ด้าเนินการครบ
เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกิจกรรมในส่วนของผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นไม่สามารถจัดส่งมาตาม
แผนงานที่ตกลงได้ ปรากฏว่าฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งยืนยันต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้ก้าหนดแผนส่งผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นตามคุณสมบัติที่ก้าหนดในโครงการมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
และขอให้ด้าเนินโครงการต่อไป ประกอบกับความร่วมมือภายใต้ JTEPA ที่ทางฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ฝ่ายไทย 
ให้การสนับสนุนอ้านวยความสะดวกให้โดยส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินการในรูปแบบของการให้
เกษตรกรหรือผู้แทนสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นมาดูงานสหกรณ์ที่ประเทศไทย ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิด 
Economic Value ด้านการเกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและ 
เป็นประโยชน์ในการศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือด้าน  
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ว่า ฝ่ายญี่ปุ่นได้ประโยชน์ใดจากความร่วมมือนี้ เพ่ือทบทวน
และน้ามาก้าหนดกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นของสหกรณ์ในประเทศไทยภายใต้ JTEPA 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่ส้าคัญในการเจรจาความร่วมมือด้าน 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA 

1.2.2  เ พ่ือเสนอแนะกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือด้าน 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับฝ่ายไทย 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาความร่วมมือกรณีการเสนอโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนา

ฐานชุมชนส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ด้าเนินการที่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด
พัฒนา จ้ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นในปี พ.ศ. 
2559–2562 และโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างด้าเนินการ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายญี่ปุ่น
ได้มีความพยายามให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นกิจกรรมความร่วมมือที่มีนัยส้าคัญในหลายโอกาส เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค
ของฝ่ายไทยโดยศึกษาจากเอกสารทางราชการและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่ ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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1)  วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือด้าน
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2559–2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นให้ด้าเนินการ แยกเป็นการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรมโดยใช้งบประมาณฝ่ายไทยและท่ีได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายญี่ปุ่น 

2)  ศึกษานโยบายกระทรวง/กรม กรอบความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น  
สู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA และวิธีปฏิบัติในการประชุมเจรจาของฝ่ายไทยและญี่ปุ่นในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 

3)  ศึกษาการใช้ประโยชน์หรือข้อจ้ากัดจากความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น
สู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA 

4)  เพ่ือเสนอแนะกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือด้านการ
เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA  

โดยศึกษาจากการด้าเนินการในเรื่องการเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุม การจัดล้าดับ
ความส้าคัญหรือก้าหนดเงื่อนไขส้าคัญของโครงการ แนวทางการเจรจาเพ่ือผลักดันให้เกิดโครงการ
ความร่วมมือและการปฏิบัติตามข้อตกลงของความร่วมมือให้บรรลุผลในการเจรจาต่อรองทั้งสองฝ่ าย 
และการเสนอรูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับฝ่ายไทย (กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์
การเกษตร) 

1.3.2  วิธีด าเนินการศึกษา 
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารการประชุม ข้อมูลทางราชการ และเอกสารต่าง ๆ 

ที่ เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่ นภายใต้กรอบ JTEPA ของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน้ามาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคประกอบกับ
ข้อจ้ากัดต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในเชิงลึก
ในส่วนของการเสนอโครงการ และการประชุมเจรจาความร่วมมือดังกล่ าวในครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 
จากนั้นศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง JTEPA ของฝ่ายไทย
และญี่ปุ่นเพ่ือระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลให้การประชุมเจรจาความร่วมมือดังกล่าวไม่บรรลุผล
เท่าที่ควร ข้อมูลทางด้านแผนงานและงบประมาณของกรมในช่วงปี พ.ศ. 2559–2562 เพ่ือน้าไปสู่ 
การเสนอแนะกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือดังกล่าวในระดับต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้
การจัดท้าและเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์  
ตามกรอบ JTEPA มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสหกรณ์และเกิดประโยชน์ในการประสาน
ความร่วมมือในระยะยาวกับองค์กรภาครัฐของทั้งสองประเทศ 

1.3.3  ระเบียบวิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยวิธีพรรณนา ซึ่งศึกษา

จากข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอโครงการและการประชุม
เจรจาความร่วมมือดังกล่าวฝ่ายไทย อาทิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์เป้าหมายที่ร่วมโครงการ เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ประกอบกับข้อมูลทางด้านวิชาการและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและงบประมาณในการ
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ด้าเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และน้าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวทางการเสนอ
แผนงาน/โครงการระยะ 3 ปี ที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ตามกรอบ JTEPA  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

การประชุมเจรจาและการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นควรด้าเนินการในลักษณะใด จึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบให้ด้าเนินการโครงการภายใต้ JTEPA  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

ความพร้อมของการจัดท้าโครงการ การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์  
ที่ได้รับร่วมกันทั้งสองฝ่ายส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้ JTEPA 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ทราบโอกาสและอุปสรรคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการประชุมเจรจาความร่วมมือ
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ รวมถึงการเสนอโครงการผ่านที่ประชุมในระดับต่าง ๆ 
ของฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น 

16.2  ช่วยในการก้าหนดกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาพัฒนาความร่วมมือด้าน 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ที่จะน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทั้ง
สองประเทศ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดในการเจรจาต่อรอง 
แนวคิดในการเจรจาต่อรองมี 3 แนวคิดใหญ่ คือ  
2.1.1.1  แนวคิดที่ 1 มองว่าการเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เจรจาได้ใน

สิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ค้านึงถึงวิธีการใช้เจรจา จะใช้กลยุทธ์และกลวิธีทุกอย่างเพ่ือเอาชนะ และท้าให้ 
คู่เจรจาต้องยอมรับข้อเสนอที่หยิบยื่นให้การเจรจาต่อรองตามแนวคิดนี้เรียกว่า การเจรจาต่อรองแบบ
แข่งขัน (Competitive Negotiation) 

2.1.1.2  แนวคิดที่ 2 มองว่าการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างคู่เจรจา ผลส้าเร็จของการเจรจาต่อรองไม่ได้อยู่ที่การเอาแพ้เอาชนะในการเจรจา แต่อยู่ที่การหา
ข้อยุติซึ่งท้าให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ ซึ่งจะท้าให้เกิดความร่วมมือในการท้างานร่วมกันต่อไป การเจรจา
ตามแนวคิดนี้เรียกว่า การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ (Integrative Negotiation)  

2.1.1.3 แนวคิดที่  3 มองว่าการเจรจาต่อรองเป็นเครื่อ งมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์ แม้จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการเจรจาต่อรอง แต่หากได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจา  
ก็จะส่งผลให้การเจรจาต่อรองในครั้งต่อไปง่ายขึ้น ผู้เจรจาจะมองคู่เจรจาเป็นเหมือนคู่ค้าตลอดชีพและ
มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้กระชับมากขึ้น การเจรจาตามแนวคิดนี้เรียกว่า การเจรจาต่อรอง
แบบสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Negotiation) 

2.1.2  ทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง 
ทฤษฎีในการเจรจาที่ส้าคัญและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการเจรจาความร่วมมือได้ 

ประกอบด้วย 
2.1.2.1  ทฤษฎี เกมบวก (Positive Sum Game) เป็นทฤษฎีที่ คู่ เจรจามองว่ า  

การเจรจาต่อรองที่ท้าให้ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ คู่เจรจาที่ใช้ทฤษฎีนี้จะพยายามหันหน้ามาเจรจากัน
และหาทางออกร่วมกัน และพยายามหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองถือว่าเป็นทฤษฎี  
ที่เห็นว่าทุกฝ่ายเป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ (Win–Win Position) 

2.1.2.2  ทฤษฎี H.L.M. มีแนวคิดที่ว่าเมื่อคู่เจรจาเข้าสู่การเจรจาต่อรอง แต่ละฝ่าย
จะมีเป้าหมายในการเจรจาต่อรองเป็น 3 ระดับ คือ “H” (High) เป็นการตั้งเป้าหมายสูงสุด คือ 100% 
ในการเจรจาต่อรอง ถือเป็นเป้าหมายในอุดมคติ ( Ideal Position) “M” (Medium) เป็นเป้าหมาย
ระดับกลาง แม้ไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดแต่ก็ถือว่าบรรลุผล 75% และ “L” (Low) เป็นจุดต่้าสุด (Bottom 
Line) ที่คู่เจรจาจะยอมรับได้ โดยถือว่าได้อย่างน้อยกว่า 50% เป็นจุดต่้าสุดที่ยอมรับได้ ความส้าเร็จ
คือ ผู้เจรจาต่อรองสามารถก้าหนดเป้าหมายและคาดคะเนเป้าหมายของคู่เจรจา ซึ่งจะท้าให้สามารถวาง
เงื่อนไขและข้อจ้ากัด เพ่ือให้อีกฝ่ายยอมตกลงในเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ 
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2.1.3  แนวคิดการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) เฮอร์เบอร์ท เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) 

กล่าวว่า “กระบวนการบริหารก็คือกระบวนการตัดสินใจ” (Simon, 1977, p.8) กล่าวได้ว่า การตัดสินใจ 
(Making decision) ก็คือ กระบวนการในการบริหารงานในองค์การนั้นเอง เพราะการตัดสินใจเป็น
กระบวนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการตกลงใจและสั่งการเพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน 

2.1.3.1 กลยุทธ์การตัดสินใจ 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจควรมีกลยุทธ์ที่ใช้ส้าหรับเป็นหลัก 

โดยเลือกวิธีการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1)  ผู้บริหารจะต้องท้าความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันมีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร สภาพความเป็นจริง ศักยภาพของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2)  ผู้บริหารยอมรับว่าปัญหาที่ต้องตัดสินใจเป็นปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่
ผลกระทบหรือผลข้างเคียงของปัญหา การระบุปัญหาให้ชัดเจน การระบุถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

3)  ผู้บริหารจะต้องแสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา  
การค้นหาปัญหาตามแนวทางต่าง ๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งหรือสองแนวทาง 

4)  ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุด เป็นที่
ยอมรับมากท่ีสุด มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด อันจะน้าไปสู่ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

2.1.3.2 ชนิดของการตัดสินใจ 
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด (Two Types of Decision Making) ได้แก่ 
1)  การตัดสินใจอย่างมีแผน (Programmed Decision) เป็นการตัดสินใจ 

ที่ใช้กันหลายครั้ง เป็นเรื่องที่ท้าเป็นประจ้าทุกวัน มีแนวปฏิบัติที่ก้าหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบ
และข้อบังคับ มีการก้าหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมา 
เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และเพ่ือให้ผู้ที่ท้างานยึดถือเป็นหลัก โดยมีเกณฑ์ก้าหนดไว้เป็นกรอบ
การตัดสินใจ 

2)  การตัดสินใจอย่างไม่มีแผน (Non–programmed Decision) เป็น
การตัดสินใจในเรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่มักมีความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นอย่าง
ปัจจุบันทันด่วนอยู่นอกขอบเขตของระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และนโยบาย ผู้ตัดสินใจจะต้องใช้
ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดริเริ่ม ใช้ดุลพินิจ และประสบการณ์อย่างมากในการ
ตัดสินใจเป็นเรื่องใหม่ ต้องการแก้ปัญหาใหม่ ๆ มีลักษณะที่ตัดสินใจครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือมี
ปัญหาใหม่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถก้าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับ นอกจากนี้ยัง
อาจมีความเก่ียวพันถึงอนาคตระยะยาวด้วย (Shermerhorn, 2002) 

2.1.3.3 กระบวนการตัดสินใจ  
แกรี่ เดสส์ เลอร์ (Gary Dessler) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจไว้

เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1)  การระบุปัญหาเริ่มต้น ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องวิเคราะห์และระบุ
ปัญหาอย่างถูกต้องจึงจะสามารถด้าเนินการตามขั้นตอนได้ ถ้าก้าหนดปัญหาผิดพลาดขั้นตอนต่อ ๆ 
ไปก็ย่อมผิดพลาดตามมาด้วย 

2)  การพัฒนาทางเลือก ในการตัดสินใจที่ดีนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ทางเลือกหลายทางในแต่ละทางเลือกจะต้องมีคุณภาพที่สามารถ น้ามาปฏิบัติ ให้ เกิดผล 
ตามวัตถุประสงค์ได้ 

3)  การวิเคราะห์ทางเลือก หมายถึง เมื่อมีทางเลือกหลายทางแล้ว 
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เช่น ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even analysis) 

4)  ท้าการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดภายหลังจากได้
วิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว จึงจะท้าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ว่าผู้ตัดสินใจจะใช้แนวทางใดก็ตาม 
หากตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและความถูกต้องของการวิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมี
คุณภาพมากขึน้ 

2.1.4  ทฤษฎีการตัดสินใจ 
วิคเตอร์ วรูม และ ฟิลลิป เยทตัน (Victor Vroom and Phillip Yetton) ได้เสนอ

ทฤษฎีการตัดสินใจของผู้น้าที่เน้นวิธีการตัดสินใจเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการน้า  (Vroom and 
Yetton, อ้างถึงใน สิริอร วิชชาวุธ, 2532) โดยแบ่งแบบของการตัดสินใจเป็น 5 อย่าง คือ 

