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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะการณ์ทั่วไป รวมทั้งภาคการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของโลก จึงได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
และเพ่ือการรองรับและปรับตัวของภาคเกษตรไทยตามบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

อย่างไรก็ตาม การที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตร
ต่างประเทศนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องได้รับ  
ความร่วมมือและท างานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ และ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวทางการ
ท างานอย่างเป็นบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์นี้  

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ในที่นี้หมายถึงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ) มีความส าคัญและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทย 

แนวทางการบูรณาการการท างานระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ การเกษตรต่างประเทศ ปี  2560–2564 
ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ การแบ่งงานกันท าโดยพิจารณาในส่วนที่เป็นหน้าที่หลักของแต่ละ
กระทรวง และการท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะคณะท างาน 

ทั้งนี้  การท างานแบบแบ่งงานกันท า ควรเป็นงานที่ท าในลักษณะประจ าสม่ าเสมอ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรท าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตการเกษตรภายในประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เทคนิคการผลิตสินค้าเกษตร และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ควรท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ โอกาส อุปสรรคและ
ปัญหา ที่เกิดขึ้นต่อสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ และท าหน้าที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังควรเป็นผู้น าหลักในการเจรจาเรื่องการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งในด้านการเปิดตลาด และการแก้ไขปัญหาทางการค้า กระทรวงการต่างประเทศ ควรท าหน้าที่ใน
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยผ่านกลไกของ
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการท าหน้าสื่อชี้แจงต่อ
ประเทศต่าง ๆ หรือสื่อสารมวลชนในประเทศนั้น เมื่อมีรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลง
ต่อสินค้าเกษตรไทย ส่วนการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ กระทรวง  
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศควรท าหน้าที่ เจรจาเบื้องต้นกับ



จ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาและอาจ Lobby รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้
การสนับสนุนไทย 

ส่วนการท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะคณะท างานควรเป็นงานที่มีลักษณะชั่วคราว  
เป็นงานเฉพาะกิจมีก าหนดเวลาการสิ้นสุดการท างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริม
ที่มีลักษณะเป็นโครงการ องค์ประกอบของคณะท างานควรประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศในปัจจุบัน เผชิญปัญหาอุปสรรคและมีความซับซ้อน
มากขึ้น เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ท าให้โลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมากขึ้น ปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการคาดการณ์ด้านผลผลิต
ทางการเกษตรและการก าหนดนโยบายเกษตรต่างประเทศ ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาทางการค้ามนุษย์ 
ซึ่งก็มีแนวโน้มจะถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นมาตรการที่อาจส่งผลต่อการค้าสินค้าเกษตรได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท าให้มีการแข่งขันกันมากข้ึน โดยประเทศต่าง ๆ ได้พยายามหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ ๆ 
โดยการท าเขตการค้าเสรีระหว่างกัน การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น  
เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี และส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าและความร่วมมือในด้ายวิชาการ
ระหว่างกัน ที่ส าคัญได้มีการน ามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีเข้ามาเป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไข
ทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น เช่น ความปลอดภัยทางด้านอาหารผ่านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phyto–Sanitary Measures: SPS) การก าหนดแหล่งก าเนิดของสินค้า ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และปัญหาการใช้แรงงานทาส เป็นต้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและเพ่ือการรองรับและปรับตัวของภาคเกษตรไทยตามบริบท
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ยุทธศาสตร์ที่  2 
เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังว่ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศนี้ จะส่งผล
ให้เกิดการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคทางด้านการค้าที่มิใช่ภาษี ปัญหาข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช รวมถึงการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่มีความรุนแรงและความเข้มข้นมากขึ้น  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
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และการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทย  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ระยะ 5 ปี 

อย่างไรก็ตาม การที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตร
ต่างประเทศนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องได้รับ  
ความร่วมมือและท างานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ และ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวทาง  
การท างานอย่างเป็นบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์นี้ ต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงยุทธศาสตร์หรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการท างานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการภายใต้
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาความเป็นมาของการจัดท ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี 2560–2564 

1.3.2 ทบทวนการด าเนินการด้านการเกษตรต่างประเทศที่ผ่านมา โดยเน้นการวิเคราะห์
ถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหา และอุปสรรค ในการท างานอย่างเป็นบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

1.3.3 ท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ ในการบูรณาการการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
1.4  ค าถามของการศึกษา 

แนวทางการการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตร
ต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560–2564 ควรมีแนวทางการท างานอย่างไร 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปี 2560–2564 จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ หรือไม่ เพื่อให้ได้ผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีเอกภาพ มีการประสานท่าทีใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2560–2564 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษานี้  จะด าเนินการศึกษาภายใต้ทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง 2 ทฤษฎี คือ การจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

2.1.1  การจ าท ายุทธศาสตร์  
หมายถึง การจัดท าทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์  (Vision) และเป้ าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกัน
ของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้อง
ต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้อีกด้วย (จักรวัชร  ศิริวรรณ, https://www.gotoknow.org/posts/437659) 

นอกจากนี้ ดร. จักรวัชร  ศิริวรรณ ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการก าหนด  
แผนยุทธศาสตร์นั้นให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

2) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้หน่วยงานใน
ภาครัฐกิจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอื้ออ านวยความส าเร็จและความล้มเหลวล้มเหลว
ต่อเป้าประสงค์ขององค์การ 

3) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริม 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management, NPM) ที่ให้ความส าคัญการปรับปรุง 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทย
เรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐกิจยังต้องด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจ
ปัจจุบัน  

4) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยยกระดับ
ระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance–based Budgeting)  
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5) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และน าเสนอทางเลือกในการบริหาร
จัดการแบบใหม่ ๆ ที่หลุดพ้นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติ
ราชการที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
หลักการประชาธิปไตย ในแง่ของการมีส่วนร่วม (Participation) และ การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

2.1.2  การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ไทย (พ.ศ.2556–พ.ศ.2561) โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กล่าวถึง การบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  

การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 
รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในรูปแบบของ 
การประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ได้แก่ การวางระบบ
การบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross Functional Management 
System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
จนกระทั่งปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใคร มีความรับผิดชอบในเรื่อง
หรือกิจกรรมใด รวมทั้ งการจัดท าตัวชี้ วัดของกระทรวงที่มี เป้ าหมาย ร่วมกัน ( Joint KPIs)  
การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ 
เพ่ือให้สามารถรองรับการขับ เคลื่ อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่ ต้องอาศัย  
การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม 
การปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ 

2)  ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ได้แก่ 
การพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่าง  ๆ (Multi–Level Governance) 
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้เป็น
แบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area–based Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวง/กรม การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาพ้ืนที่ระหว่างส่วนราชการ เช่น การจัดท าข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/โครงการและ 
ลงนามร่วมกัน เป็นต้น 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
มีรายงานการศึกษาส่วนบุคคลในหลักสูตรนับริหารการทูตในอดีตอย่างน้อย 3 ฉบับ  

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 

2.2.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล ปี 2552 เรื่องการทูตและการบริหารทีมประเทศไทย
ในการด าเนินความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนายพิชัย   
อิสรภักดี รหัส 1003 ซึ่งใช้เอกสารและถ้อยแถลงเชิงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหาร 
ส่วนราชการแบบบูรณาการในต่างประเทศเป็นกรอบความคิด และวิเคราะห์ผ่านมุมมองของรายงาน
ผลการศึกษาโครงการน าร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ที่จัดท าโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ระหว่างปี 2545–2547 

ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างของ 
หน่วยราชการไทยในญี่ปุ่น การสร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน และการปฏิบัติงานอย่างมี
ยุทธศาสตร์ โดยมีการตั้งวิสัยทัศน์ของทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นคือ “การน าความเป็นไทยเข้าสู่ทุกอณู
ของสังคมญี่ปุ่น” และมีการสร้างกลุ่มภารกิจในการท างานร่วมกัน คือ หน่วยงานที่เป็นกลุ่มภารกิจใน
การส่งเสริม หน่วยงานที่เป็นกลุ่มภารกิจทางวิชาการ (policy recommendations) หน่วยงานที่เป็น
กลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองและบริการสาธารณะ โดยมีเสาหลักส าคัญ  คือ ความเป็นผู้น าของ
เอกอัครราชทูต ในการขับเคลื่อนกลไกการบริหารทีมประเทศไทย โดยผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษาว่า 
ในช่วงปี 2545–2552 กระบวนการท างานบนแนวคิดแบบบูรณาการของทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นมี
ความต่อเนื่องเป็นอย่างดีในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ที่ยังมีปัญหา คือ วัฒนธรรมการท างานของ
องค์กรกลางของแต่ละส านักงานที่เป้าหมายของผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
กุญแจส าคัญ คือ การมีผู้น าทีมประเทศไทยที่มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถผลักดันให้ลูกทีมร่วมแรง
ร่วมใจกัน แสดงศักยภาพการท างานตามภารกิจ และรูปแบบการท างานแบบบูรณาการได้อย่างเต็มที่ 