2.1.4.1  ผู้น้าท้าการตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 
2.1.4.2 ผู้ น้ าท้ าการตั ดสิ น ใจด้ วยตน เอง  แต่ จะหาข้ อมู ล เ พ่ิม เติ มจ าก

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.1.4.3  ผู้น้าจะอภิปรายปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล และท้าการ

ตัดสินใจด้วยตนเอง 
2.1.4.4  ผู้น้าจะอภิปรายปัญหากับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ยังคงท้าการตัดสินใจ

ด้วยตนเอง โดยอาจจะยอมให้หรือไม่ยอมให้ความเห็นของกลุ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
2.1.4.5  ผู้น้าใช้การอภิปราย โดยกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาจะท้าการประเมินทางเลือก

ร่วมกับผู้บริหารและท้าการตัดสินใจโดยใช้ความเห็นสอดคล้องกัน ผู้บริหารจะยอมและด้าเนินการตาม
การตัดสินใจของกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการตัดสินใจของตนก็ตาม 

จากพ้ืนฐานด้านแบบการตัดสินใจของผู้น้าแต่ละคนภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
จะน้าไปสู่รูปแบบของพฤติกรรมการน้าที่แตกต่างกัน โดยอาจได้รับแรงเสริมหรือแรงต้านจากท้ังปัจจัย
ภายในองค์การ ได้แก่ ลูกน้องและผู้ร่วมงาน วัฒนธรรมขององค์การ บรรยากาศขององค์การ กลุ่มและ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มในองค์การ และปัจจัยภายนอกองค์การ ได้แก่ สภาพการแข่งขันระเบียบ
ข้อบังคับกฎหมาย และอ่ืน ๆ ส้าหรับการศึกษานี้จะจ้ากัดเฉพาะแบบการตัดสินใจของผู้น้าแบบต่าง ๆ 
ที่ขึ้นกับปัจจัยภายในองค์การ โดยควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่ศึกษาให้ไม่แตกต่างกัน 
ท้าให้สามารถพิจารณาเฉพาะปัจจัยหลักภายในองค์การที่ส่งผลต่อแบบการตัดสินใจและพฤติกรรม
การน้าของผู้น้าได้อย่างเหมาะสม 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2.1  สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน 

ในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน” ของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทาง 
การส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์อันจะน้าไปสู่ความเข้มแข็งของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และระบบสหกรณท์ั้ง 7 ประเภท อันได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร 3 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 4 ประเภท คือ สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผลการศึกษาได้สรุปแนวทางส้าคัญที่
จะพัฒนาให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและเกษตรกรมีความยั่งยืน ประกอบด้วย  

2.2.1.1 การเสริมสร้างความรู้ให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในด้านการผลิต 
การรวบรวม การออกแบบเครื่องหมายการค้า การจ้าหน่าย การตลาด การแปรรูป และการขนส่ง 
รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ กลไก วิธีการ รวมทั้งระบบสหกรณ์ให้แก่สมาชิก 
ซึ่งการด้าเนินกิจการในระบบสหกรณ์นั้น ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ควรเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการ 
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการผลิต  
การจ้าหน่าย การแปรรูป การตลาดและการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ  

2.2.1.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสิ่งที่ส้าคัญในระบบสหกรณ์เนื่องจาก
สมาชิกทุกคนรวมตัวกันเพ่ือด้าเนินกิจการร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีความส้าคัญต่อระบบสหกรณ์นั้น ๆ 
จะขาดความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกคนใดมิได้ และถึงแม้ว่าจะมีการคัดเลือกตัวแทนของสมาชิกมา
เป็นคณะกรรมการด้าเนินการเพ่ือบริหารกิจการและด้าเนินกิจการในเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์แล้ว  
แต่สมาชิกทุกคนก็ยังมีหน้าที่ด้าเนินกิจการร่วมกันอยู่จนกว่าจะสิ้นสภาพของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
อาทิ การมาประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด้าเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ด้าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์และ
สหกรณ์มากที่สุด อีกทั้งการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้าเนินการ
สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งและป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ได้
เป็นอย่างดี  

2.2.1.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการด้าเนินกิจกรรม
และการเชื่อมโยงของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการจัดท้าระบบ Application ให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านข้อมูลสหกรณ์และด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากระบบเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศมีความส้าคัญกับการด้าเนินกิจการของสหกรณ์สมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ 
มีการแข่งขันสูงขึ้น สหกรณ์จึงจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กรเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับสังคมธุรกิจภายนอกได้ เช่น ข้อมูลด้านการลงทุน ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลทางด้าน
บุคลากร เป็นต้น เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่ส้าคัญส้าหรับการประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และหาก
จัดท้าระบบให้สมาชิกสหกรณ์สามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศได้จะเป็นส่วนส้าคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมกับกิจการของสหกรณ์และ
ยังเป็นการตรวจสอบการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย 
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2.2.2  โครงการด าเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) 

ในการศึกษาและวิจัยตามรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ตามโครงการด้าเนิน
ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ (JTEPA) โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การทบทวนทั่วไป JTEPA ในประเด็นต่าง ๆ สะท้อนผลประโยชน์ของไทยและ
สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและในระยะต่อจากนี้ รวมทั้งประมวลและรวบรวม
ท่าทีของหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง และประมวลและวิเคราะห์ท่าทีของฝ่ายญี่ปุ่น เพ่ือน้าไปสู่การ
จัดท้าท่าทีของไทยส้าหรับการเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นในแต่ละระดับ โดยมีผลของการศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 

2.2.2.1 สถานะและระดับการใช้ประโยชน์ของความร่วมมือ 
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงสู่ท้องถิ่นมีจุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่

ชนบท โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ การปรับปรุง
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การส่งเสริมการตลาดและการซื้อระหว่าง
สหกรณ์ การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การส่งเสริมการตลาด
และการซื้อระหว่างสหกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความรู้เชิงเทคนิค และการส่งเสริม 
การถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันที่น้าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์  
ทั้งสองประเทศ 

รูปแบบของความร่วมมือดังกล่าว เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลในประเด็นที่สนใจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดสัมมนาและฝึกอบรม การสร้าง
เครือข่ายด้านศูนย์ข้อมูลเพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลของสหกรณ์ และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ ์

ภายใต้คณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ผู้แทนฝ่ายไทยคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วย กระทรวง
เกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น และสหภาพของสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) ดังนั้น 
ความร่วมมือจึงเกี่ยวกับสหกรณ์เป็นหลัก 

ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวคือ การแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และวัฒนธรรมของเกษตรกรของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้รับประโยชน์  
ในด้านการฝึกอบรม และการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น เช่น สหกรณ์ไทยได้รับข้อมูลและ
ค้าแนะน้าในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ญี่ปุ่นยอมรับ 

ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นสามารถใช้ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้ดูงาน
ระบบสหกรณ์ให้กับประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยให้ญี่ปุ่นประหยัดต้นทุนได้มากกว่า และภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือดังกล่าวท้าให้ญี่ปุ่นสามารถเข้ามาดูงานและได้ข้อมูลเชิงลึกของพ้ืนที่ในประเทศไทย จึงท้าให้
ญี่ปุ่นยังให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานของความร่วมมือดังกล่าวอยู่ 

2.2.2.2 ประเด็นในการผลักดัน 
ฝ่ ายไทยเสนอให้มีความร่วมมือเ พ่ิมเติมด้ านการเสริมสร้ างขีด

ความสามารถ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นระหว่างสหกรณ์ของ
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ทั้งสองฝ่าย และเห็นว่า การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษด้านการเชื่อมโยงสู่ท้องถิ่นที่ผ่านมา  
ยังไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 

2.2.2.3 ความเหมาะสมและแนวทางผลักดัน 
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้ จึงท้าให้ทั้งสองฝ่าย 

เห็นความส้าคัญของความร่วมมือด้านนี้อยู่ โดยจะเห็นได้จากท่าทีที่เสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือ 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนั้น ฝ่ายไทยมีแนวโน้มที่จะผลักดันประเด็นดังกล่าวได้ และ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายไทย แนวทางความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นควรมี
รปูแบบที่ส้าคัญ ดังนี้ 

1)  ความร่วมมือที่อยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างสหกรณ์ จะช่วยท้าให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในการแลกเปลี่ยนดูงาน และการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี โดยต้องเน้นการสร้างความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ 

2)  ความร่วมมือต้องน้าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน (Win–Win solution) 
และการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันซึ่งเป็นจุดยืนที่ทางฝ่ายญี่ปุ่น โดยเฉพาะ  JICA ซึ่งมีบทบาทสูง 
ในการอนุมัติโครงการได้เน้นย้้ามาก 

3)  ความร่วมมือเกิดขึ้นได้จากการพบปะหารือนอกรอบ และการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้การผลักดันเป็นผลส้าเร็จ ทั้งนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
JA-ZENCHU มีความส้าคัญมาก เนื่องจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น มอบหมายให้ JA-
ZENCHU ด้าเนินการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นเป็นหลัก 

4)  ผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ของไทยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การด้าเนินการความร่วมมือด้านนี้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือท้างานในระยะเวลาที่สั้นเกินไป เพ่ือท้าให้
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องกับ JA-ZENCHU จะท้าให้การประสานงานท้าได้ราบรื่นมากขึ้น 
นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหกรณ์ไทยและ JA-ZENCHU ควบคู่ไปด้วย 

2.2.3  การเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น 
2.2.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

จากข้อมูลที่น้าเสนอโดย Mr. Takuo ICHIYA รองผู้จัดการ กองบริหาร
และความร่วมมือระหว่างประเทศของสหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น  (JA–ZENCHU)  
เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสภาองค์กรการเกษตรเอเชียตะวันออก 
(EAOC) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 28–30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ กรุงไทเป ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรใน
ประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Cooperatives) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “JA” จ้านวนทั้งสิ้น 
659 แห่ง มีสาขารวมกันทั้งสิ้น 17,688 แห่ง มีสมาชิก (ท้ังสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ) รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 10 ล้านคน (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 15,175 คน) และมีพนักงานของสหกรณ์รวมกัน 209,478 คน 
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 318 คน) 

2.2.3.2 การด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น มีการด้าเนินงาน
ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1)  การให้บริการด้านการส่งเสริมการเกษตร (Farm Guidance) 
2)  การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์การเกษตร (Supplying business) 
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3)  การแปรรูปผลิตผลการเกษตร (Processing agricultural products) 
4)  การตลาดผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร (Marketing business) 
5)  การให้บริการด้านสินเชื่อ (Credit) 
6)  การให้บริการด้านการประกันภัย (Mutual insurance) 
7)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Better living guidance) 
8)  การให้บริการทางการแพทย์ (Medical services) 
9)  การให้บริการด้านการท่องเที่ยว (Travel agency) 
10) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Book publishing) 
11) การฌาปนกิจสงเคราะห์ (Funeral business) 
12) การให้บริการในการเช่าบ้าน (House–renting business) 
โดยมีปริมาณธุรกิจในการด้าเนินงานที่ส้าคัญ ๆ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงชนิดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร (JA) ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
 

ที ่ ชนิดธุรกิจ ปริมาณธุรกิจของ JA ทั่วประเทศ 
1 การจ้าหน่วยผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร 
40,700 ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 60 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท) 

2 การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรและสินค้าอุปโภค/บริโภค
ประจ้าวัน  
(1) วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
(2) สินค้าอุปโภค/บริโภคประจ้าวัน 

18,700 ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 27 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 945 ล้านบาท) 7,300 
ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 350 ล้านบาท) 
 

3 การให้บริการด้านสินเชื่อ 
(1) การรับฝากเงิน 
(2) การให้เงินกู้ 

878,500  ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 1,300 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 45,500 ล้านบาท) 
212,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 305 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,675 ล้านบาท) 

4 การให้บริการด้านการประกันภัย 
(ประกันภัยระยะยาว) 

2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยสหกรณ์ละ 3,800 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 133,000 ล้านบาท) 

5 การให้บริการทางการแพทย์ จัดให้มีโรงพยาบาล 110 แห่ง คลินิก 65 แห่ง 
ให้บริการทางการแพทย์แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป 

หมายเหตุ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35 บาท 
 
2.2.3.3 ประเด็นความท้าทายที่ภาคการเกษตรของญี่ปุ่น และสหกรณ์การเกษตร

ในประเทศญี่ปุ่น ก้าลังเผชิญมีดังนี้ 
1)  ประชากรญี่ปุ่นมีจ้านวนลดลง และเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 

โดยคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะมีประชากรในปี พ.ศ. 2603 (ค.ศ. 2060) จ้านวน 86.7 ล้านคน 



13 

2)  ชุมชนชนบทในญี่ปุ่นมีแนวโน้มแปรสภาพเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมมากขึ้น
เป็นล้าดับ ส่งผลให้ชุมชนชนบทในญี่ปุ่นลดจ้านวนลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงประมาณร้อยละ 5.4  
ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

3)  ภาวะโลกไร้พรมแดน  (Globalization) เกิดการขยายตัวอย่ าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับการเกิดกฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ ในโลก กรณีล่าสุด คือ การเกิด “ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans–Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)” 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ความตกลง TPP” ซึ่งญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้
ญี่ปุ่นจ้าเป็นจะต้องมีการปฏิรูปตนเองในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการเกษตร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับ
การสนับสนุนปกป้องจากภาครัฐค่อนข้างมาก 

4)  การคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นมากกว่า 9,000 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และจะมีความต้องการอาหารสูงถึง 7,000 ล้านตัน ได้ก่อให้เกิด 
ความวิตกกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารในประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

5)  โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของญี่ปุ่นก้าลังอ่อนแอลง กระทบ
ถึงความมั่นคงทางอาหารของประชากรในชาติ จากจ้านวนเกษตรกรญี่ปุ่นที่เคยมีมากถึ งประมาณ  
7 ล้านคน ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ลดจ้านวนลงเหลือเพียง 1.92 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจท้าการเกษตรน้อยลง เนื่องจากผลตอบแทนไม่จูงใจ มีแนวโน้มของ
ผลตอบแทนลดลง ขณะที่เกษตรกรที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุเพ่ิมมากขึ้นเป็นล้าดับ ปัจจุบันเกษตรกรที่มี
อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของจ้านวนเกษตรกรทั้งสิ้น และก้าลังอยู่ในภาวการณ์
ขาดผู้ที่จะมาสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อจากรุ่นของตน เป็นวิกฤตส้าคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

6)  เกษตรกรญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีขนาดฟาร์มโดยเฉลี่ย
เพียงประมาณ 5 เอเคอร์ (ประมาณ 12.5 ไร่) เป็นข้อจ้ากัดในการผลิตเชิงธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

7)  แบบแผนการด้ารงชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น พบว่าการบริโภคข้าวมากกว่าร้อยละ 40 เป็นการบริโภคใน
แบบที่ไม่ได้ปรุงด้วยตนเอง หรือเป็นการบริโภคตามร้านอาหาร/ภัตตาคาร 

8)  ช่องทางการกระจายสินค้ามีความหลากหลาย มีการพัฒนาช่องทางใหม่ ๆ 
เช่น การซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

9)  พืชผักมากกว่าร้อยละ 50 ใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป และการใช้
ประโยชน์ของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยพืชผักที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวราวร้อยละ 30 ต้องน้าเข้า
จากต่างประเทศ 

จากปัญหาความท้าทายประการต่าง ๆ ดังกล่าว ได้น้าไปสู่การผลักดัน
การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้การน้าของนายกรัฐมนตรี นายชินโช อาเบะ โดยมี
เป้าหมายที่ส้าคัญประการหนึ่ง คือ “การปฏิรูประบบสหกรณ์ในญี่ปุ่น” โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด้าเนินงานให้เป็นรูปธรรมของสหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น ( JA–
ZENCHU) อันเป็นองค์กรควบคุมก้ากับดูแลสหกรณ์การเกษตร (JA) ทั่วประเทศ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA–ZEN–NOH) การปฏิรูปองค์กร JA–ZENCHU และ JA–ZEN–NOH อัน
เป็นองค์กรแกนน้าของระบบสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
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ประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งผลให้ระบบสหกรณ์ในญี่ปุ่นมีการปรับปรุงการด้าเนินงานมากขึ้น
ตามล้าดับ และเป็นต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์การเกษตรในประเทศต่าง ๆ ตามแนวทางของ 
“ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี” 

2.2.3.4 แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น 

1)  การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
กรอบแนวคิด 
เพ่ือสามารถเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น JA แต่ละแห่งจะต้อง

สามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจด้านการตลาดให้สูงขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ JA แต่ละแห่งสามารถเข้าอยู่ใน
ห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างเข้มแข็ง 

มาตรการ/วิธีด้าเนินการ 
(ก)  การท้าตลาดแบบขายตรง ผ่านตลาดเกษตรกร (Farmers’ 

markets) โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง พบว่าการด้าเนินงานช่วงที่ผ่านมาประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี 
ปริมาณธุรกิจของตลาดเกษตรกรแต่ละแห่งขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเป็นล้าดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 
2015) ตลาดเกษตรกรแต่ละแห่งมียอดจ้าหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารเป็นมูลค่า
มากกว่า 200 ล้านเยน (ประมาณ 60 ล้านบาท) เหตุผลส้าคัญที่ท้าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อหาสินค้าจาก
ตลาดเกษตรกร ได้แก่ ความสด รสชาติที่ดี และความปลอดภัยในตัวผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร
และอาหาร รวมถึงราคาท่ีย่อมเยากว่าการซื้อหาจากแหล่งอ่ืน ๆ  

(ข)  การขยายช่องทางการตลาด ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า 
(Business expo) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขายตรงผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร จาก
เกษตรกรไปยังผู้บริโภคอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งเป็นเวทีในการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจการค้าระหว่าง
เกษตรกรกับธุรกิจเอกชน เช่น ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยกลุ่ม JA 
ร่วมมือจัดงานดังกล่าวเป็นประจ้าทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง 

(ค)  การขยายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ ในการขยายการส่งออกผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ในตลาดต่างประเทศ  
ผ่านรูปแบบช่องทางต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างประเทศ 

2)  การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
จากข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นยังต้องพ่ึงพาอาหารน้าเข้าจาก

ต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยมีอัตราการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารวัดจากจ้านวนพลังงานที่ได้รับ 
(Calorie–based self–sufficiency rate) อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 40 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
(ค.ศ. 1997) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารจึงเป็นความจ้าเป็น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายที่จะ
เพ่ิมอัตราการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารเป็นร้อยละ 45 ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

มาตรการ/วิธีด้าเนินการ 
(ก)  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ  

เพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอกควบคู่การจัดให้มีระบบการเก็บสต๊อก และการน้าเข้าเพ่ือสนับสนุนส่วนที่ขาด
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงระยะเวลา 
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(ข)  การพัฒนาแหล่งอาหาร/ช่องทางกระจายสินค้าอาหารในระดับ
พ้ืนที่ ให้กระจายอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เช่น การจัดให้มีตลาดเกษตรกร (Farmers’ 
markets) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

(ค)  การพัฒนาระบบการเกษตรในพ้ืนที่เขตเมือง (Urban agriculture) 
คู่ขนานกับการพัฒนาระบบการเกษตรในพ้ืนที่ชนบท 

(ง)  การจัดการศึกษาอบรมทางการเกษตร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจที่จะสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความร่วมมือการด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) เริ่มด้วยการทบทวนข้อมูลภาพรวมของการ
เจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 8 และ 9  
ซึ่งผู้ศึกษาได้มีโอกาสท้าหน้าที่เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในการประชุมดังกล่าว รวมถึงการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของการจัดท้าโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) และโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
การตลาดในห่วงโซ่คุณค่าผลไม้ของสหกรณ ์โดยน้าแนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง แนวคิดและ
ทฤษฎีในการตัดสินใจ กรอบความตกลงที่ เกี่ยวข้อง แนวทางส้าคัญที่จะพัฒนาสหกรณ์  
ภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและผลการด้าเนินการที่ผ่านมาภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ความพร้อม
ของฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นที่ได้หลังการประชุมเจรจา โดยค้านึงถึงข้อจ้ากัดและความท้าทาย 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคและข้อจ้ากัดต่าง ๆ ของการเจรจา ที่ส่งผลให้การเสนอ
โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติและข้อมูลสหกรณ์
เป้าหมายที่ร่วมโครงการพร้อมกับเสนอแนะกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือ  
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สามารถ
ปฏิบัติได้จริง โดยสรุปกรอบแนวคิดการศึกษา ตามภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้

กรอบ JTEPA 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่ส้าคัญในการเจรจา
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นและน้ามาก้าหนดกรอบการเจรจาและแนวทางการ
เจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้กรอบ JTEPA ที่เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์กับฝ่ายไทย โดยใช้การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานด้าน
ความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวคิด
ในการเจรจาต่อรอง และทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวทางส้าคัญที่
จะพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งเกษตรกรมีความยั่งยืน และโครงการด้าเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตาม
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) โดยใช้
กรณีศึกษากรณีโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(กาแฟอาราบิกา) ซ่ึงด้าเนนิการท่ี สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ้ากัด จังหวดัเชยีงใหม่ รวมท้ัง
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการที่จัดท้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
วิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
3.1  การศึกษาจากเอกสาร 

3.1.1  ความตกลงเพื่อการปฏิบัติตามระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA 

ความตกลงเพ่ือการปฏิบัติตามระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ญี่ปุ่น ตามข้อ 12 ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ (Japan–Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ในบทที่ 5 ความร่วมมือ 
ในด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ได้ก้าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 

ข้อ 22 สาขาและรูปแบบของความร่วมมือ  
วรรค 3 สาขาของการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้บทนี้รวมถึง 

(เอ) การพัฒนาพื้นที่ชนบท ซึ่งรวมถึง 
(หนึ่ง) การสร้างเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรของ

ประเทศของคู่ภาคีและระหว่างสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศของคู่ภาคี 
(สอง) การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เกษตร และ 
(สาม) การส่งเสริมการตลาดและการซื้อขายระหว่างสหกรณ์ 

ที่เก่ียวข้องในประเทศของคู่ภาคี รวมถึงการพัฒนาโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(บี) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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(ซี) การพัฒนาและการส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการ 
(ดี) การส่งเสริมการลงทุนร่วมซึ่งจะน้าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน

ของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในประเทศของคู่ภาคี และ 
(อี) สาขาอ่ืน ๆ ของความร่วมมือที่อาจจะตกลงกัน 

วรรค 4 รูปแบบของการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้บทนี้รวมถึง 
(เอ) การแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่มี 

ความสนใจร่วมกัน 
(บี) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ 
(ซี) การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม

เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
(ดี) การเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศของ 

คู่ภาคีเพ่ือที่จะรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น รายชื่อของสหกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง กลไกทางธุรกิจ และเรื่องทางวิชาการ 

(อี) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์
จากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ในศูนย์แสดงสินค้าเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 

(เอฟ) การส่งเสริมการวิจัยการตลาดร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

(จี) การส่งเสริมธุรกิจระหว่างสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศของ 
คู่ภาคี และ 

(เอช) รูปแบบอื่น ๆ ของความร่วมมือตามท่ีอาจจะตกลงกัน 
ข้อ 23 จุดติดต่อ 

วรรค 1 ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องก้าหนดจุดติดต่อเพ่ืออ้านวยความสะดวก 
ในการติดต่อระหว่างคู่ภาคีเก่ียวกับประเด็นใด ๆ ภายใต้บทนี้ ดังต่อไปนี้ 

(บี) จุดติดต่อเรื่องการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 
(หนึ่ ง ) ส้าหรับญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้า

ประเทศไทย และ  
(สอง) ส้าหรับประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
วรรค 2 จุดติดต่อของภาคีจะต้องตอบข้อซักถามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดจากภาคี

อีกฝ่ายที่เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้บทนี้ และหากเหมาะสม จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ภาคีอีกฝ่าย 
ข้อ 27 คณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น  

วรรค 1 เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการน้าการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นมา
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล คณะอนุกรรมการจะต้องจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (ซึ่งต่อไปนี้ข้อนี้จะเรียกว่า “คณะอนุกรรมการพิเศษ”) เป็นหน่วยงานสนับสนุนของ
คณะอนุกรรมการ ตามข้อ 157 ของความตกลงพื้นฐาน 

วรรค 2 หน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิเศษจะมีดังต่อไปนี้ 
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(เอ) ทบทวนและหารือประเด็นเกี่ยวกับการน้าการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

(บี) บ่งชี้และเรียงล้าดับความส้าคัญของสาขาและรูปแบบของ 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น และน้ากิจกรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติตาม 

(ซี )  แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการส่ง เสริม 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 

(ดี) ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีในสาขาและรูปแบบตามที่ระบุไว้ในข้อ 22 อย่างมีประสิทธิผล และ 

(อี) รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิเศษต่อ
คณะอนุกรรมการ 

วรรค 3 คณะอนุกรรมการพิเศษจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
(เอ) ส้าหรับญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่หนึ่งคนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ 

และประมง ในฐานะประธานร่วม 
(บี) ส้าหรับประเทศไทย เจ้าหน้าที่หนึ่งคนจากกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ในฐานะประธานร่วม และ 
(ซี) เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 

ของคู่ภาคีที่มีความเชี่ยวชาญที่จ้าเป็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะหารือ 
วรรค 4 โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 3 ข้างต้น ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ที่นอกเหนือจากคู่ภาคี รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชน ดังเช่น สหพันธ์กลางแห่งสหกรณ์การเกษตร  
(เจ เอ เซ็นชู) ส้าหรับญี่ปุ่น และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส้าหรับประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่จ้าเป็นในประเด็นที่จะหารือ อาจเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการพิเศษได้โดยค้าเชิญของ
คณะอนุกรรมการ 