2.2.2  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล ปี 2552 เรื่องการประเมินผลกระบวนการท างานของ
ทีมประเทศไทย : กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยนางลินดา   ตังคธัช  
รหัส 1048 โดยใช้หลักการ 4M คือทรัพยากรมนุษย์ (Man) งบประมาณ (Money) ปัจจัยสนับสนุน
การปฏิบัติ งาน (Material) และการบริหารจัดการ (Management) เป็นกรอบในการศึกษา 
การบริหารงานงานของทีมประเทศไทย ณ กรุงลอนดอน ในช่วงปี 2551 

ผู้ศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการขับเคลื่อนทีมประเทศไทยนั้น กลไกที่มี
ความส าคัญสูงสุด คือ ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ คือ งบประมาณ ปัจจัยสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ และสรุปด้วยว่า ในภาพรวมพัฒนาการของระบบการบริหาร
ราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (2552) ล้วนเป็นกระบวนการที่
ผ่านการศึกษาและการระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีขั้นตอน และมีกฎหมายรองรับ
ทั้งสิ้น และเป็นกลไกที่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้ หากบุคลากรสามารถบริหารจัดการได้มี
ประสิทธิภาพ 

2.2.3  รายงานการศึกษาส่ วนบุ คคล ปี  2555 เรื่องยุทธศาสตร์การบู รณ าการ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ โดยนายสธน  เกษมสันต์ ณ อยุธยา รหัส 5031 ซึ่ง 
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ผู้ศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน (2556) ความพยายามในการปฏิรูประบบราชการ 
การบริหาราชการในต่างประเทศ มีพัฒนาการทางบวกในระดับหนึ่ง และยังมีการขับเคลื่อนต่อไป  
โดยผลของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปรากฏเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการปฏิรูปฯ มีทั้งในมิติของโครงสร้าง อันได้แก่ ระเบียบ/กฎหมาย และกลไกต่าง ๆ 
รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ และวัฒนธรรม 
การท างาน รวมทั้งภาวะผู้น าของหัวหน้าทีมประเทศไทย โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ นโยบายที่
ชัดเจนของฝ่ายการเมือง และกลไกการประสานงานของทีมประเทศไทยในประเทศไทย 

ผู้ศึกษายังได้เสนอว่า เป้าหมายของการสร้างให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานไทยในต่างประเทศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และควรด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพ่ือความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งยุทธศาสตร์ในระยะต่อไปที่อาจพิจารณาเป็นแนวทางเลือก คือ  
การมุ่งเน้นที่การสร้างเป้าหมายร่วมกัน การสร้างเอกอัครราชทูตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมี 
ความรับผิดชอบ การปลูกฝังวัฒนธรรมการประชุมหารือ การสื่อสาร/การประสานงาน และ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิดเห็น และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานร่วมกัน 
และการสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างข้าราชการทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การต่างประเทศ 

 
2.3  สรุปกรอบความคิด 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้แนวทางการบูรณาการ
การท างานด้านการเกษตรต่างประเทศ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับส่วนราชการอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ โดยใช้แนวคิด/ทฤษฏี เรื่องการจัดท ายุทธศาสตร์และการบูรณาการ
การท างานระหว่างส่วนราชการมาปรับใช้ ร่วมกับข้อคิด/ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการตอบ
แบบสอบถาม แล้วน ามาประมวลเพ่ือ เป็นข้อเสนอถึงแนวทางการ บูรณาการการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560–2564 ต่อไป 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  สถานการณ์การเกษตรของไทย 

3.1.1 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร1และอุตสาหกรรม  
การค้าของไทยในตลาดโลก ระหว่างปี 2554–2558 มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 14.39  

ล้านล้านบาท จ าแนกเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 7.04 ล้านล้านบาท และมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยปีละ 
7.35 ล้านล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 1.65 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 11.47 ของมูลค่าการค้ารวม ทุกสินค้า (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ ในภาพรวมไทยทั้งเป็นฝ่ายได้เปรียบ
และเสียเปรียบดุลการค้าสลับกันกับโลก 
 
ตารางท่ี 1  มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับโลก ปี 2556–2558 

มูลค่า: ล้านล้านบาท 
 มูลค่าการค้า การค้าสนิค้า

เกษตรเฉลี่ยปี 
2554–2558 

สัดส่วน 
สินค้าเกษตร1/ 

(ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

การค้า 13.69 14.86 14.56 14.71 14.13 14.39 1.65 11.47 
ส่งออก 6.71 7.08 6.91 7.30 7.22 7.04 1.25 17.72 
น าเข้า 6.98 7.79 7.66 7.40 6.91 7.35 0.40 5.48 
ดุลการค้า –0.27 –0.71 –0.75 –0.09 0.31 – 0.30 0.85  
หมายเหตุ: 1/สัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับโลกเทียบกับมูลค่าการค้าทุกสินค้า
ระหว่างไทยกับโลก (เฉลี่ยปี 2556–2558) 
ที่มา: กรมศุลกากร (2559) 
 

3.1.2 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร 
การค้าสินค้าเกษตรไทยกับโลก ในระหว่างปี 2554–2558 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตร 

ร้อยละ 11.47 ของมูลค่าการค้าทุกสินค้าของไทยกับโลก มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.81 
โดยการค้าสินค้าเกษตรในปี 2554–2558 มีมูลค่า 1.71 ล้านล้านบาท 1.66 ล้านล้านบาท 1.58 ล้าน
ล้านบาท 1.65 ล้านล้านบาท และ 1.64 ล้านล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2554 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ ไทย
เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับโลกมาโดยตลอด โดยประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญของโลก ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย 

                                                 
1 สินค้าเกษตร หมายถึง สินคา้เกษตรตามพิกัดศลุกากรตอนท่ี 01–24 และ 4001 (ยางธรรมชาติ) 
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ตารางท่ี 2  มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับโลก ปี 2556–2558 
 มูลค่า: ล้านล้านบาท 

 มูลค่าการค้าไทย–โลก มูลค่าการค้า 
ไทย–โลก 

เฉลี่ย 

สัดส่วน1/ 
(ร้อยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย GR 

(ร้อยละ) 
การค้า 1.71 1.66 1.58 1.65 1.64 1.65 –0.81 14.39 11.47 
ส่งออก 1.37 1.26 1.18 1.23 1.20 1.25 –2.77 7.04 17.72 
น าเข้า 0.34 0.41 4.03 0.42 0.44 0.40 5.83 7.35 5.48 
ดุลการค้า 1.03 0.85 7.79 0.81 0.76 0.85 –6.38 –0.30  
หมายเหตุ: 1/สัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับโลกเทียบกับมูลค่าการค้าทุกสินค้า
ระหว่างไทยกับโลก (เฉลี่ยปี 2556–2558)  
ที่มา: กรมศุลกากร (2559) 

 
3.1.2.1 การส่งออกสินค้าเกษตร 

ในระหว่างปี 2554–2558 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าเฉลี่ยปีละ 
1,248,247 ล้านบาท มีอัตราการส่งออกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.77 โดยมูลค่าการส่งออกปี 2554–2558 
มีมูลค่า 1,368,040 ล้านบาท 1,256,814 ล้านบาท 1,182,006 ล้านบาท 1,234,761 ล้านบาท และ 
1,199,612 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 2) โดยสินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับแรก (ตารางที่ 3)  
มีสัดส่วนการส่งออกรวมกัน ร้อยละ 51 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก ได้แก่ ข้าว  
ยางธรรมชาติ ปลาทูนา/ปลาสคิปแจ็ก/ปลาโบนิโตปรุงแต่ง ไก่ปรุงแต่ง มันส าปะหลัง น้ าตาลทราย 
สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง น้ าตาลที่ได้จากอ้อยอ่ืน ๆ น้ ายางธรรมชาติ และอาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ 
โดยในปี 2558 ไทยมีการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และกัมพูชา ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก 10 อันดับแรก ปี 2556–2558 
 
อันดับ 

 
รายการ มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
GR 

(ร้อยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 
1. ข้าว 170,492 125,110 121,310 156,211 139,986 142,622 11 –1.71 
2. ยางธรรมชาต ิ 171,762 129,912 118,513 94,302 91,464 121,191 10 –14.62 
3. ปลาทูนา/ปลาสคลิ

ปแจ็ก/ ปลาโบนิโต
ปรุงแต่ง 

69,329 82,598 80,065 76,454 67,267 75,143 6 –1.37 

4. ไก่ปรุงแต่ง 57,045 61,871 60,470 61,315 66,856 61,512 5 3.13 
5. มันส าปะหลัง 29,580 33,834 39,959 49,036 52,164 40,915 3 16.25 
6. น้ าตาลทราย 45,294 41,031 40,899 40,658 49,856 43,548 3 1.84 
7. สตาร์ชท าจากมัน

ส าปะหลัง 
27,823 30,365 34,579 40,737 40,596 34,820 3 11.06 
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อันดับ 
 

รายการ มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

GR 
(ร้อยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

8. น้ าต าล ท่ี ได้ จ าก
อ้อยอื่น ๆ  

– 24,021 20,821 46,160 39,593 26,119 2 – 

9. น้ ายางธรรมชาต ิ 76,633 61,506 53,886 45,892 39,546 55,493 4 –14.92 
10. อาหารปรุงแต่งอื่น 

ๆ  
26,978 26,961 29,830 35,815 36,075 31,132 2 9.04 

 รวม 10 อันดับแรก 674,937 617,210 600,333 646,581 623,403 632,493 51 –1.12 
 อื่น ๆ  693,103 639,604 581,673 588,180 576,209 615,754 49 –4.43 
 รวมส่งออกสินค้า

เกษตร 
1,368,040 1,256,814 1,182,006 1,234,761 1,199,612 1,248,247 100 –2.77 

ที่มา: กรมศุลกากร (สิงหาคม 2559) 
 

3.1.2.2 การน าเข้าสินค้าเกษตร 
ในระหว่างปี  2554–2558 ไทยน าเข้าสินค้าเกษตรมูลค่าเฉลี่ยปีละ 

402,659 ล้านบาท มีอัตราการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.8 โดยมูลค่าการน าเข้าปี 2554–2558  
มีมูลค่า 341,244 ล้านบาท 405,258 ล้านบาท 402,507 ล้ านบาท 419,787 ล้านบาท และ 
444,498 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 2) โดยสินค้าน าเข้า 10 อันดับแรก (ตารางที่ 4) มีสัดส่วน 
การน าเข้ารวมกันร้อยละ 44 ของมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรจากโลก ได้แก่ กากน้ ามันหรือกากแข็งอ่ืน 
ที่ได้จากการสกัดน้ ามันถั่วเหลือง ถั่วเหลือง ข้าวสาลีและเมสลิน ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแบน  
แช่เย็นจนแข็ง อาหารปรุงแต่งอ่ืน ๆ ของปรุงแต่งอ่ืน ๆ ชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (ไม่รวมอาหารสุนัขหรือแมว) 
ปลาหมึกกระดอง แช่เย็นจนแข็งแห้ง/ใส่เกลือ/รมควัน ปลาอ่ืน ๆ แช่เย็นจนแข็ง สิ่งสกัดจากมอลต์ 
และแอปเปิ้ลสด โดยในปี 2558 ไทยมีการน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
จีน บราซิล อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา และมาเลเซีย 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4  มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรจากโลก 10 อันดับแรก ปี 2556–2558 
 
อันดับ 

 
รายการ มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
GR 

(ร้อยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 
1. กากน้ ามนัหรือกากแข็งอื่น

ท่ีได้จากการสกัดน้ ามันถั่ว
เหลือง 

33,577 42,232 47,534 54,403 41,997 43,949 11 7.26 

2. ถั่วเหลือง – 39,977 31,224 34,989 38,282 28,894 7 – 
3. ข้าวสาลีและเมสลิน – 25,823 18,307 14,842 37,885 19,371 5 – 
4. ปลาสคิปแจ็ก/ปลาโอ

ท้องแบน แช่แข็งจนเย็น 
32,132 35,262 36,375 24,402 19,582 29,550 7 –12.70 

5. อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ  11,536 14,997 23,284 16,704 17,520 16,808 4 9.89 
6. ของปรุงแต่งอื่น ๆ ชนิด

ท่ีใช้ เลี้ยงสัตว์ (ไม่รวม
7,437 8,600 7,738 8,857 10,185 8,563 2 6.81 
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อันดับ 
 

รายการ มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

GR 
(ร้อยละ) 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

อาหารสุนัขหรือแมว) 
7. ปลาหมึกกระดอง แช่

เย็ น จนแข็ ง/แห้ ง /ใส่
เกลือ/รมควัน 

4,534 5,804 8,648 9,488 9,993 7,694 2 23.02 

8. ปลาอื่ น  ๆ  แช่ เย็นจน
แข็ง 

– 7,368 7,264 8,194 9,238 6,413 2 – 

9. สิ่งสกัดจากมอลต ์ 6,727 9,149 8,404 9,247 8,482 8,401 2 4.86 
10. แอปเป้ิลสด 4,161 4,983 5,670 5,543 8,020 5,675 1 15.24 

 รวม 10 อันดับแรก 100,104 194,195 194,447 186,667 201,184 175,319 44 14.53 
 อื่น ๆ  241,140 211,063 208,060 233,120 243,314 227,340 56 1.18 
 รวมน าเข้าสินค้าเกษตร 341,244 405,258 402,507 419,787 444,498 402,659 100 5.80 

ที่มา: กรมศุลกากร (สิงหาคม 2559) 
 

3.2  บริบทท่ีมีผลต่อการเกษตรต่างประเทศ 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายส าคัญหลายประการ ทั้ งที่ เกิดจากบริบท 

การเปลี่ยนแปลง ในระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนด
นโยบายการเกษตรต่างประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และ

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
สามารถประมวลประเด็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและระดับประเทศที่จะมีผลต่อการเกษตร
ต่างประเทศได้ ดังนี้ 

3.2.1.1 เศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกมีความผันผวนมากขึ้น ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า เศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า และมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการ
ปรับเปลี่ยนทิศทาง การด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
สภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้ายังก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตรของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก
โครงสร้างการค้าของประเทศไทยพ่ึงพา การส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิด
เสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงใน 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน 

3.2.1.2 ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์
เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีก าลังซื้อ ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนใน
ภาคการผลิตสูง และดึงดูดให้ประเทศมหาอ านาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและขยายบทบาททางเศรษฐกิจ
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ในภูมิภาคมากขึ้นผ่านการผลักดันให้เกิด การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบทั่วโลกเพ่ือสร้างอ านาจ
ต่ อ รอ ง  อ าทิ  Tran–Pacific Partnership (TPP) แล ะ  Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) ท าให้รูปแบบการค้าในระยะต่อไปมีความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรียังก่อให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ิมมากขึ้น อาทิ  
การออกกฎระเบียบ มาตรฐานสินค้าและบริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งท าให้
ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด 
การแข่งขันท่ีเป็นธรรม  

3.2.1.3 การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 ทั้งในภาคสินค้าและ
บริการ ซึ่งเป็นโอกาสที่ส าคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี 
การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งท าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาด รวมทั้งการใช้
ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การบริการและการผลิต ในขณะที่การแข่งขันของประเทศใน
ภูมิภาคเอเซียนจะสูงขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการสินค้าเกษตร โดยมาตรการด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยอาหารจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการค้ามากขึ้น 
อีกทั้งประเด็นการผลิตที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสัตว์จะมีความเข้มข้นมากขึ้น และอาจ
ถูกหยิบยกมาเป็นข้อจ ากัดทางการค้า นอกจากนี้ ไทยจะแข่งขันยากข้ึนจาก การเริ่มลดภาษีสินค้าของ
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาส
และอุปสรรค และการที่หลายประเทศมีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่
คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ท าให้การพัฒนาของแต่ละ
ประเทศต้องค านึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้าสินค้าและ
บริการของตนเอง ซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งต้องมี
มาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนการปรับตัวของภาคเอกชนและเกษตร เพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างแท้จริง  

3.2.1.4 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสที่กว้างขึ้นส าหรับการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรง
ขึ้นทั้งในรูปของกลุ่มประเทศและส าหรับแต่ละประเทศ ประเทศไทยจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์  
การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่องฐานตลาดการค้าการลงทุนใน  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก และในเรื่องสาขาการผลิต การบริการที่ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยอาศัยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น มีแนวโน้มว่าประเทศต่าง ๆ จะน ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันการค้าโดยอ้อมมากขึ้น อาทิ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

3.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงกฎ/กติกาการค้าโลก กฎ/กติกาด้านการค้าและ 
การลงทุนของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
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นโยบายของทุกประเทศ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงและพ่ึงพิง
กับต่างประเทศสูง รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวการณ์กระแสโลกาภิวัตน์ โลกได้ถูกหลอมรวม
กลายเป็นสังคมเดียว ท าให้แรงงาน สินค้าและบริการ เทคโนโลยี และเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ
ได้คล่องตัวมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของ การเปิดเสรีทางการค้าทั้งในระดับพหุภาคี 
(Multilateralism) และทวิภาคี (Bilateralism) ส่งผลให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ยังได้กลายเป็นแรงเสริมให้
ประเทศต่าง ๆ ปรับปรุงและบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non–tariff Measures: NTMs) 
เพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านแรงงาน มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น ตัวอย่างที่เด่นชัด ได้แก่ กรณี
ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ( Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ของสหภาพยุโรป และสินค้าน าเข้าต้องไม่ผลิตโดย
เด็กหรือนักโทษของสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน อาทิ การเรียกเก็บ
ภาษีคาร์บอนจากสินค้าน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกฎ/กติกาของโลก 
มีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มข้นขึ้น ท าให้การส่งสินค้าไปจ าหน่ายได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการค้า 
การลงทุน และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3.2.1.6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิตอล ในช่วงที่ผ่านมา 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ท าให้
รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว  
โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท าให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่ผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการผลิต บริการ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ กลุ่มอาหารเกษตร  
และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น การขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีเสถียรภาพในยุคดิจิตอลนั้น จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
การผลิตและการตลาดสมัยใหม่ และข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ 
การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร  