วรรค 5  คณะอนุกรรมการพิเศษจะประชุมกันอย่างน้ อยปีละครั้ ง  
ณ สถานที่และเวลาตามท่ีอาจจะตกลงกัน  

3.1.2  คณะอนุกรรมการพิเศษก ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการก้ากับการด้าเนินการ
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ได้ลงนาม
ในค้าสั่งคณะกรรมการก้ากับการด้าเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือ 
ในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก้าหนดองค์ประกอบให้
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นประธาน และอนุกรรมการ 11 คน จากผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ 7 หน่วยงาน (ส้านักบริหารพาณิชย์ส่วนภูมิภาค ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส้านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมเอเชียตะวันออก) ผู้แทนองค์กร
ภาคสหกรณ์ 3 องค์กร (สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และ
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ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย) และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน โดยให้มี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

3.1.2.1 ก้ากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีตามบทที่ 13 ของความตกลงฯ และ
บทที่ 5 ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ข้อ 13 ของความตกลงฯ และความตกลง
เพ่ือการปฏิบัติตามระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ตามข้อ 12 ของความตกลงฯ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ความตกลง
เพ่ือปฏิบัติตาม”  

3.1.2.2 ประเมินความคืบหน้าและทบทวนการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม 
ที่ก้าหนดไว้ในความตกลงฯ 

3.1.2.3 พิจารณาเตรียมการของฝ่ายไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อ 157 ของความตกลงฯ และข้อ 27 
ของความตกลงเพ่ือปฏิบัติตาม ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อ 157 ของความตกลงฯ ข้อ 25 ของความตกลง
เพ่ือปฏิบัติตาม 

3.1.2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีต่อคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลเรื่อง
ความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง และคณะอนุกรรมการ 

3.1.2.5 เสนอแนะการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแล
เรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3.1.2.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในภาครัฐหรือภาคเอกชน
มาหารือตามท่ีเห็นเหมาะสม 

3.1.2.7 แต่งตั้ง ยกเลิก ปรับปรุงคณะท้างานที่เก่ียวข้องตามท่ีจ้าเป็น 
3.1.2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ก้ากับการด้าเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจหรือคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเจรจาฯ 

 
3.2  ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารราชการและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการปฏิบัติงานความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ตามความตกลงเพ่ือการ
ปฏิบัติตามระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA สรุปผลการศึกษาได้ 
ดังนี้  

3.2.1  ชือ่คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฝ่ายไทยและญี่ปุ่นด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 
ตามความตกลงเพื่อการปฏิบัติตามระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

ญี่ปุ่น ตามข้อ 12 ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ (Japan–Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ในข้อ 27 ก้าหนดให้
จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ซึ่งเรียกแตกต่างจากที่ปรากฏใน
ค้าสั่งคณะกรรมการก้ากับการด้าเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับ
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ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือใน
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 2. อ้านาจหน้าที่ 3) เรียก
คณะอนุกรรมการพิเศษนี้ว่า คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ซึ่ งจาก
การตรวจสอบเอกสารทางราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงานพบว่า มีการใช้ชื่อคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชื่อ 
ขึ้นอยู่กับว่า ปีนั้นผู้ปฏิบัติงานอ้างอิงจากเอกสารใด ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดการสับสนของชื่อ
คณะอนุกรรมการพิเศษนี้ ในการปฏิบัติงานราชการจึงควรใช้ชื่อคณะอนุกรรมการโดยอ้างอิงจากค้าสั่ง
คณะกรรมการก้ากับการด้าเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

3.2.2  องค์ประกอบทางการตัดสินใจในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วย
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561  

จากการศึกษาพบว่า นับแต่การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วย 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2556 โครงการที่น้าเสนอโดยฝ่ายไทยไม่ได้รับ  
การพิจารณาเห็นชอบให้ด้าเนินโครงการร่วมกันเพ่ิมเติม จนกระทั่งการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม
ว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้
ด้าเนินการโครงการใหม่ร่วมกัน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
และการตลาดในห่วงโซ่คุณค่าผลไม้ของสหกรณ์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
รองเลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะ (พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์)   
ได้เดินทางไปประชุมหารือกับ Director of Regional Affairs Division, International Affairs  
Department, กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพ่ือพิจารณาแนวทางในการทบทวนความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนากรอบความร่วมมือ  JTEPA ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น โดยฝ่ายไทยแจ้งให้ฝ่ายญี่ปุ่นทราบว่า ในช่วง 
4–5 ปีที่ผ่านมา การด้าเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กรอบ JTEPA ไม่ค่อยมี
ความก้าวหน้าเท่าที่ควรและไม่ค่อยได้รับการตอบสนองที่ดีจากฝ่ายญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นให้ข้อมูลว่า 
ปัจจุบันมีเพียงกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณผ่าน JICA  
เนื่องด้วยข้อจ้ากัดทางด้านการตั้งงบประมาณของฝ่ายญี่ปุ่น ดังนั้น กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง
ญี่ปุ่นจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับประเทศไทยภายใต้โครงการความร่วมมือจากญี่ปุ่นผ่าน
ส้านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN–MAFF Japan Project for Strengthening Capacity Building 
in Agriculture Sector in ASEAN Countries: CB Project) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือสร้างศักยภาพในอาเซียน ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณจะ
ไม่เหมือนกับวัตถุประสงค์ของ JTEPA ที่มีขอบเขตกว้างมากกว่าและเป็นความร่วมมือแบบทวิภาคี 
ด้ วยข้อจ้ ากัดดั งกล่ าว  จึ ง ขอให้ฝ่ าย ไทยไม่ เสนอโครงการจ้ านวนมากและในโครงการ 
ที่เสนอไมค่วรเกี่ยวข้องกับชนิดของสินค้าเกษตรที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุ่น 

การเจรจาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ท้าหน้าที่เจรจาฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์  
การตัดสินใจโดยเลือกวิธีการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน โดยท้าความเข้าใจในสถานการณ์และปัญหา 
ที่เกิดขึ้น น้าเสนอทางออกและเลือกแนวทางที่เหมาะสมและยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย อันจะน้าไปสู่  
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยฝ่ายญี่ปุ่นได้ใช้การตัดสินใจอย่างไม่มีแผนโดยตัดสินใจใช้ CB Project 
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เป็นทางออก จึงเป็นทฤษฎีการตัดสินใจตามแบบที่ผู้น้าท้าการตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 
ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนในเชิงงบประมาณ  
ที่ต้องแก้ปัญหาที่ได้รับฟังอย่างปัจจุบันทันด่วน และไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้แต่เดิม การเจรจา
ต่อรองนอกรอบครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเจรจาต่อรองตามแนวคิดเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่าย
ไทยกับฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์โดยมีแนวทางที่จะด้าเนินการความร่วมมือต่อไป  
ได้แล้ว ยังเป็นการเจรจาต่อรองตามแนวคิดสร้างความสัมพันธ์ที่แม้จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการเจรจา
ต่อรอง แต่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายญี่ปุ่น โดยการเจรจาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีเกมบวกในการเจรจาโดยฝ่ายไทย
และฝ่ายญี่ปุ่นหันหน้ามาเจรจากันและหาทางออกร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมเจรจาดังกล่าวต้องใช้กลยุทธ์  
ในการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน และส่งผลให้การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมเห็นชอบให้ด้าเนินโครงการ
ความร่วมมือตามที่ฝ่ายไทยเสนอโดยใช้งบประมาณจาก CB Project รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่ค้าง
อยู่เดิม 1 โครงการให้ด้าเนินการต่อไปจากงบประมาณจาก JICA 

สรุปองค์ประกอบของการตัดสินใจในฐานะการประชุมร่วมดังกล่าว จากข้อมูลจาก
การเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงและประมวลผลประกอบกับเอกสาร/หนังสือราชการทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง  
ในทุกระดับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาพบว่า การประชุมเจรจาความร่วมมือ
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ที่น้าไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เกิดประโยชน์กับฝ่ายไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะประธานการประชุมร่วมฝ่ายไทยควรมี
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจในการประชุมเจรจาต่อรอง ตามภาพท่ี 2 ซึ่งจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1–2 สัปดาห์ และจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น หากฝ่ายเลขานุการจะ
จัดท้าปฏิทินงานหรือแผนปฏิบัติงานประจ้าปีที่ชัดเจน จะเป็นปัจจัยส้าคัญที่ช่วยในการเตรียมความพร้อม
ของการประชุมความร่วมมือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งยังสนับสนุนให้การขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการภายใต้ JTEPA มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับขอบเขตความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นและครอบคลุมเรื่องการสหกรณ์ตามที่ระบุไว้ในความตกลงเพ่ือการปฏิบัติตาม 
(Implementing Agreement) ประกอบกับในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกที่ MAFF พิจารณาสนับสนุน
โครงการความร่วมมือโดยผ่านแหล่งทุนจาก ASEAN–MAFF Japan Project for Strengthening 
Capacity Building in Agriculture Sector in ASEAN Countries (CB Project) ดั งจะ เห็ น ได้ ว่ า 
การเจรจาต่อรองในการจัดท้าโครงการความร่วมมือเริ่มจากการเจรจานอกรอบกับ  MAFF ซึ่งแสดง
เจตนาสนับสนุนโครงการผ่าน CB Project จากนั้นจึงเป็นการประสานงานภายในกับผู้เกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นโดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทย (จุดติดต่อตามข้อตกลง
เพ่ือการปฏิบัติตาม) ไปยังส้านักเลขาธิการอาเซียน โดยได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้ประสานงาน CB Project 
(เจ้าหน้าที่ของ MAFF ประจ้าอยู่ที่ส้านักเลขาธิการอาเซียน) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
เป้าหมายโครงการที่ฝ่ายไทยได้รับประโยชน์และฝ่ายญี่ปุ่นยอมรับได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้อง ไม่ส่งผล
กระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ทฤษฎี H.L.M. ซึ่งภายใต้ข้อจ้ากัดของที่มา
ของแหล่งงบประมาณฝ่ายญี่ปุ่น ท้าให้การเจรจาเพ่ือต่อรองลักษณะกิจกรรม เป้าหมายในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ของการเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นต้องถือว่า อย่างน้อยกว่า 50% เป็นจุดต่้าสุดที่ยอมรับได้ 
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ภาพที่ 2  องค์ประกอบทางการตัดสินใจในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. 
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3.2.3  ขั้นตอนและวิธีการเสนอโครงการ  
จากการศึกษาเอกสารราชการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง

ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ไม่ปรากฏว่ามีการจัดท้าเอกสารขั้นตอนและวิธีการเสนอโครงการรวมถึงปฏิทินงาน
ไว้เป็นเอกสารที่ชัดเจน กอปรกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตั้งแต่ระดับ
ผู้อ้านวยการกลุ่มจนถึงผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น  
จึงท้าให้ขาดความต่อเนื่องและความเข้าใจในการถ่ายทอดงานดังกล่าว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงปฏิบัติงาน
โดยอาศัยเอกสารราชการเดิมที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงานเท่านั้น อีกทั้ง หากมิได้  
มีการสืบค้นย้อนหลังตั้งแต่เริ่ม JTEPA แต่ใช้เพียงการศึกษาอ้างอิงจากเอกสารการปฏิบัติงานเพียง
บางส่วนหรือบางปีงบประมาณ จึงท้าให้การเสนอโครงการไม่ครบกระบวนงานและส่งผลต่อการพิจารณา
โครงการส้าหรับปีต่อไป ดังนั้น จากการศึกษาโดยการประมวลสรุปจากเอกสาร ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม
ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนหน่วยงานและประธานร่วมในการประชุมเจรจาความร่วมมือดังกล่าวและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมพบว่า แหล่งทุนในการด้าเนินโครงการความร่วมมือ
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของฝ่ายญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับ  MAFF ว่า จะพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุน JICA หรือส้านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้ ASEAN–MAFF Japan Project 
for Strengthening Capacity Building in Agriculture Sector in ASEAN Countries (CB Project) ซ่ึง 
MAFF ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการประจ้าที่ส้านักเลขาธิการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย สรุปได้
ว่า ในปัจจุบันการด้าเนินโครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA มีการ
ด้าเนินการเสนอโครงการเป็น 2 แนวทางดัวยกัน ดังนี้ 

3.2.3.1 แนวทางที่ 1 การเสนอโครงการกรณีที่ MAFF พิจารณาสนับสนุนโดยใช้
งบประมาณจาก JICA (แสดงรูปแบบตามภาพที่ 3) สรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 

1)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ
โครงการจัดส่งโครงการมายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือใน
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

2)  คณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านการ
เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นพิจารณาเตรียมการของฝ่ายไทยและกลั่นกรองคัดเลือกโครงการที่น้าเสนอ
ตาม 3.2.3.1 ข้อ 1) 