3.2.1.7 แนวโน้มประชากรโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและ
พลังงานเพ่ิมข้ึน องค์การสหประชาชาติประเมินว่า จ านวนประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 9,100 ล้านคน  
ในปี 2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมของประชากรในประเทศก าลังพัฒนาแถวเอเชียและแอฟริกา 
หากประชากรโลกเพ่ิมขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคอาหารและ
พลังงาน ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลก ควรใช้ประโยชน์
จากโอกาสดังกล่าวนี้ ในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือรองรับ 
ความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของประชากร  

3.2.1.8 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรูปแบบ 
การด าเนินชีวิต องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า ในช่วงปี 2544–2643 จะเป็นทศวรรษ
แห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 
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2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2563 โดยมากกว่าร้อยละ 50 จะอาศัยผู้ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วน  
การบริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็น
กลุ่มส าคัญที่ท าให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้าและ
บริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร 
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  

3.2.1.9 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์  
จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะขจัดความยากจนให้
หมดไป การสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน ยกระดับคุณภาพน้ า  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล  
การปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และการหยุดยั้ง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ท าให้ประเทศต้องมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษาฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน  

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ  
3.2.2.1 กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับการเข้าร่วม 

ลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอ่ืน ๆ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ของประเทศไทย อาทิ  องค์การการค้าโลก ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน พันธกรณี
สหประชาชาติเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นเงื่อนไขให้ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ตลอดจนแนวปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ท าความตกลง
ไว้กับประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามไว้ 

3.2.2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา ประเทศไทย
มีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เวทีภูมิภาค และเวทีประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี 
ความใกล้ชิดกับนานาประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย กระแส
โลกภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นและการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์ โดยที่อ านาจทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีพลังมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการปรับตัว
ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยาย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง 
และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก 
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3.3  กรอบแนวคิดในการยกร่างยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 

กรอบแนวคิดในการยกร่างยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศฯ จ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปได้อย่าง
ราบรื่นและไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่น ามาพิจารณา
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 4 ปี (2558–
2561)/ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555–2564/และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการด าเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเกษตรต่างประเทศให้มี 
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรอบความคิดแต่ละกรอบมีสาระที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
3.3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบ กลไก มาตรฐาน
และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ/เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และน้ า  

3.3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มุ่ งเน้ นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิ ม

ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ /
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น/ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน/การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพ่ือเป็นศูนย์การค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น 

2) การพัฒนาภาคผลิตการเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนา 
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน/ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบ
เกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  

4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับประเทศใน อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ/ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ/ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ/ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสาน
ประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทาง
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เศรษฐกิจต่าง ๆ/เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค/สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี  

3.3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ/การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม  

3.3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมาก/การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ/การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

3.3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับ

อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ  
อนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ 
และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น/การเตรียมความพร้อม
ในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post–
ASEAN 2015)/การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น/การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  

3.3.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 4 ปี (2558–2561) 
3.3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนบ้านและประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดน

แห่งการร่วมมือ/ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน:  
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กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ ผลักดันบทบาทน าของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยง
ภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้ง ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ/ผลักดันให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกัน 
เพ่ือให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ  

3.3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ ต่อยอดความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศ 

ที่มีศักยภาพและเป็นมหาอ านาจใหม่ ๆ  
3.3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่

ยอมรับของประชาคมโลก 
กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ ปกป้องผลประโยชน์ของไทยและแก้ไขปัญหา

ระหว่างประเทศ อาทิ การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม/ผลักดันการปฏิบัติตามและเผยแพร่มาตรฐานสากล
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย 

3.3.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายขยายธุรกิจการค้าและ
การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ /พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/พัฒนาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านพลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและสินค้าเกษตร/ผลักดันความเชื่อมโยง
และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกับภายนอกภูมิภาค  

3.3.3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย 
กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาคมโลกเห็นศักยภาพ

และจุดเด่นของไทย ตลอดจนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
3.3.4 ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555–2564 

3.3.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
(Smart Enterprise) สู่การเป็น Trading Nation  

กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจอย่างครบวงจรทั้งในด้านการผลิตและการค้า/การส่งเสริมการสร้างปรับใช้ 
และต่อยอดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ 
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ/การส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความพร้อม 
ในการเชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าของภูมิภาคหรือโลก (Global/Regional Value Chain) 

3.3.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้อาเซียนเป็นฐานไปสู่เวทีโลก (ASEAN One) 
กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ การมีบทบาทน าในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน

และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นกับเอเชีย โดยใช้อาเซียนเป็นฐานในการต่อยอดความตกลงทางการค้า
ที่มีอยู่/การส่งเสริมและขยายโอกาสจากการค้าชายแดน/การติดตามและตรวจสอบและเพ่ิมบทบาท
ด้านการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และแนวทางการปรับตัวที่ เป็นรูปธรรมถึงการใช้
มาตรการทางการค้าใหม่ ๆ/การน าผู้ประกอบการและผู้ลงทุนไทยที่มีความพร้อมออกไปหาลู่ทาง 
ท าธุรกิจในอาเซียน 
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3.3.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่า เพ่ิม 
(Value Creation Economy) 

กลยุทธ์ส าคัญ  ได้ แก่  ท าการตลาด (Marketing) หรือ  การสร้าง
ภาพลักษณ์ (Branding) ประเทศไทย/การส่งเสริมการสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล/ส่งเสริมธุรกิจบริการที่สอดคล้องกับ Global New Demand (สินคา้และ
บริการที่ใส่ใจสุขภาพ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)/การเสริมสร้างการผลิตและการบริโภค
สินค้าและบริการที่น าสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า 
(New Trade Infrastructure) 

กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบทางการค้า 
3.3.5 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
3.3.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

แนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบสนองต่อ
ตลาดระดับพรีเม่ียม และกระแสนิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพ 

3.3.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 

แนวทาง ที่ส าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการน าระบบติดตามและ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Track and Traceability) มาใช้ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ/ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อ
สุขภาพ/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารฮาลาล เพ่ือส่งออกไปยังตลาดเฉพาะ 
(Nice Market) ในต่างประเทศ/และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค 

3.3.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

แนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ จัดท าความร่วมมือทางการเกษตรกับต่างประเทศ
ที่มีเทคโนโลยีและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรที่ก้าวหน้า/เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
แลกเปลี่ยนประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
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3.4  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส าหรับยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–25642  
การจัดท ายุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี  2560–2564 นี้ คณะท างานยกร่าง

ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ท างานวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดยุทธศาสตร์ฯ สรุปได้ดังนี้ 

3.4.1  จุดแข็ง (Strength) 
3.4.1.1 ภาคเกษตรไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรต้นน้ าและสินค้าเกษตรแปรรูป 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศคู่ค้าได้อย่างหลากหลาย 
(เช่น อาหารฮาลาล สินค้าอินทรีย์) 

3.4.1.2 มีหน่วยงานจัดท าและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระดับชาติ 
ซ่ึงเข้าร่วมและมีบทบาทในการจัดท ามาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงในระดับภูมิภาคด้วย  

3.4.1.3 สินค้าเกษตรไทยมีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและระบบตรวจสอบ
รับรองตามมาตรฐานสากล ท าให้ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง 

3.4.1.4 สินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค 
(เช่น ข้าวสังข์หยด กาแฟดอยช้าง ทุเรียน มังคุด เป็นต้น) ท าให้สามารถสร้างแบรนด์ไทยได้ (เช่น ข้าว
หอมมะลิ กาแฟดอยช้าง กาแฟ ดอยตุง เป็นต้น)  

3.4.1.5 ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรได้หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

3.4.1.6 การด าเนินนโยบายด้านการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก (เช่น 
นโยบายส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวทฤษฎีใหม่)  ในการ
แก้ปัญหาความไม่ม่ันคงอาหารและความยากจน และการท าเกษตรอย่างยั่งยืน  

3.4.1.7 มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน ทั้งหน่วยงานกลาง (Focal point) ในระดับกระทรวงและ
หน่วยงานย่อยในระดับกรม 

3.4.2 จุดอ่อน (Weakness) 
3.4.2.1 การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ยังไม่สามารถควบคุมได้ถึง

กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ทั้งหมด รวมถึงกลไก/กระบวนการตรวจสอบคุณภาพทั้ง
น าเข้าและส่งออกยังไม่ทั่วถึง  

3.4.2.2 ขาดข้อมูลการวิเคราะห์/วิจัยเชิงรุกด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและ
อาหาร เช่น รูปแบบ รสนิยม และคุณภาพ เพ่ือรองรับสถานการณ์ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป  
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนปัจจัยเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทย  

                                                 
2 วิเคราะหโ์ดยคณะท างานยกร่างยทุธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560–
2564 
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3.4.2.3 ขาดการจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
ที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  

3.4.2.4 ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเชิงรุก ในการสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย  

3.4.2.5 ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศมีพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวางมาก 
ไม่สามารถติดตามงานหรือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในต่างประเทศได้ครอบคลุมเพียงพอ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นตลาดการค้าใหม่ เช่น CLMV และตะวันออกกลาง 

3.4.2.6 ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ตลอดจนขาดการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก อาทิ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ท าให้กระบวนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศยังขาดเอกภาพ มีความล่าช้า ไม่ตรงกับปัญหา และไม่เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว  

3.4.2.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุม 
ก ากับ ดูแลด้านส่งออก–น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ท าให้ขาดอ านาจต่อรองและข้อมูลโต้แย้งใน
การเจรจาสินค้าเกษตรทั้งทวิภาคีและพหุภาคี (ไม่มี Single agency ด้านส่งออก–น าเข้าสินค้าเกษตร 
การที่งานน าเข้าอยู่ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท าให้ กษ. ไม่สามารถควบคุม 
ก ากับ ดูแลได้ครอบคลุมตามนิยามของการเกษตรต่างประเทศ จึงขาดข้อมูลสินค้าเกษตรขาเข้า เช่น 
การสุ่มตรวจสิ่งปนเปื้อน การตรวจโรค หรือ เชื้อต่าง ๆ ) 

3.4.2.8 ขาดกระบวนการสร้างบุคลากรด้านเกษตรต่างประเทศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นระบบและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Carrier Path) ทีช่ัดเจน  

3.4.3 โอกาส (Opportunity) 
3.4.3.1 ความร่วมมือด้านการเกษตร/กลไกการหารือ (ด้านมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ 
เป็นการสร้างเวทีและโอกาสในการร่วมแก้ไขปัญหาการน าเข้า–ส่งออก รวมทั้งการเปิดตลาดสินค้า
เกษตร ตลอดจนท าให้เกิดการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรของไทย 

3.4.3.2 เวทีโลกหันมาให้ความส าคัญกับด้านการเกษตรและอาหารเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความมั่นคงอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิด  
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ ในภาคเกษตรมากขึ้น  

3.4.3.3 การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้า
กับประเทศคู่ค้าส าคัญ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและการลงทุนได้คล่องตัวขึ้น สินค้าเกษตรของไทย 
มีตลาดรองรับมากขึ้น อีกท้ังวัตถุดิบน าเข้ามีราคาถูกลง  

3.4.3.4 ประเทศเพ่ือนบ้านมีวัตถุดิบราคาถูก และค่าจ้างแรงงานเกษตรต่ ากว่า
ประเทศไทย ตลอดจนได้รับการยกเว้นทางภาษีภายใต้กรอบของ GSP เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
ไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม (กรณีพ้ืนที่ในประเทศ 
ไม่เหมาะสมแกก่ารผลิต) ปัญหาแรงงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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3.4.3.5 การเข้าสู่ ยุค เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ท าให้ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเผยแพร่ไปยังทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 

3.4.3.6 ทิศทางความตื่นตัวเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพจากสังคม
ผู้สูงอายุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มความใส่ใจสุขภาพของคนรุ่นใหม่ ท าให้สินค้าเกษตร
เฉพาะกลุ่มมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3.4.4 ภัยคุกคาม (Threat) 
3.4.4.1 ราคาสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลกมีความผันผวน ส่งผลกระทบ

ต่อการส่งออกของไทย  
3.4.4.2  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ท าให้เกิดภัยพิบัติถี่

และรุนแรงมากขึ้น และโรคระบาดรุนแรงขึ้น ท าให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อผลผลิต  
ทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

3.4.4.3  การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกษตรของประเทศคู่ค้าส าคัญ อาจส่งผลต่อ 
การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพาราของจีน  
การส่งเสริมการปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) การเพ่ิมการลงทุนภาคเกษตรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศของประเทศท่ีน าเข้าอาหารสุทธิ  

3.4.4.4  ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มในการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 
ด้านแรงงาน (เช่น การบังคับใช้กฎระเบียบเรื่อง IUU fishing ของสหภาพยุโรป) การใช้มาตรฐาน
เอกชนส าหรับสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกในต่างประเทศ เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์  
การติดฉลาก Carbon footprint ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 

3.4.4.5)  ในเวที โลก ประเทศพัฒนาแล้วมักก าหนดประเด็นการค้ามิติ ใหม่ 
หลักเกณฑ์หรือหลักการใหม่ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย/ด าเนินงาน (เช่น หลักการ
ลงทุนระบบเกษตรและอาหารอย่างรับผิดชอบ หรือ RAI) ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินนโยบายด้าน
การเกษตรของไทยในอนาคต 

3.4.4.6  การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้สินค้าเกษตรบางชนิด 
ที่มีต้นทุนต่ าจากประเทศอาเซียน เข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงนักลงทุนจากประเทศ
ในอาเซียนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ท าให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น  

3.4.4.7  การปลอมปนสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในต่างประเทศ ส่งผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย 

3.4.4.8  การขาดช่วงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ซึ่งเกิดจาก 
การโยกย้ายและการเกษียณอายุราชการ 

3.4.4.9 ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ กรณีที่มีประเด็นเฉพาะหน้าเข้ามาและ
ต้องการการแก้ปัญหา แต่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้อย่างเพียงพอ 

 
  



22 

 

3.5  ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 
3.5.1 วิสัยทัศน์ 

งานด้านการเกษตรต่างประเทศมีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

3.5.2 พันธกิจ 
1)  เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหารใน

ตลาดต่างประเทศ 
2)  ศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ

ด้านการเกษตรของต่างประเทศ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบูรณา
การและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ 

3)  ร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ด้านการวิจัยและพัฒนา 
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 

4)  ประสานงาน ด าเนินกระบวนการเกี่ยวกับการเจรจา และการสนับสนุนข้อมูล
ด้านเทคนิคของผลิตผลเกษตรและอาหาร 

3.5.3 เป้าประสงค์  
1)  เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ 
2)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้าน

การเกษตรต่างประเทศ ส าหรับก าหนดนโยบายและมาตรการเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว 

3)  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพการเกษตรของไทย ตลอดจนผลักดันบทบาท
ของไทยในประชาคมโลก 

4)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับบริบทของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.5.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า

เกษตรและอาหารของไทย 
วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในการเข้าสู่

ตลาดต่างประเทศ 
2)  เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารของไทยใน

ต่างประเทศ 
เป้าหมาย  สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของตลาดเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพของกระบวนการจัดการปัญหาสินค้าเกษตร
และอาหารในต่างประเทศอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
เกษตรและอาหาร 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับมิติงานที่
ซับซ้อนมากขึ้น 

 
แนวทางการด าเนนิงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพของกระบวนการจัดการปัญหาสินค้าเกษตรและ
อาหารในต่างประเทศอย่างยั่งยืน 

 

1.1.1  สร้างกลไกบูรณาการระดับหน่วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณา
การการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง/เชิงนโยบาย รวมถึงปัญหาเฉพาะในเชิงลึก 
และการแก้ปัญหาเชิงกว้าง ลักษณะ Cross–cutting Issues ที่ได้รับผลกระทบ
มาจากนโยบายระหว่างประเทศ (เช่น IUU, RAI, WTO, Climate change) 
เพ่ือจัดท านโยบาย/มาตรการเชิงรุก และเชิงรับ 

กษ./พณ./กต./
เอกชน 

1.1.2  พัฒนาระบบการเตือนภัย/แจ้งปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จัดท าข้อมูลเชิงลึก 
(รายพ้ืนที่/การคาดการณ์ประเด็นคุกคาม) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร
และอาหารไทย 

สปษ. 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร
และอาหาร 

 

1.2.1  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นฐานการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐานสูงของไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
จัดท าเว็บไซต์ เอกสาร บทความ และสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ/หน่วยงานภาครัฐ–
เอกชนที่อยู่ต่างประเทศ /การจัดงานแสดงสินค้า/ การพาเยี่ยมชมการผลิตที่ได้
มาตรฐาน/การรณรงค์ให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลส าหรับการประชุมสัมมนา เป็นต้น 

กษ./พณ./กต./เอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับมิติงานที่
ซับซ้อนมากขึ้น 

 

1.3.1  จัดท าข้อมูลรายภูมิภาค /รายประเทศ/รายสินค้า (Area base/Issue 
base) เพ่ือรองรับการการค้า การลงทุน การก าหนดมาตรฐาน และโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว (Single 
data) 

สกต./หน่วยงานใน 
กษ. 

1.3.2  ติดตามและวิเคราะห์นโยบาย การค้า การลงทุน เทคโนโลยีทาง
การเกษตร รวมทั้งกฎ/ระเบียบ พันธกรณี และมาตรการระหว่างประเทศเพ่ือ
ก าหนดนโยบาย/มาตรการตอบสนอง  

สศก./มกอช./กวก./
กสก./ปม./ปศ./กข./

มม./ชป. 
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แนวทางการด าเนนิงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.3.3  ศึกษา วิจัย ส ารวจ การพัฒนาในด้านการเกษตรและอาหาร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของสินค้าเกษตรและอาหารของผู้ประกอบการใน
ตลาดต่างประเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของการผลิตสินค้า
เฉพาะกลุ่มในต่างประเทศ (อาทิ สินค้าอินทรีย์/ฮาลาล/สินคา้ธรรมชาติ (Natural 
Product)/Gluten Free/Non–GMO เป็นต้น) เพ่ือแสวงหาโอกาสในการเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารใหม่ในต่างประเทศ 

สปษ./สศก./มกอช./
กวก./กสก./ปม./

ปศ./กข./มม. 