3)  กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานการเตรียมการและเสนอโครงการที่ได้รับ
การคัดเลือกเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม ป่าไม้
และประมงพิจารณา ซึ่งมีส้านักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นฝ่าย
เลขานุการฯ  

4)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งโครงการให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้า
ประเทศไทยเพ่ือส่งให้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น และส่งให้ JICA พิจารณาในเบื้องต้น 

5)  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทยประสานแจ้ง 
ข้อปรับปรุงโครงการในเบื้องต้น (หากมี) ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพ่ือแจ้งให้เจ้าของโครงการ
ปรับปรุงก่อนเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 
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6)  คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น
พิจารณาโครงการที่เสนอ หากเห็นชอบโครงการจักมีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปหารือร่วมกับ JICA 
เพ่ือจัดท้าแผนการท้างานในรายละเอียดของโครงการร่วมกันต่อไป 

7)  ประธานคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุม (ไทยและญี่ปุ่นจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคนละปี) 
จะท้าหน้าที่รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยเกษตรกรรม ป่าไม้ และ
ประมง ซึ่งการจัดประชุม 2 คณะนี้จะจัดต่อเนื่องกันในคราวเดียว โดยเมื่อประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นเสร็จจะต่อเนื่องด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วย
เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นการประชุมความร่วมมือด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ 
และประมงภายใต้ JTEPA ของทุกปี 

8)  กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการประชุมให้ส้านักการเกษตร
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งผล 
การพิจารณาโครงการที่ผ่านการเห็นชอบให้หน่วยงานระดับด้าเนินการในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก
ด้าเนินโครงการทราบและเตรียมวางแผนการท้างานร่วมกับ JICA ต่อไป 

ดังนั้น ในกรณีท่ีเป็นการสนับสนุนงบประมาณผ่าน JICA กรมส่งเสริมสหกรณ์
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น  
สู่ท้องถิ่นของฝ่ายไทย จะประสานงานและจัดท้าโครงการความร่วมมือดังกล่าวกับสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทยส่งผ่านให้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง JICA ประเทศไทย  
เพ่ือพิจารณารายละเอียดโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน แสดงตามภาพที่ 3 ทั้งนี้ การด้าเนินความร่วมมือ
ในแนวทางที่ 1 จะมีข้อจ้ากัด คือ ด้าเนินการได้เพียง 1 โครงการและต้องมีผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น  
ให้การรับรองโครงการในเบื้องต้นก่อน เพ่ือเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาในแต่ละล้าดับ/ขั้นตอนได้ 
จึงใช้เวลาด้าเนินการนานกว่าโครงการจะผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้การสนับสนุนกับฝ่ายไทย 
ส่งผลให้รายละเอียดโครงการในบางส่วน หรือบริบทของสหกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เมื่อเข้าสู่
ระยะเวลาด้าเนินโครงการได้จริง ประกอบกับมีข้อจ้ากัด หากฝ่ายไทยจะเสนอโครงการใหม่ก็ควรก้าหนด
ช่วงเวลาให้การด้าเนินโครงการเดิมใกล้จะแล้วเสร็จ หรือสิ้นสุดระยะเวลาด้าเนินโครงการแล้ว มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
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ภาพที่ 3  การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA  
  (กรณีการสนับสนุนงบประมาณผ่าน JICA) 
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3.2.3.2 แนวทางที่ 2 การเสนอโครงการที่ MAFF พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก 
ASEAN–MAFF Japan Project for Strengthening Capacity Building in Agriculture Sector in 
ASEAN Countries: CB Project (แสดงรูปแบบตามภาพที่ 3) สรุปขั้นตอนได้ ดังนี้ 

1)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ
โครงการโดยจัดส่งโครงการมายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือ  
ในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

2)  คณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้าน 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นพิจารณาเตรียมการของฝ่ายไทยและกลั่นกรองคัดเลือกโครงการที่
น้าเสนอตาม 3.2.3.2 ข้อ 1) 

3)  กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานการเตรียมการและเสนอโครงการ 
ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม 
ป่าไม้ และประมงพิจารณา ซึ่งมีส้านักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นฝ่าย
เลขานุการฯ  

4)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานส่งโครงการให้สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทยเพ่ือส่งให้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น และส้านักเลขาธิการ
อาเซียน (รับผิดชอบ Project for Strengthening Capacity Building in Agriculture Sector in 
ASEAN Countries: CB Project) พิจารณาในเบื้องต้นแบบไม่เป็นทางการ 

5)  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทยประสานแจ้งข้อปรับปรุง
โครงการในเบื้องต้น (หากมี) ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ปรับปรุงโครงการก่อนเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 

6)  คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น
พิจารณา หากเห็นชอบโครงการ จักมีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปหารือร่วมกับ JA-ZENCHU และ 
ผู้ประสานงาน CB Project ในรายละเอียดของแผนงานและการด้าเนินโครงการเพ่ือจัดท้าแผนการ
ท้างานแต่ละกิจกรรมร่วมกันต่อไป 

7)  ประธานคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุม (ไทยและญี่ปุ่นจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคนละปี) 
จะท้าหน้าที่รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยเกษตรกรรม ป่าไม้ และ
ประมง ซึ่งการจัดประชุม 2 คณะนี้จะจัดต่อเนื่องกันในคราวเดียว โดยเมื่อประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นเสร็จจะต่อเนื่องด้วยการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ว่าด้วยเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นการประชุมความร่วมมือด้านเกษตรกรรม 
ป่าไม้ และประมงภายใต้ JTEPA ของทุกปี 

8)  กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการประชุมให้ส้านักการเกษตร
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งผลการ
พิจารณาโครงการที่ผ่านการเห็นชอบให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด้าเนินโครงการทราบและ
เตรียมวางแผนการท้างานร่วมกับ JA-ZENCHU และผู้ประสานงาน CB Project ต่อไป 
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ภาพที่ 4  การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA 
  (กรณีการสนับสนุนงบประมาณผ่านส้านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้ CB Project) 
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ส้าหรับแนวทางที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณผ่านส้านักเลขาธิการอาเซียน (CB 
Project) ซึ่งมีขั้นตอนการเสนอโครงการปรากฏตามภาพที่ 4 โดยภาพรวมมีรูปแบบและวิธีการ
คล้ายคลึงกับแนวทางที่ 1 เพียงแต่เปลี่ยนหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณจาก JICA เป็นผู้ประสานงาน CB 
Project ของ MAFF ซึ่งประจ้าอยู่ที่ส้านักเลขาธิการอาเซียน แต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างของ
กระบวนการค่อนข้างมาก เนื่องจากปกติการเสนอขอโครงการภายใต้ CB Project ประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องเสนอโครงการน้าเข้าสู่การประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการซึ่งจัดโดยส้านักเลขาธิการ
อาเซียน โดยให้สิทธิเสนอได้ประเทศละ 1 โครงการ และจะมีการพิจารณาก่อนการประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ดังนั้น กรณีโครงการตามความร่วมมือว่าด้วย
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ CB Project ถือเป็นกรณีพิเศษที่ MAFF พิจารณาเพ่ิมให้กับ
ประเทศไทยอีก 1 โครงการจากกรณีปกติ จึงมีข้อยกเว้นไม่ต้องน้าเสนอในที่ประชุมของส้านัก
เลขาธิการอาเซียนพิจารณาเพ่ือมิให้เป็นประเด็นกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ดังนั้น ในกรณีนี้
โครงการต้องผ่านการพิจารณาขั้นต้นจากผู้ประสานงาน CB Project ก่อนโดยมีการประชุมเจรจานอกรอบ 
รวมทั้งพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณในการให้การสนับสนุนภายใต้  CB Project ซึ่งมีวงเงิน
ค่อนข้างจ้ากัดมากเมื่อเทียบกับงบประมาณของ JICA ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่น่าจะพ่ึงตนเองได้และควรมีบทบาทให้การสนับสนุน
งบประมาณ/กิจกรรม/โครงการของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน (ในฐานะประเทศผู้ให้)  

หากเปรียบเทียบเงื่อนไขหรือข้อจ้ากัดในการเสนอโครงการความร่วมมือดังกล่าว  
ที่แสดงตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4 พบว่า การด้าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือเสนอโครงการขอรับ  
การสนับสนุนของฝ่ายไทยจะต้องมีผู้ประสานงานหรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือของฝ่ายญี่ปุ่นให้การรับรอง
ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีในระหว่างการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมานานพอสมควรที่จะ
เข้าใจ ความตั้งใจจริงในการด้าเนินโครงการของฝ่ายไทยและเป็นผู้เสนอรูปแบบหรือวิธีการเสนอ
โครงการที่มีแนวโน้มว่าจะด้าเนินการได้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิเศษฯ (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) ผู้รับผิดชอบหลักต้องด้าเนินการและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของฝ่ายญี่ปุ่น 
หากฝ่ายไทยน้าเสนอโครงการเองตามขั้นตอนปกติ โอกาสในการได้รับการพิจารณาจะมีน้อยมาก
หรือไม่ได้รับการพิจารณาเลย เนื่องจากตามเหตุผลข้างต้นคือ ฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พ่ึงตนเองได้แล้วและไม่เห็นประโยชน์ที่ฝ่ายญี่ปุ่นจะได้รับหากให้การสนับสนุนฝ่ายไทยไปแล้ว 
หรือการให้การสนับสนุนในปัจจุบันของฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นในลักษณะของการส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้น
มาให้ค้าแนะน้าปรึกษา และช่วยเหลือตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้ในโครงการ จึงไม่แน่ใจว่าจะมี
ประโยชน์ได้จริงในระยะยาวได้อย่างไร และจะเป็นการสูญเปล่าของการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่าย
ญี่ปุ่นหรือไม่ ซึ่งฝ่ายไทยยังไม่สามารถแสดงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวในเชิงประจักษ์ให้เป็นที่
น่าเชื่อถือ หรือสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าวว่าจะเกิดประโยชน์ที่ชัดเจนตามขอบเขตของ JTEPA ได้
ในขณะนี้  
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3.2.4  ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่
ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA หลังจากโครงการผ่านความเห็นชอบให้ด าเนินการ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้าน  
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA ซึ่งด้าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิเศษก้ากับดูแลเรื่องความร่วมมือดังกล่าว และได้รับ
มอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเจรจาร่วมทั้งสองฝ่าย จึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทหน้าที่
ส้าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้าน
สหกรณ์ซ่ึงประเทศไทยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ด้าเนินการ จ้านวนกว่า 3,500 สหกรณ์ กระจายอยู่
ทั่วประเทศและมีเกษตรกรสมาชิกกว่า 6.6 ล้านคน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) ดังนั้น การขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องด้าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสหกรณ์และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแสดงขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการ
ตามภาพท่ี 5 และจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา การด้าเนินโครงการความ
ร่วมมือให้เกิดผลส้าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการใช้ประโยชน์ภายใต้ JTEPA จะต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ ทั้งองค์กรภายในและภายนอกประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน  
ก็เป็นข้อจ้ากัดของความหลากหลายหรือความแตกต่างของแต่ละประเด็นความร่วมมือในการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น เนื่องจากการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหลัก
ของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตรทั้งสองประเทศ กลุ่มเป้าหมายของการด้าเนิน
โครงการจึงให้ความส้าคัญกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและด้าเนินการในรูปแบบของการขอรับการ
สนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล/การอบรมด้านการพัฒนาสหกรณ์ องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น 
ในด้านการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หรือเป็นการพัฒนาในระดับชุมชน/
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่
ฝ่ายญี่ปุ่นจะให้ความระมัดระวังกับผลกระทบต่อสินค้าเกษตรในญี่ปุ่นเป็นส้าคัญ ดังนั้น ในการ
พิจารณาโครงการความร่วมมือซึ่งด้าเนินการภายใต้ข้อจ้ากัดดังกล่าว จึงเป็นผลให้การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานไม่เห็นความก้าวหน้าหรือไม่สามารถด้าเนินการได้ในเชิงประจักษ์เท่าท่ีควร 
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ภาพที่ 5  ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของ

สหกรณ์ภายใต้ JTEPA หลังจากโครงการผ่านความเห็นชอบให้ด้าเนินการ 
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3.2.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการหลังจากโครงการได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น กรณีโครงการการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) 

 

 
 

ภาพที่ 6  ขั้นตอนการด้าเนินโครงการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) 
 