 
3.5.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือก าหนดบทบาท/ท่าที/เป้าหมายของไทยในกรอบความร่วมมือ

กับต่างประเทศให้มีความชัดเจน 
2) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในฐานะผู้ให้ ผู้รับ และ

ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร 

เป้าหมาย  ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด  จ านวนงานวิจัย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การเข้าร่วม
ประชุมกับต่างประเทศ และการเผยแพร่ องค์ความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ก าหนดท่าทีที่ชัดเจนในการด าเนินงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร จากการ
ด าเนินงานร่วมกับต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ 

 
แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่  2.1 ก าหนดท่าทีที่ชัดเจนในการด าเนินงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

 

2.1.1  วิเคราะห์และก าหนดท่าที /บทบาท/เป้ าหมายที่ ชัดเจน (Area 
base/Issue base) ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และก าหนดแนวทาง การ
จัดท าและใช้ประโยชน์จาก MOU ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานใน กษ. 

2.1.2  สนับสนุนการมีบทบาทของไทยในการแสดงจุดยืน/ท่าทีใน การจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมถึงการก าหนดแนวทาง การปฏิบัติทาง
การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร (กฎ/ระเบียบ/มาตรฐาน) ในระดับนานาชาติ 

หน่วยงานใน กษ. 
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แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้กรอบความร่วมมือ/องค์การระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีโดย
ค านึงถึงพันธกรณ ี
กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร จากการด าเนินงาน
ร่วมกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

 

2.2.1  ส่งเสริมการจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้/เทคโนโลยีและนวัตกรรม/แนวทางปฏิบัติในด้านการเกษตรร่วมกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในประเด็นที่เป็นปัญหา หรือมี
ความสนใจร่วมกัน 

หน่วยงานใน กษ. 

2.2.2  สนับสนุนให้มีเวทีถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
(เทคโนโลยี/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี) ร่วมกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลจากการเจรจา/ความร่วมมือ/ความตกลง ให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

หน่วยงานใน กษ. 

 
3.5.4.3 ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานด้าน

การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานด้านการเกษตร

ต่างประเทศ 
2) พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน

การเกษตรต่างประเทศ 
เป้าหมาย  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรต่างประเทศสามารถ

ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตัวชี้วัด  จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านการเกษตรต่างประเทศได้รับ

การพัฒนาและมีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น (ภาษา/
วิชาการ/เทคนิคการเจรจาต่อรอง) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร
ต่างประเทศ 

 

3.1.1  เพ่ิมภารกิจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลักในด้านพืช สัตว์ และ
ประมง และหน่วยงานสนับสนุน (เช่น ด้านความร่วมมือ ด้านการค้า และด้าน
มาตรฐาน เป็นต้น) ตลอดจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน

หน่วยงานใน กษ. 
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แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.1.2  ก าหนดกลไกประจ าส าหรับกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรด้านการเกษตรต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของ
องค์ความรู้ที่รอบด้าน 

สกต./หน่วยงานใน 
กษ. 

3.1.3  พิจารณาปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านเกษตร
ต่างประเทศ/ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และอัตราก าลังคน 
ให้เหมาะสมกับเนื้องานและภารกิจที่เพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวด้านการค้า
และการลงทุนสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ 

สป.กษ./หน่วยงานใน 
กษ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
3.2.1  ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานที่ส านักงานที่
ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่ชัดเจนเป็นธรรมสอดคล้องกับภารกิจ และ
ก าหนดแนวทางสายอาชีพที่ชัดเจน เป็นธรรม ให้แก่กลุ่มบุคคลากรที่จะไป
ปฏิบัติงาน และเมื่อกลับจากการปฏิบัติงาน ณ ส านักงานที่ปรึกษาฯ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ กษ. 

สป.กษ. 

3.2.2  ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในด้านต่างประเทศของ กษ. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีองค์ความรู้ทั้ง
เชิงลึกและเชิงกว้าง เพ่ือรองรับงานด้านต่างประเทศ 

สกต./สกธ./หน่วยงาน
ใน กษ. 

หมายเหตุ 
สกธ.  คือ  สถาบันเกษตราธิการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

สกต.  คือ  ส านักการเกษตรต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

สปษ. คือ  ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

สป.กษ.  คือ  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

กข.  คือ  กรมการข้าว 
ชป.   คือ กรมชลประทาน 

กตส.  คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ปม.  คือ  กรมประมง 
ปศ.  คือ  กรมปศุสัตว์ 
พด.  คือ  กรมพัฒนาที่ดิน 
กวก.  คือ กรมวิชาการเกษตร 
กสก.  คือ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสส.  คือ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มม.  คือ  กรมหม่อนไหม 
สปก.  คือ  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
มกอช.  คือ  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
ฝล.  คือ  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
สศก.  คือ  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.6  ผลการศึกษา 
3.6.1  การบูรณาการการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–

2564 
จากการที่ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 ได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของ
หน่วยงานด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแม้จะก าหนดแนวทางการ
ท างานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในรูปแบบของการบูรณาการไว้รวมทั้งระบุถึงส่วนราชการที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะก าหนดให้เป็นการบูรณา
การการท างานเฉพาะภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น มีเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เท่านั้น 
ที่ก าหนดให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกับส่วนราชการภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งยุทธศาสตร์ก็ยังไม่ได้ก าหนด
รายละเอียดว่าควรจะต้องท างานแบบบูรณาการกันอย่างไร 

ซึ่งในประเด็นนี้ ท่านเอกอัครราชทูต ธฤต  จรุงวัฒน์ ได้ให้ความเห็นว่า ยุทธศาสตร์
การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 ควรขยายการบูรณาการการท างานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  
ให้ครอบคลุมทั้ ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี  ที่ พ้ืนที่ ในการท างานใน
ต่างประเทศ ที่ไม่มีส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศตั้งอยู่ เพ่ือให้การท างานภายใต้
ยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน 

3.6.2  การให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ  
การศึกษานี้ ได้ท าการสัมภาษณ์ ได้ท าการสัมภาษณ์ข้าราชการที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านการเกษตรต่างประเทศจ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้  
ยังขาดการให้การสัมภาษณ์ของภาคเอกชน ที่ถือว่าผู้มีส่วนได้เสียในการท างานแบบบูรณาการภายใต้
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ  ปี  2560–2564 ทั้ งนี้ เนื่ องจาก ข้อจ ากัดด้ าน เวลาของ 
ผู้ท าการศึกษา ดังนั้น หากต้องการให้ผลการศึกษานี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของความเห็นของภาคเอกชน 

ประเด็นในการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1) ความส าคัญ ความจ าเป็นและความมีส่วนร่วมของการท างานแบบบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 
2) การมีส่วนร่วมในการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ  

ปี 2560–2564 ของหน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งกิจกรรมตัวอย่างที่หน่วยงานจะมีส่วนร่วมใน
การท างานหรือร่วมท างานร่วมกัน 

3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 
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3.6.2.1  ความเห็นของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายวินิจ  อธิสุข ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ให้ความเห็น ดังนี้  
1) การบูรณาการระหว่างหน่วยราชการมีความส าคัญและมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อผลส าเร็จของการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการโดยล าพัง โดยปราศจากความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชน 

2) ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการท างานดังนี้  
– ควรจัดท ากระบวนการจัดการ เรียนรู้ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

ต่างประเทศทั่วไประดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
ทั้งในมิติของประเด็นปัญหา และมิติเชิงภูมิภาค/รายประเทศ  

– ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าโดยแลกเปลี่ยนและคาดการณ์
ประสบปัญหา/โอกาส จากผลกระทบของข้อตกลงในองค์กรระหว่างประเทศ และความตกลง
ระดับประเทศ โดยต้อง cross cutting ในมิตินโยบาย มิติด้านมาตรการทางการค้า (ภาษีและมิใช่
ภาษี) มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร ฯลฯ 

– ต้องมีความสามารถในการร่วมสนับสนุนการด าเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ได้ท้ังภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภายนอกกระทรวงเกษตร  

– ต้องร่วมกันภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดท าแผน
เตรียมการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานสูง โดยใช้โอกาสในการไปเป็นผู้เข้าร่วมในการ 
workshop/การเป็น speaker/การรับรองคณะจากต่างประเทศ 

– เข้าร่วมก าหนดแผนงานความร่วมมือในด้านมาตรฐานสินค้า
เกษตรระหว่างประเทศกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

– ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย 

3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
– กิจกรรมตัวอย่างที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรด าเนินการ

สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ คือ การจัดท ารายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถและประสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรต่าง และจัดส่งรายชื่อเหล่านี้ในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชนไทย ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้  
เพ่ือการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรไทยในในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

– ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะท างาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศปี 2560–2564 ควรต้องมีการเตรียมการด าเนินงานตามแผน 
โดยการประสาน Action Plan และมีการประชุมติดตามงานทุกไตรมาส (เป็นอย่างน้อย) 
  