จากการศึกษาการด้าเนินโครงการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนา  
ฐานชุมชนส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นแล้ว โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลางและระดับจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก พบว่า การ
ด้าเนินโครงการในปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการส้ารวจข้อมูลการผลิตของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาต้นกาแฟอาราบิกาในแต่ละช่วงอายุให้เป็นไปตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่นฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดต้นทุนการดูแลรักษาในส่วนของการใส่ปุ๋ยและการ
รักษา/ป้องกันโรคพืชที่มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงศัตรูพืช ส่วนการด้าเนินธุรกิจรวบรวม
และการแปรรูปเพ่ือจ้าหน่ายกาแฟสดและผลิตภัณฑ์ที่ ใช้วัตถุดิ บจากกาแฟอาราบิกาของ 
ร้านกาแฟสหกรณ์นั้น สหกรณ์ได้ด้าเนินการตามค้าแนะน้าส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและ
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สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในการรับซื้อ
ผลผลิตและจ้าหน่ายกาแฟเพ่ือการบริโภคในระดับชุมชนเป็นหลัก ประกอบกับการด้าเนินกิจกรรม 
ในส่วนนี้ ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้นจะมาให้ค้าแนะน้าหรือช่วยเหลือสหกรณ์ในการ
ปรับปรุงร้านกาแฟหรือผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงพบว่า การบริหารจัดการ
ธุรกิจ และการตลาดของกาแฟอาราบิกา สหกรณ์จะต้องด้าเนินการจัดท้าแผนปรับปรุง และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกในทุกด้านในระดับต่อไป เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์ประสบกับการแข่งขันจากร้านกาแฟอ่ืน ๆ 
ในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีจ้านวนหลายร้านมาก รวมถึงสหกรณ์มีผลผลิตกาแฟที่รอ 
การจ้าหน่ายหรือแปรรูปเป็นจ้านวนมาก แสดงถึงการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิกา
และความมั่นคงในการด้าเนินธุรกิจรวบรวมและจ้าหน่ายกาแฟอาราบิกาของสหกรณ์ในระยะยาวได้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในภาพรวมของการด้าเนินโครงการที่มีความชัดเจนและสะดวกมากขึ้น
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ้ากัด และทีมผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
ระยะสั้น จึงได้สรุปแสดงขั้นตอนการด้าเนินโครงการร่วมกันตามภาพที่ 6  

3.2.6  โครงการที่ผ่านความเห็นชอบให้ด าเนินการจากคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม 
ว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA 

เมื่อศึกษาข้อมูลจากการประชุมนับแต่การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วย
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้  JTEPA ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27–28 เมษายน พ.ศ. 2552  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จนถึงการประชุมฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พบว่า 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ 
ร่วมกัน 9 ครั้ง (ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งควรเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 3 โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็น
เจ้าภาพ แต่ไม่มีการจัดประชุมและได้เลื่อนมาจัดประชุมในปี พ.ศ. 2555) มีโครงการที่เสนอโดยฝ่ายไทย
และผ่านความเห็นชอบให้ด้าเนินการภายใต้ความร่วมมือนี้ รวม 4 โครงการ ประกอบด้วย  

3.2.6.1 โครงการพัฒนาผู้น้ากลุ่มอาชีพของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
ระยะเวลาด้าเนินการ พ.ศ. 2550–2553 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น JICA และ JA-ZENCHU ซึ่งด้าเนินการร่วมกัน
ก่อนที่ทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA จึงได้มีการ
เสนอโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2552 และเห็นชอบ
ให้เป็นการด้าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ 

3.2.6.2 โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านความเห็นชอบ
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24–26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการในขณะนั้น ได้รับทราบข้อมูลว่า ในช่วงดังกล่าวมี
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานประจ้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย เมื่อกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้เสนอโครงการไปตามขั้นตอนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้ส่ง
โครงการให้ผู้ เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจ้ากระทรวงฯ ช่วยพิจารณาและปรับปรุงโครงการ จากนั้น
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้แนะน้าขั้นตอนต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และช่วยประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทยเพ่ือให้ค้าแนะน้าปรับปรุงรายละเอียด
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ในการจัดท้าโครงการก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป และได้รับความเห็นชอบให้ด้าเนินโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2555 
โดย JICA ประเทศไทยขอให้จัดท้าเป็น 2 โครงการย่อย คือ (ก) Promotion of the establishment 
of farmer markets as the main source of marketing of products from farmers and other 
people in the rural communities, including the improvement of OTOP เป็นโครงการส่ง
ผู้ เชี่ ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ เรื่องการตลาดสหกรณ์ที่ประเทศไทย และ  (ข) Marketing 
management of farmer products and the improvement of OTOP เป็นโครงการฝึกอบรม
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของไทยเรื่องการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น 

3.2.6.3 โครงการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ฝ่ายไทยได้ เสนอเข้าพิจารณาครั้ งแรก ในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27–29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งโครงการที่เสนอใน
ครั้งแรกยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะด้าเนินการในสินค้าเกษตรชนิดใดและสหกรณ์การเกษตรใดใน
ภาคเหนือ ฝ่ายญี่ปุ่นจึงขอให้ฝ่ายไทยปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเน้นถึงการเสริมสร้างศักยภาพ
การปลูกกาแฟอาราบิกาของสหกรณ์ในภาคเหนือเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ 
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29–30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้มีท่าทีเห็นชอบ
ในระดับหนึ่งเพราะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ อีกประการหนึ่งฝ่ายญี่ปุ่นไม่สันทัดในการผลิตหรือแปรรูป
กาแฟ จึงไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นที่มีความช้านาญด้านการผลิตกาแฟได้ในขณะนั้น และมี
ความจ้าเป็นต้องขอให้ฝ่ายไทยปรับโครงการโดยให้เน้นเรื่องการแปรรูปกาแฟและให้เสนอโครงการ
ผ่าน JICA ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20–23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้เงื่อนไขหากมี
งบประมาณเพียงพอในปีงบประมาณถัดไป ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  JICA ประเทศไทยได้
แจ้งผลอนุมัติงบประมาณให้ด้าเนินโครงการได้ และต้นปี พ.ศ. 2559 ผู้แทน JICA ประเทศไทยได้ลง
พ้ืนที่เพ่ือจัดท้าแผนการด้าเนินโครงการร่วมกัน ซึ่งในเดือนตุลาคม JICA ประเทศไทยได้ประสานแจ้งว่า 
ทาง JICA มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอประชุมหารือในรายละเอียดและลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกครั้ง ต้นปี พ.ศ. 2560  JICA ประเทศไทยแจ้งว่า ฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่สามารถหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ก้าหนดในกิจกรรม จึงขอปรับไปด้าเนินการ  
ในปีงบประมาณต่อไป (ปีงบประมาณของประเทศญี่ปุ่น เดือนเมษายน–มีนาคม) ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560–2561 ฝ่ายไทยได้จัดสรรงบประมาณไปด้าเนินกิจกรรมตามโครงการในส่วนที่ฝ่ายไทย
รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งก้าหนดส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานตามโครงการในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2560 แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจัดส่งผู้เชี่ยวชาญตามที่แจ้งต่อที่ประชุมได้ จนกระทั่ง ฝ่ายไทยได้
เดินทางไปประชุมหารือนอกรอบกับฝ่ายญี่ปุ่นก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 9 
เกี่ยวกับความไม่คืบหน้าของโครงการความร่วมมือที่ด้าเนินการโดยงบประมาณของฝ่ายไทยเพียงฝ่ายเดียว 
ซึ่งทางฝ่ายญี่ปุ่นยอมรับพร้อมทั้งรับทราบปัญหาและจะพยายามให้การสนับสนุนให้เป็นไปตาม
โครงการความร่วมมือ ต่อมาในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายไทยเสนอขอถอนโครงการนี้ออกจากโครงการความร่วมมือเนื่องจากฝ่ายไทย
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ได้ด้าเนินการกิจกรรมตามโครงการในส่วนที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าทางฝ่ายญี่ปุ่น
ยืนยันและแข็งขันที่จะด้าเนินโครงการต่อ โดยแจ้งว่าสามารถหาผู้เชี่ยวชาญตามโครงการได้แล้วและ
จะประสานแจ้งก้าหนดการเดินทางให้ทราบภายในปี พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ผู้แทน JICA ประเทศไทยได้แจ้งก้าหนดการส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2562 
และได้เริ่มปฏิบัติงานลงพ้ืนที่เป็นครั้งแรกเม่ือวันที่ 10–18 มกราคม พ.ศ. 2562 

3.2.6.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและการตลาด
ในห่วงโซ่คุณค่าผลไม้ของสหกรณ์ เป็นโครงการที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุน
จาก MAFF ผ่านส้านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้ Project for Strengthening Capacity Building in 
Agriculture Sector in ASEAN Countries: CB Project โดย เป็ นผลจากการ เจรจานอกรอบ
กับ MAFF เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จากนั้นได้มีการหารือต่อเนื่องกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ้าประเทศไทยซึ่งส่งผลให้มีการประชุมเจรจานอกรอบกับผู้แทนส้านักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือ
พิจารณาและปรับปรุงโครงการให้อยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณที่ฝ่ายญี่ปุ่น
สามารถสนับสนุนได้ โดยด้าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษ
ร่วมฯ อย่างเป็นทางการ 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ความส้าเร็จของการประชุมเจรจาความร่วมมือทั้ง 4 โครงการ 
จะต้องผ่านการเจรจานอกรอบกับหน่วยงานฝ่ายญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
เพ่ือให้ค้าแนะน้าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะให้การ
สนับสนุนได้ 

3.2.7  โอกาสที่ส าคัญในการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลและแนวทางการพัฒนา
ภาคการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ควบคู่กับประเด็นความร่วมมือด้าน
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นภายใต้ JTEPA พบว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนหรือ
พัฒนาความร่วมมือดังกล่าวผ่านการประชุมร่วมทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นที่เป็นโอกาสส้าคัญในการ
พิจารณาด้าเนินโครงการตามรูปแบบความร่วมมือที่มีโอกาสเป็นไปได้ใน 5 ประเด็น (ตามภาพที่ 7) คือ  

3.2.7.1 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ /เทคนิควิธีการ 
ทางวิชาการ 

3.2.7.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทางด้านสหกรณ์ร่วมกัน) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2.7.3 การส่งเสริมการตลาดและการซื้อขายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ของ 

ทั้งสองประเทศ 
3.2.7.4 การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
3.2.7.5 การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและสหกรณ์ทั้งสองประเทศ

ผ่านกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลด้าน
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เศรษฐกิจชุมชน เช่น การเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการสหกรณ์ และการพัฒนา
หลักสูตรอบรมด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศร่วมกัน เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 7  โอกาสที่ส้าคัญในการเสนอโครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของ

สหกรณ์ภายใต้ JTEPA 
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3.2.8  อุปสรรคที่ส าคัญในการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA 

 

 
 

ภาพที่ 8  แสดงอุปสรรคที่ส้าคัญในการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น  
สู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA 
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จากการศึกษาพบว่า กระบวนการที่เป็นอุปสรรคในการเสนอโครงการที่ควรให้
ความส้าคัญใน 3 กระบวนการ แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 8 คือ 

3.2.8.1 กระบวนการจัดท้ารายละเอียดเพื่อเสนอโครงการ พบว่า 
1)  ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์เป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ เช่น สถานการณ์ทั่วไป การผลิต การตลาด และการบริหารโครงการภายหลังจากได้รับ  
ความเห็นชอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสหกรณ์เป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ หรือยัง
ไม่สามารถก้าหนดความชัดเจนของเกษตรกรเป้าหมายที่จะด้าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต 
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ได้ เนื่องจากผู้เสนอโครงการไม่มีความเข้าใจ
ขั้นตอน วิธีการ และไม่แน่ใจในทิศทางการสนับสนุนของฝ่ายญี่ปุ่นว่ามีข้อจ้ากัดในประเด็นใด ดังนั้น 
การน้าเสนอโครงการจะเป็นในลักษณะของโครงการพัฒนาผลผลิตสหกรณ์ในภาพรวมที่ผู้จัดท้า
โครงการมีความเกี่ยวข้องตามภารกิจรับผิดชอบหรือมีความสนใจในผลผลิตดังกล่าวของสหกรณ์ 

2)  ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ที่จะน้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม JTEPA 

3)  กิจกรรมภายใต้โครงการที่น้าเสนอไม่สะท้อนผลส้าเร็จและประโยชน์
ที่จะเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่ชัดเจน 

3.2.8.2 กระบวนการขออนุมัติโครงการ  
1)  มีเวลากระชั้นชิดในการด้าเนินการจัดท้าและเสนอโครงการ และขาด

การประสานความร่วมมือนอกรอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ขาดความเข้าใจในกระบวนการท้างานระหว่างประเทศร่วมกัน ส่งผลให้

การติดต่อสื่อสารและประสานงานไม่ราบรื่นเท่าท่ีควร 
3)  ความไม่ชัดเจนในรายละเอียดของการด้าเนินโครงการภายใต้ JTEPA 

ที่ฝ่ายไทยเสนอ ส่งผลให้ฝ่ายญี่ปุ่นไม่มั่นใจถึงประโยชน์หรือความคุ้มค่าของการให้การสนับสนุนที่จะ
บรรลุผลตามที่ฝ่ายญี่ปุ่นคาดหวัง 

4)  บุคลากรที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ของฝ่ายไทย (ภาครัฐ) รวมถึงฝ่ายญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทุกระดับส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องใน
การติดต่อประสานงาน ขาดความคุ้นเคยและไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จะส่งผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการจัดท้าความร่วมมือระหว่างประเทศให้บรรลุผลภายใต้ JTEPA ได้ในระยะยาว 

3.2.8.3 กระบวนการด้าเนินโครงการ  
1)  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักไม่ได้ทบทวนล้าดับขั้นตอนการด้าเนิน

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่และสหกรณ์เป้าหมายให้เข้าใจโครงการทั้งหมดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ตามแผน 

2)  ขาดการวางแผนจัดเก็บและประมวลข้อมูลเป็นรายกิจกรรมที่ชัดเจน
ทุกขั้นตอน การด้าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับการติดตามและประเมินผลโครงการเท่าที่ควร 

3)  ผู้ รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมไม่ ให้ความส้าคัญกับ 
การติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน 
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4)  ขาดกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของการด้าเนินโครงการ
ภายใต้ JTEPA เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประชุมหรือทบทวนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ 
ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกัน  

จากอุปสรรคท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีสาเหตุมาจากหลายประการ ส่วนหนึ่ง
มาจากผู้เสนอโครงการไม่ทราบแนวทางการจัดท้ารายละเอียดข้อมูลของโครงการ รวมทั้งไม่แน่ใจว่า
โครงการจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงาน
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ ท้องถิ่นของฝ่ายไทยตั้งแต่ระดับผู้ อ้านวยกลุ่มจนถึง
ผู้ปฏิบัติงานท้าให้ไม่ทราบรายละเอียดการด้าเนินการทั้ง 3 กระบวนการซึ่งไม่ปรากฏเป็นเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน อีกทั้งฝ่ายญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบางส่วนเช่นกัน จึงส่ง  
ผลกระทบต่อทั้ง 3 กระบวนการที่กล่าวถึง 

3.2.9  ประเด็นส าคัญท่ีส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้ JTEPA 
จากผลการศึกษาข้อ 3.2.2–3.2.8 จะพบว่า มีประเด็นส้าคัญที่ส่ งผลต่อ 

การพิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้ JTEPA ดังนี้ 
3.2.9.1 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 

1)  การเจรจานอกรอบ ถือเป็นสาระส้าคัญของการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ โดยจากการศึกษาพบว่า โครงการที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม
ว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นจะมีการประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายญี่ปุ่นให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นซึ่งน้าไปสู่การปรับปรุงโครงการก่อนที่จะน้าเข้าสู่
การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นทุกโครงการ 

2)  การประสานงานทั้งในรูปแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ
เพ่ือให้เข้าถึงผู้ปฏิบัติงานที่สามารถให้ข้อมูลได้ในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ส้านักการเกษตร
ต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าประเทศไทย ส้านักเลขาธิการอาเซียน  JA-ZENCHU 
และ JICA เนื่องจากหน่วยงานที่เป็นจุดติดต่อเหล่านี้ หากผู้ปฏิบัติงานได้เคยประสานงานกันมาก่อน
หรือได้เคยมีความร่วมมืออ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันมาบ้าง จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่จะได้รับ
ค้าแนะน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเสนอโครงการ ดังเช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตรและการตลาดในห่วงโซ่คุณค่าผลไม้ของสหกรณ์ โดยได้รับการประสานงานจาก
ผู้เกี่ยวข้องในการด้าเนินการตั้งแต่การปรับปรุงโครงการ การน้าเสนอโครงการ ตลอดจนการวางท่าที
ในการประชุม ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการร่วมเฉพาะฝ่ายไทยกับฝ่ายญี่ปุ่นแต่ใช้งบประมาณ 
ที่สนับสนุนโครงการในประเทศอาเซียน ดังนั้น ในเวทีของการน้าเสนอโครงการทั้งหมดภายใต้ CB Project 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งโครงการจะต้องถูกน้าเสนอเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่เวทีการประชุม
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้ประสานแจ้งให้ฝ่ายไทย
ทราบว่า โครงการนี้ฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นผู้น้าเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ โดยตรง
โดยไม่ผ่านเวทีการประชุมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.2.9.2 ความพร้อมของข้อมูลในการจัดท้าโครงการ โดยโครงการที่ผ่านการ
เจรจานอกรอบจะได้รับค้าแนะน้าจากฝ่ายญี่ปุ่นให้ปรับปรุงโครงการที่จะเสนอให้สอดคล้องกับ
นโยบายการสนับสนุนของฝ่ายญี่ปุ่นและอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทั้ง 2 ฝ่าย จึงถือเป็นการใช้ทฤษฎีเกมบวก
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ในการเจรจาโดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นหันหน้ามาเจรจากันและหาทางออกร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน เริ่มจาก (1) ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาว่า โครงการที่ฝ่ายไทยจัดท้าใน
เบื้องต้นมีปัญหาต่อการน้าเสนออย่างไร (2) ทางฝ่ายญี่ปุ่นจะน้ามาพิจารณาเสนอทางเลือกในการ
ปรับปรุงว่า จะปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบใดได้บ้าง (3) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด้าเนิน
โครงการร่วมกัน และฝ่ายไทยน้ามาวิเคราะห์ทางเลือกในการก้าหนดกิจกรรม และ (4) ก่อนที่จะ
ตัดสินใจสรุปร่วมกันว่าจะเสนอโครงการในลักษณะใด จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า โครงการที่ผ่าน
ขั้นตอนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบเมื่อเสนอผ่านเข้าที่ประชุมอย่างเป็นทางการในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการพิจารณา
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและการตลาดในห่วงโซ่คุณค่าผลไม้ของ
สหกรณ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 9  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

3.2.9.3 ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย จากศึกษาวิเคราะห์กรณีโครงการ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา)  
พบว่า ในเบื้องต้นการพิจารณาเห็นชอบโครงการมีความล่าช้าถึง 2 ปี อันเนื่องจากความไม่พร้อมของ
ข้อมูลในการจัดท้าโครงการในรายละเอียดที่ต้องก้าหนดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  
แต่ต่อมาฝ่ายญี่ปุ่นมีการแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมโครงการมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ (ก) เรื่องปีงบประมาณที่ไม่
ตรงกัน ให้รองบประมาณของปีถัดไป (ข) JICA มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ (ค) JICA  
ไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกาแฟเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ผู้ผลิตกาแฟ เป็นต้น แต่สุดท้าย 
ในปี พ.ศ. 2561 ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเก็บข้อมูลในรายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนที่จะส่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกาแฟมาให้ค้าแนะน้าในปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ให้ความ
สนใจสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตกาแฟคุณภาพขั้นต้นตามขั้นตอนที่
ทางญี่ปุ่นต้องการเพ่ือส่งให้ทางญี่ปุ่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป จะเห็นได้ว่า โครงการนี้สะท้อนให้
เห็นถึงประโยชน์ที่ฝ่ายญี่ปุ่นคาดว่าจะได้รับ หากเห็นชอบให้ด้าเนินโครงการปรับปรุงกาแฟคุณภาพ
ของไทย จึงเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายที่เห็นได้ชัดเจน 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) ในครั้งนี้ท้าให้ได้ข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานได้น้าไปใช้ในกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการท้างานและการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) การเรียกชื่อคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นว่าด้วยการเชื่อมโยง
ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ซึ่งควรใช้อ้างอิงจากค้าสั่งคณะกรรมการก้ากับการด้าเนินการตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นส้าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

2) องค์ประกอบทางการตัดสินใจในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วย 
การเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพขององค์ประกอบการประชุม องค์ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ 
และเป้าหมายของการเจรจาความร่วมมือในแต่ละครั้งให้มีความชัดเจนเพราะเป็นปัจจัยหลักที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจในฐานะประธานร่วมในการประชุมเจรจาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3) ขั้นตอนและวิธีการเสนอโครงการ ซึ่งจ้าแนกเป็น 2 แนวทางตามแหล่งสนับสนุน
งบประมาณ โดยมีความแตกต่างในรายละเอียดของจุดติดต่อประสานงานซึ่งต้องมีการด้าเนินการ
ร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

4) ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่น 
สู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA หลังจากโครงการผ่านความเห็นชอบให้ด้าเนินการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนและสิ่งที่ต้องด้าเนินการภายหลังจากที่โครงการผ่านความเห็นชอบแล้วและน้าไปสู่ 
การปฏิบัติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสะท้อนผลส้าเร็จได้ชัดเจนจากการประเมิน
ประสิทธิผลของการด้าเนินการ 

5) ขั้นตอนการด้าเนินโครงการ กรณีศึกษาโครงการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ 
การพัฒนาฐานชุมชนส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถน้าไปปรับใช้
หากเสนอโครงการในลักษณะที่ต้องด้าเนินการร่วมกับเกษตรกรสมาชิก 

ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น
ประสบความส้าเร็จในความร่วมมือของสหกรณ์ทั้งสองประเทศที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน ผู้ที่ท้าหน้าที่
ประธานการประชุมร่วมฝ่ายไทยและคณะจักต้องเตรียมความพร้อมและท้าความเข้าใจกับข้อมูล
เกี่ยวกับ (1) โอกาส/ผลส้าเร็จและอุปสรรค (2) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของ
สหกรณ์เป้าหมาย (3) ข้อจ้ากัด/ความท้าทายของโครงการ (4) ทรัพยากรทางด้านบุคลากร 
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ และ (5) อ่ืน ๆ เช่น การเจรจานอกรอบที่ได้เตรียมการและ



42 

 

ประสานงานไว้แล้ว โดยเมื่อเข้าสู่เวทีการประชุมเจรจาความร่วมมือ ทีมงานต้องก้าหนดเป้าประสงค์ 
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบการตกลง นโยบายการพัฒนาสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ โครงการ/กิจกรรรม
ที่น้าเสนอ และผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน เพ่ือปรึกษาหารือและให้ข้อมูลกับประธานการประชุม (ฝ่ายไทย) 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและก้าหนดท่าทีการเจรจาที่น้าไปสู่การเจรจาต่อรองและ 
การตัดสินใจที่ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย โดยบรรลุข้อตกลงในการวางแผนการปฏิบัติการ
และปฏิทินงานที่สอดคล้องกันของสองประเทศ จากนั้นจึงก้าหนดรูปแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพโครงการไว้อย่างเป็นระบบ แสดงกระบวนการหลักตามภาพท่ี 9 

 

 
 
ภาพที่ 9  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การประชุมประสบความส้าเร็จ 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นปัญหาและอุปสรรคที่ท้าให้ฝ่ายไทย
ไม่ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือภายใต้ JTEPA เท่าท่ีควร อันประกอบด้วย  

1)  ความพร้อมในด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือ 
ด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศทั้งในส่วนของบุคลากรภาครัฐ และภาคสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการ 

2)  ข้อจ้ากัดในเรื่องของการจัดท้างบประมาณรองรับแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือ
ดังกล่าวของทั้งสองประเทศ ประกอบกับฝ่ายไทยไม่ได้จัดท้าปฏิทินงานหรือแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
ที่ชัดเจน 

3)  กระบวนการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจในการประสานงาน และขั้นตอน/วิธีการจัดการ
ประชุมเจรจาความร่วมมือที่ขาดความรอบรู้ในการด้าเนินงานร่วมกัน ประกอบกับไม่มีกระบวนงาน
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
จนกว่าการด้าเนินโครงการจะเสร็จสิ้น 

4)  ความร่วมมือดังกล่าวภายใต้  JTEPA ไม่ได้มีการจัดท้ากรอบความร่วมมือหรือแผน 
ความร่วมมือทั้งในระยะสั้น 1–3 ปี และระยะปานกลาง 3–5 ปี รวมถึงไม่มีการจัดท้าแผนงาน/
โครงการรองรับการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้การเจรจาความร่วมมือ
ในแต่ละครั้งไม่มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  

5)  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและบริบทของการด้าเนินงานสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ฝ่ายญี่ปุ่น
พิจารณาปรับลดความช่วยเหลือหรือไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ฝ่ายไทยโดยคงไว้ในลักษณะ
ของการให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการเป็นส้าคัญ เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายไทยควรมีศักยภาพในการ
ด้าเนินการเองได้  

6)  ฝ่ายไทยขาดการทบทวนหรือการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการก้าหนดกรอบความร่วมมือและท่าทีในการเจรจาความร่วมมือที่เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
โดยอาศัยกรอบ JTEPA สาขาด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นเป็นประเด็นส้าคัญในการด้าเนินการ
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการเจรจาความร่วมมือ
ต่างประเทศเพ่ือให้กรอบแนวทางการพิจารณาความร่วมมือด้านเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ 
รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายไทย)  

7)  กระบวนการสร้างความเข้าใจและการติดตามปัญหา/อุปสรรคร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง
อย่างสม่้าเสมอตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงการด้าเนินโครงการแล้วเสร็จตามกิจกรรม/ขั้นตอนที่โครงการ
ก้าหนด ส่งผลให้การด้าเนินกิจกรรม/โครงการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่บรรลุผลลัพธ์
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด ทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความคุ้มค่าจากการใช้เงินสนับสนุนของฝ่าย
ญี่ปุ่น ซึ่งมีผลต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการประสานความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายญี่ปุ่นสนใจ
หรอืเห็นประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต  



44 

 