29 

 

3.6.2.2  ความเห็นของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 
นายนันทพงษ์   จิระเลิศพงษ์  ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและ 

การบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็น ดังนี้  
1) การบูรณาการระหว่างหน่วยราชการมีความส าคัญและมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อผลส าเร็จของการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 
กระทรวงพาณิชย์ควรให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างเป็นบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ นี้  

2) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์  สามารถร่วมท างานในรูปแบบ 
บูรณาการ ดังนี้ 

– ควบคุมราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพทั้งในและต่างประเทศ 
– พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีนวตกรรมทั้งในด้าน ตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์

และการสร้าง Branding 
– ช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศ 
– ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 

อาทิ งานแสดงสินค้า 
3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ข้อมูลด้านการเกษตรที่มี
ประโยชน์ต่อกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ทิศทางการเกษตรของประเทศไทย เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์  
ด้านการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร 

– นอกจากนี้ ควรให้ความรู้แก่กระทรวงพาณิชย์ในด้านศักยภาพ
การแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือผลักดันกลยุทธ์ด้าน Value Added ในสินค้าเกษตร และกระทรวง
พาณิชย์ควรมีความรู้ในเรื่องคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย เพ่ือให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ 
สินค้าเกษตรได้อย่างเต็มที่ 

นางสาวนุสรา  กาญจนกูล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้ให้ความเห็นดังนี้  

1) การบูรณาการระหว่างหน่วยราชการมีความส าคัญและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อผลส าเร็จของการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 
กระทรวงพาณิชย์ควรให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างเป็นบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ นี้  

2) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์  สามารถร่วมท างานในรูปแบบ 
บูรณาการ ดังนี้ 

– กระทรวงพาณิชย์ขานรับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เท่าที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายทางการค้าขยายตลาดสู่ช่องทางใหม่ทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งการด าเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
กระทรวงฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
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– ในประเด็นการแก้ไขปัญหาทางการค้าสินค้าเกษตร กระทรวง
พาณิชย์มีหน้าที่ประสานการด าเนินการเช่นกัน อาทิ เรื่องมาตรฐานการผลิต ข้อก าหนดด้าน
สุขอนามัยของประเทศผู้น าเข้าส าคัญ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการเจรจาเพ่ือจัดท า
มาตรฐานกฎเกณฑ์ทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในประเด็นด้านการเกษตร 

– ในฐานะหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการค้า การส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์มีส่วนพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป
ของไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographic 
Identification: GI) ของทุกจังหวัดเพ่ือสร้างอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ที่แตกต่างของสินค้าเกษตรของแต่ละ
ท้องถิ่น เท่าที่ผ่านมามีการท างานประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
เกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่จ าเป็นต้องบูรณาการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพ่ือสามารถแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาให้เกษตรได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น 

– ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
โดยเฉพาะในส่วนของ GI ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินการในเชิงรุกเข้มข้นยิ่งขึ้น มีการประสาน
ความร่วมมือกับเอกชนผู้ประกอบการสรรพสินค้าให้เป็นแหล่งวางจ าหน่ายสินค้า GI มากขึ้นด้วย 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า GI ในสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ เพ่ือให้ผู้บริโภค
ทั่วไปแต่ละประเทศยอมรับ 

3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
– ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งเชิงกว้างและ

เชิงลึกของภาคเกษตรในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจด้านการเกษตรของไทยให้เชื่อมโยงและ
เข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ยุค Thailand 4.0 ติดตามความเคลื่อนไหวของการผลิตในภาคการเกษตรครบวงจรจนถึงออกสู่ตลาด
ทราบปัญหาหรือแนวโน้มตลาด การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทั้งนี้ ต้องมีเจ้าภาพร่วม
หรือหน่วยงานที่สามารถประสาน/ก ากับดูแล การบูรณาการได้อย่างจริงจังในการด าเนินการ 

– ควรจัดตั้งสถาบัน/หรือท างานในลักษณะประชารัฐ เพ่ือการมี 
ส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการเป็นหน่วยระดมสมอง ให้ค าปรึกษา และชี้เป้า  
ส่งต่อหน่วยงานด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งงานต่อให้ผู้รับผิดชอบต่อไป 

3.6.2.3  ความเห็นของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
นางสาวรุจิกร  แสงจันทร์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ได้ให้

ความเห็น ดังนี้  
1) การบูรณาการระหว่างหน่วยราชการมีความส าคัญและมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อผลส าเร็จของการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 
กระทรวงการต่างประเทศควรให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างเป็นบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์
ฯ นี้ เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ มี สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทน
ถาวรประจ าสหประชาชาติ อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก หน่วยงานเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมในภารกิจ/
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
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2) ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ สามารถร่วมท างานในรูปแบบ
บูรณาการใน 3 มิติ ดังนี้ 

– การเจรจาแก้ปัญหา โดยกระทรวงการต่างประเทศ และ 
สถานเอกอัครราชทูต. ร่วมกับ ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศเจรจากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาและอาจ Lobby รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้การ
สนับสนุนท่าทีไทย 

– ก ารส่ ง เส ริ ม สิ น ค้ า เก ษ ต รแ ล ะอ าห าร ใน ต่ างป ระ เท ศ  
สถานเอกอัครราชทูต.และสถานกงสุลใหญ่.ทุกแห่งต่างมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และอาหารไทยในต่างประเทศ โดยอาจหารือเพ่ือให้มีการบูรณาการมากขึ้น 

– การวิจัยและการพัฒนา อาจขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูต.
และสถานกงสุลใหญ่.ที่ตั้งอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว ประสานกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
การเกษตร เพ่ือขอเรียนรู้สร้างเครือข่ายเพ่ือน า Best Practices มาพัฒนา R&D ของประเทศไทย 

– ข้อเสนอแนะในกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
Thai Food Fair การจัด Cooking Class โดยเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรุงรส 
สมุนไพร ฯลฯ การจัดสัมมนาด้าน R&D ด้านการเกษตร การจัดทริปเยือนประเทศไทยของ
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ การใช้ Social Media โดยเฉพาะ YouTube ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น  

3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การบูรณาการระหว่างหน่วยงานจะเกิด
ประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ  
มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของอีกฝ่ายหนึ่งทราบยุทธศาสตร์และประเด็นเร่ งด่วนของกันและกัน 
ดังนั้น จึงควรสร้างกลไกหรือเครือข่ายระหว่างนักการเกษตรกับนักการทูต ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่เสมอ อาจจะในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการก็ได้ 

นายอรรณพ  ศูนย์จันทร์ เลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้  
ได้ให้ความเห็น ดังนี้  

1) การบูรณาการระหว่างหน่วยราชการมีความส าคัญและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อผลส าเร็จของการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 

2) ส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ สามารถร่วมท างานในลักษณะ
การบูรณาการดังนี้ 

–. กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดใน
การก าหนดท่าทีของประเทศไทย ทั้งในกรอบพหุภาคี และการเจรจาในกรอบทวิภาคีในปัญหาต่าง  ๆ 
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรฯ จะท าให้
ประเทศไทยสามารถชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงท่าทีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศได้อย่ าง
ทันท่วงที โดยเฉพาะกรณีปัญหา IUU เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลของไทยที่
ส่งออกไปยังตลาดสภาพยุโรป 

– การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศ 
ยังจะท าให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลใหญ่ของไทยทั่วโลก สามารถชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

– กระทรวงการต่างประเทศสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเชื่ อมั่ น ในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าเกษตรและอาหาร โดยผ่ านกลไกของ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ โดยการจัดท าฐานข้อมูลและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ การจั ดท าเอกสารเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ การเผยแร่ทางสื่อออนไลน์ การใช้ช่องทางการทูตเพ่ือประชาสัมพันธ์ในประเทศต่าง  ๆ 
รวมทั้งการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลไทย เป็นต้น รวมทั้งการท าหน้าสื่อชี้แจงต่อประเทศต่าง ๆ 
หรือสื่อสารมวลชนในประเทศนั้น เมื่อมีรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลงต่อสินค้าเกษตรไทย 

– ควรมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น มีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานที่สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้โดยตรง เพ่ือให้การชี้แจงประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตร 
คุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปอย่างทันทวงที ทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดท าฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

การเข้าร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เช่น ICC 
Climate Change โดย กระทรวงการต่างประเทศช่วยเป็นหน่วยงานประสานงานข้อมูล/ประเด็นการ
เจรจากับต่างประเทศ. เช่น EU ในภาพรวม 

–  กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ เช่น 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ มีหน่วยงานในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยผ่านเว็บไซด์ของกระทรวงฯ เว็บไซด์ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ และเว็บไซด์ของ  
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ทั่วโลก เกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านการค้า มาตรการด้านการกีดกัน
ทางการค้า/การเกษตร และโอกาสกับการค้าสินค้าเกษตรให้ผู้ประกอบการ โดยได้รับทราบ รวมทั้ง
การเข้าแจ้งเตือนในเรื่องการเตือนภัยเกี่ยวกับมาตรการการกีดกันการค้า/การเกษตร 