8)  การให้ข้อมูล เอกสารทางวิชาการและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินโครงการ
ให้กับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้น มีความอ่อนไหวของข้อมูลและไม่ได้ด้าเนินการอย่างเป็นทางการ  
ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบกับฝ่ายญี่ปุ่น 
มีการขอเอกสารหรือข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่และสหกรณ์เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังขาดดุลพินิจในการวิเคราะห์ผลได้/ผลเสียในการจัดท้าและจัดส่งข้อมูล/เอกสารให้
ฝ่ายญี่ปุ่น จึงไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลเสียหรือผลกระทบและมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ในภาพรวมของประเทศไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในระดับปฏิบัติหรือระหว่างด้าเนินโครงการจะใช้
ช่องทางติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยไม่มีการจัดท้าหนังสือประสานงาน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการอย่างเป็นทางการให้รับทราบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 

จากประเด็นปัญหาทั้ง 8 ข้อ น้าไปสู่กระบวนงานที่ต้องด้าเนินการใน 3 เรื่อง คือ  
1)  การทบทวนและเตรียมความพร้อมในการจัดท้าโครงการภายใต้ JTEPA  
2)  การประชุมเจรจาความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3)  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการภายใต้ JTEPA 
 

 
 
ภาพที่ 10  กรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทั้ง

สองฝ่ายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกรอบการด้าเนินการ 
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แสดงกระบวนงานตามข้อสรุปของกรอบการเจรจาและแนวทางการเจรจาความร่วมมือ 
ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับสองฝ่ายได้ ตามภาพที่ 10 เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวม  คือ 
ก้าหนดท่าทีการเจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ภายใต้ JTEPA  
ที่เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ  

1)  แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน  
2)  กรอบการเจรจาประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันให้จัดท้า

แผนความร่วมมือร่วมกันทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 3–5 ปี เพื่อน้าแนวทางการพัฒนาตามข้อ 
1) ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน/โครงการต่อไป  

3)  แนวทางการเจรจาด้าเนินการโดยขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการโดยจัดล้าดับความส้าคัญ
พร้อมก้าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับขอบเขตความร่วมมือด้านการ
สหกรณ์ภายใต้ JTEPA ที่ชัดเจนทั้งในเชิงนโยบายและกรอบด้าเนินการผ่านการประชุมเจรจาร่วม 
ทั้งสองฝ่าย และ  

4)  ประโยชน์ร่วมกันจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสหกรณ์เพ่ือประโยชน์ใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และเกษตรกรร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การพัฒนาระบบสหกรณ์และการจัดการให้สหกรณ์ในประเทศไทยมีความพร้อม 

ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน จากการประเมินศักยภาพของฝ่าย
ญี่ปุ่นที่มีต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสร้างความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น  
ในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
อาศัยกรอบความร่วมมือภายใต้ JTEPA จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยในการเสนอ
โครงการหรือเข้าไปร่วมด้าเนินโครงการ นอกจากนั้น บุคลากรด้านการสหกรณ์ของไทยสามารถเข้าไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การพัฒนาการสหกรณ์กับประเทศญี่ปุ่ นและประเทศสมาชิก
อาเซียน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคสหกรณ์ของ 
ทั้งสองฝ่าย จากการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  

4.2.1.1 ฝ่ายไทยควรด้าเนินการจัดท้าแผนความร่วมมือหรือกรอบความร่วมมือ
ด้านการสหกรณ์ร่วมกันและจากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ภาคการเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ JTEPA ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย 

1)  การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสหกรณ์  
2)  ผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค  
3) สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตร  
4)  เพ่ิมศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม  
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5)  สร้างความร่วมมือและเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกัน เพ่ือให้เกิด 
การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ร่วมกัน อันจะเป็นการยกระดับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในด้านสหกรณ์ของทั้งสองประเทศตามที่ระบุไว้ในความตกลงเพ่ือการ
ปฏิบัติตาม (Implementing Agreement) ภายใต้ JTEPA 

4.2.1.2 ฝ่ายไทยควรรักษาบทบาท สัมพันธภาพทางด้านการสหกรณ์และการมี
ส่วนร่วมในเวที JTEPA อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท้าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสหกรณ์และ 
ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าวภายใต้  JTEPA มาปรับปรุงการด้าเนินงานของสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในเรื่องการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศด้านสหกรณ์และเกษตรกรมาใช้
ในการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้รองรับการตลาดและเชื่อมโยงกับข้อมูลการผลิตของเกษตรกร  
ในประเทศไทย 

4.2.1.3 การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง เพ่ือเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์  
ภาคการเกษตรให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคสหกรณ์ เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
แล้วขยายผลไปสู่สหกรณ์อ่ืนต่อไป 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 การด้าเนินความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์

ภายใต้ JTEPA จะเกิดประสิทธิผลในการด้าเนินการหรือการได้รับความร่วมมือจากฝ่ายญี่ปุ่นร่วมกับไทย
จะต้องเป็นการด้าเนินการที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจากความตกลงดังกล่าว จากการศึกษาจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่า ความร่วมมือที่ฝ่ายไทยได้รับจะลดน้อยลง ด้วยข้อจ้ากัดด้าน
งบประมาณและสถานะของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ดังนั้น ควรจัดอบรมการเขียนโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการท้าความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดท้าโครงการภายใต้ความร่วมมือนี้และ
ความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท้าโครงการมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะได้รับ 
การสนับสนุนภายใต้ JTEPA และเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย รวมถึง แนวทางและวิธีการ
ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และยังคงรักษาความสัมพันธ์อยู่ในระยะยาว
ระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศ 

4.2.2.2 โครงการในส่วนที่ฝ่ายญี่ปุ่นเห็นชอบหรืออยู่ระหว่างด้าเนินโครงการนั้น 
ควรเป็นงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น หรือมี
ความชัดเจนว่าถ้าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ จะต้องได้ประโยชน์อย่างไรกับการเข้าร่วม
โครงการกับประเทศไทย 

4.2.2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องมีการทบทวนความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์จาก JTEPA ในการขับเคลื่อนงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ
ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ และพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของความร่วมมือต่าง ๆ 
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ให้สอดคล้องกับบริบทของงานสหกรณ์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทั้งสองฝ่าย (Win–Win Solution) โดยมุ่งไปสู่การบรรลุผลตามนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณ์
ร่วมกันได้จริง และสามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน จึงจะมีโอกาส
ให้ได้รับการพิจารณาหรือได้รับความสนใจตอบรับจากฝ่ายญี่ปุ่นน้าไปสู่แนวโน้มของความร่วมมือกันได้ 

4.2.2.4 จากข้อจ้ากัดด้านงบประมาณที่ฝ่ายญี่ปุ่นก้าหนดเป็นเรื่องส้าคัญในการ
พิจารณาเห็นชอบโครงการความร่วมมืออ่ืน ๆ คือ ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมทาง
วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ฝ่ายญี่ปุ่นมีความช้านาญ หากการด้าเนินโครงการที่เสนอใช้
งบประมาณของฝ่ายไทยในการด้าเนินกิจกรรมตามรูปแบบดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทย  
มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ญี่ปุ่นลดความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินกับประเทศไทย และต้องการให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะประเทศผู้ให้ของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 

4.2.2.5 การจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเตรียมการจัดประชุมในแต่ละ
ระดับที่ เกี่ยวข้องกับ  JTEPA เนื่องจากการจัดท้างบประมาณของประเทศญี่ปุ่นก้าหนดวัน 
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และในขณะที่ประเทศไทยก้าหนดวันสิ้นปีงบประมาณ 
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี ดังนั้น การจัดท้าแผนปฏิบัติงาน หรือรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ควรมี
การจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงานในการเตรียมการจัดประชุม รวมทั้งควรก้าหนดช่วงของกิจกรรมในการ
จัดท้าโครงการให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรม  
ที่ฝ่ายญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณร่วมด้าเนินโครงการ เพ่ือไม่ให้กระทบเงื่อนเวลาของการด้าเนิน
กิจกรรมที่ล่าช้าหรือคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่ก้าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเตรียมข้อมูล
โครงการและวาระการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นภายใต้ JTEPA 
ซึ่งจะต้องจัดท้างบประมาณล่วงหน้าและให้เพียงพอต่อการด้าเนินโครงการทั้งในส่วนของกิจกรรม 
ในประเทศไทยและกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น 

4.2.2.6 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการและกิจกรรมที่ด้าเนินการเป็นเรื่อง
ส้าคัญที่ฝ่ายไทยต้องค้านึงถึงในการแก้ไขรายละเอียดโครงการ และต้องพิจารณาว่า เป้าหมายส้าคัญ
ของการด้าเนินกิจกรรม/ โครงการที่ต้องการความร่วมมือนั้นอยู่ภายใต้กรอบการด้าเนินงานในเรื่องใด
ที่ชัดเจน เพ่ือฝ่ายญี่ปุ่นจะได้ให้การสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม คือ ควรเน้นกิจกรรมในการให้
ความสนับสนุนทางด้านวิชาการหรือเทคนิควิธีการที่ต้องการเรียนรู้ เพ่ือขอรับการพัฒนาจากฝ่ายญี่ปุ่น 
และควรมุ่งเน้นในรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการอบรมถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในภาคเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่เป็นหลักก่อน เพ่ือให้สหกรณ์ที่
มีความพร้อมและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร/สหกรณ์ตามกลุ่มเป้าหมายต่อไปได้  
จะเกิดประโยชน์ในองค์รวมกับประเทศมากกว่า เนื่องจากรูปแบบลักษณะของการส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
ระยะสั้นมาแนะน้าและให้ความรู้มีระยะเวลาที่จ้ากัดเพียง 2–3 วัน/ครั้ง/ปี  

4.2.2.7 การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและสหกรณ์ควรจะ
มีทักษะที่ เหมาะสมกับการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยปัจจุบันการรายงาน
ความก้าวหน้าของการด้าเนินการของกลุ่มเป้าหมายจะถูกก้าหนดให้ส่งข้อมูลหรือรายงานผลโครงการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) หลังจากนั้นเชี่ยวชาญญี่ปุ่นจะแนะน้า 
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หรือให้ความรู้เทคนิควิธีการเพ่ิมเติมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ฝ่ายไทยซึ่งท้าส่งไปให้ ดังนั้น  
การด้าเนินกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่ควรก้าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และความตั้งใจในการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อจ้ากัดของโครงการที่ด้าเนินการร่วมกับ
ฝ่ายญี่ปุ่นได้ในรูปแบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือสหกรณ์  (train the trainers) ให้มี
คุณภาพและขยายผลหรือต่อยอดไปสู่งาน/โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ของหน่วยงานต่อไปได้ 

4.2.2.8 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส้าคัญกับการเจรจานอกรอบ
ระหว่างผู้ประสานงานหลักของทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องส้าคัญ และต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องกับฝ่าย
ญี่ปุ่น เพ่ือให้การเสนอโครงการมีแนวโน้มได้รับการพิจารณาและน้าไปสู่แนวทางการด้าเนินโครงการ
ร่วมกัน ให้บรรลุผลตามข้อตกลงได้ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของฝ่ายไทย ความตั้งใจจริง 
ในการด้าเนินโครงการให้บรรลุผลส้าเร็จ และด้วยงานสหกรณ์มีความเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของ
แต่ละสหกรณ์ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์มีความหลากหลาย
เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้การจัดท้าแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีความละเอียด 
และด้วยข้อจ้ากัดทางด้านงบประมาณในการเดินทางมาด้าเนินงานร่วมกัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 
และให้งานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก้าหนด จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการติดต่อประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรม (ฝ่ายไทย) กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่น (JICA และ JA–Zenchu) อย่างต่อเนื่อง
และสม่้าเสมอในระหว่างการด้าเนินโครงการร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้แน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้นในระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกันมากขึ้น และเพ่ือให้การด้าเนินโครงการมีความยืดหยุ่น และ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย 

4.2.2.9 การทบทวนความร่วมมือ โดยทบทวนใน 2 ประเด็น คือ 
1)  ทบทวนความจ้าเป็นและความพร้อมของสหกรณ์เป้าหมายใน

ประเทศไทย ถึงการเข้าร่วมโครงการหรือร่วมด้าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวในรูปแบบใด
ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์และส่งผลถึงเกษตรกรสมาชิกได้ประโยชน์ในระยะยาว 
พร้อมจัดท้าข้อมูลสารสนเทศด้านสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประโยชน์ในการจัดท้าโครงการ 

2)  ทบทวนหรือปรับปรุงระบบการติดตาม และรายงานผลการใช้ประโยชน์
จาก JTEPA ภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นของสหกรณ์ และความร่วมมืออ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ระหว่างฝ่ายไทย (กรม) และฝ่ายญี่ปุ่น (JICA และ JA–Zenchu) เพ่ือประโยชน์
ร่วมกันในการด้าเนินงานภายใต้ JTEPA และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ
สะท้อนว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการร่วมกันทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์หรือผลส้าเร็จ
อย่างไรต่องานสหกรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ทั้งในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  และ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับระบบการผลิตหรือการด้าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรสมาชิกในระดับชุมชน/ท้องถิ่นด้วยวิธีการสหกรณ์ เป็นต้น 
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