3)  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  มี
ช่องทางการติดต่อประสานงานที่สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้โดยตรง เพ่ือให้การชี้แจงประชาสัมพันธ์ 
สินค้าเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปอย่างทันทวงที ทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดท า
ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ควรให้มีการหารือ
ลักษณะ informal ระหว่างผู้ปฎิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นการท างานเป็นทีมร่วมกัน โดยมิได้แบ่งแยกว่าเรื่อง/
ประเด็นที่ส าคัญ เช่น ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเรื่องเฉพาะของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเท่านั้น  

3.6.3  ข้อวิเคราะห์การบูรณาการการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ 
ปี 2560–2564 

3.6.3.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ในที่นี้หมายถึงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ) มีความส าคัญและมีความจ าเป็น  
อย่างยิ่งต่อการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทย เนื่องจาก 



33 

 

1)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังขาดความพร้อมในตัวเองทั้งในเรื่อง 
(1) บุคลากรที่มีทักษะในการเจรจา ความรอบรู้เรื่องกฎระเบียบระหว่างประเทศ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษา และการส่งบุคลากรไปประจ าการในต่างประเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องด าเนินการทั่วโลก  
(2) อ านาจหน้าที่บางอย่างไม่ได้เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง อาทิ อ านาจหน้าที่ใน
การเจรจาด้านการค้า การส่งเสริมทางการค้าระหว่างประเทศ การเป็นผู้น าหรือผู้แทนหลักในด้านการ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2)  การบูรณาการการท างานฯ จะก่อให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานยิ่งขึ้น ทั้งในประเด็น การลดความจ าเป็นต้องหาบุคลากรเพ่ิมเติม การท างานที่มีความรอบคอบ
มากขึ้นที่เกิดจากการร่วมกันคิดพิจารณา  

3)  การบูรณาการการท างานฯ ก่อให้เกิดการเกื้อกูลกันในระหว่าง
หน่วยงานราชการทั้ง 3 หน่วยงาน ในการที่จะบรรลุการท างานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง 
คือ ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560–2564 ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555–2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่  3 การยก
ระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ 
และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 4 ปี (2558–2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

3.6.3.2 แนวทางการบูรณาการการท างานของทั้ง 3 กระทรวง เพ่ือให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศปี 2560–2564 นี้ สามารถด าเนินการได้เป็น 2 แนวทาง คือ การแบ่ง
งานกันท าโดยพิจารณาในส่วนที่เป็นหน้าที่หลักของแต่ละกระทรวง และการท างานร่วมกันเป็นทีมใน
ลักษณะคณะท างาน 

1)  ในส่วนของการแบ่งงานกันท าโดยพิจารณาในส่วนที่เป็นหน้าที่หลัก
ของแต่ละกระทรวง คือการให้แต่ละกระทรวงเลือกท างานเฉพาะที่ตนเองมีหน้ าที่ และมี 
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่  

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรท าหน้าที่ 
–  จัดท ากระบวนการจัดการ เรียนรู้  แก้ ไขปัญหาด้าน

การเกษตรต่างประเทศทั่วไประดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งในมิติของประเด็นปัญหา และมิติเชิงภูมิภาค/รายประเทศ 

–  ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าโดยแลกเปลี่ยนและคาดการณ์
ประสบปัญหา/โอกาส จากผลกระทบของข้อตกลงในองค์กรระหว่างประเทศ และความตกลง
ระดับประเทศ โดยต้อง cross cutting ในมิตินโยบาย มิติด้านมาตรการทางการค้า (ภาษีและมิใช่
ภาษี) มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร ฯลฯ 

–  เตรียมพร้อมในการท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์แก่ภายนอกกระทรวงเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ข้อมูลด้านการเกษตร
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็น/สินค้า ที่จ าเป็นต้องการการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
หรือต้องการการส่งเสริมในเกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ  
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–  จัดท าฐานข้อมูลกลางที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้จาก
หน่วยราชการไทยอ่ืนที่อยู่ในทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านข้อมูลทั่วไปของการเกษตรไทย 
ข้อมูลเฉพาะและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค การก าหนดมาตรฐาน เพ่ือที่กระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงการต่างประเทศ สามารถน าไปใช้เพ่ือให้การชี้แจงประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตร คุณภาพของ
สินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปอย่างทันทวงที ทันต่อเหตุการณ์  ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของไทยในต่างประเทศ 

–  ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศ ควรต้อง
ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า รวมทั้งประเด็นปัญหา ในประเทศอานา เขตที่รับผิดชอบ  
อย่างใกล้ชิดและทันสมัย และควรรายงานให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง 

(2) กระทรวงพาณิชย์ ควรท าหน้าที่  
–  ท าหน้าที่ประสานการด าเนินการ อาทิ เรื่องมาตรฐาน 

การผลิต ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยของประเทศผู้น าเข้าส าคัญ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งการเจรจาเพื่อจัดท ามาตรฐานกฎเกณฑ์ทางการค้าต่าง ๆ ในประเด็นด้านการเกษตร 

–  พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีนวตกรรมทั้งในด้าน ตัวสินค้า  
บรรจุภัณฑ์และการสร้าง Branding 

–  ช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรในตลาด
ต่างประเทศ 

–  ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ
ส่งออก อาทิ งานแสดงสินค้า 

–  ส านักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ในต่างประเทศ ควรต้อง
ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า รวมทั้งประเด็นปัญหา ในประเทศอานาเขตที่รับผิดชอบ  อย่าง
ใกล้ชิดและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างในเขตอาณาท่ีไม่มีส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรตั้งอยู่  

(3) กระทรวงการต่างประเทศ ควรท าหน้าที่  
–  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและ

มาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยผ่านกลไกของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่
ของไทยในต่างประเทศ โดยการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ในต่างประเทศ การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ การใช้
ช่องทางการทูตเพ่ือประชาสัมพันธ์ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลไทย 
เป็นต้น รวมทั้งการท าหน้าสื่อชี้แจงต่อประเทศต่าง ๆ หรือสื่อสารมวลชนในประเทศนั้น เมื่อมีรายงาน
ข่าวที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลงต่อสินค้าเกษตรไทย 

–  การเจรจาแก้ปัญหา โดยกระทรวงการต่างประเทศ และ
สถานเอกอัครราชทูต. ในต่างประเทศควรท าหน้าที่เจรจาเบื้องต้นกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของ
ต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาและอาจ Lobby รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้การสนับสนุนท่าทีไทย 

–  กระทรวงการต่างประเทศควรใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศ เพ่ือการก าหนดนโยบายและมาตรการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลใหญ่ของไทยทั่วโลก สามารถชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

2)  ในส่วนของการท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะคณะท างาน ก็เป็น
อีกแนวทางหนึ่งของการบูรณาการการท างานเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ  
โดยลักษณะการท างานในรูปแบบนี้ ควรเป็นงานที่มีลักษณะชั่วคราว เป็นงานเฉพาะกิจมีก าหนดเวลา
การสิ้นสุดการท างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมที่มีลักษณะเป็นโครงการ อาทิ 
คณะท างานเพ่ือแก้ปัญหาการค้าสินค้าเกษตรไทยในประเทศใดประเทศหนึ่ง คณะท างานเพ่ือ
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรณีที่ไทยถูกฟ้องร้องในเวทีองค์การระหว่างประเทศ คณะท างานเพ่ือส่งเสริม
ผลไม้ไทยในตลาดสาธารณประชาชนจีน เป็นต้น  

ซึ่ งคณ ะท างานฯ เหล่ านี้  ควรมีองค์ประกอบคณ ะท างานที่
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน ลักษณะท างานควรมีลักษณะการ
ท างานเป็นทีม ร่วมกันประชุมหารือเพ่ือให้ท่าทีของคณะท างานฯ ก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ ในการ
ท างานของคณะท างานฯ ซึ่งปัจจัยส าคัญในการท างานของคณะท างานฯ ต้องเป็นไปในนามท างานฯ 
ไม่ใช่ในนามของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

หัวหน้าและเลขานุการคณะท างานฯ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
การท างานประสบผลส าเร็จหรือไม่ ในความเห็นของผู้เขียน เห็นว่า กรณีการท างานของคณะท างานฯ 
มีเป้าหมายในการท างานที่ไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงในรายประเทศ หัวหน้าและเลขานุการควรมาจาก
ส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นมากที่สุด ส่วนกรณี การท างานของคณะท างานฯ มีเป้าหมาย
ในการท างานที่เฉพาะเจาะจงในรายประเทศ หัวหน้าและเลขานุการคณะท างานฯ ควรเป็นข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศในประเทศเป้าหมายนั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก ข้าราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศจะเป็นผู้รอบรู้และช านาญการในเรื่องประเทศท่ีคณะท างานจะเข้าไปท างานนั่นเอง 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะการณ์ทั่วไป รวมทั้งภาคการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของโลก จึงได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560–2564 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
และเพ่ือการรองรับและปรับตัวของภาคเกษตรไทยตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของ
หน่วยงานด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ตาม การที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตร
ต่างประเทศนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือและท างานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง
พาณิชย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการท าการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวทางการท างานอย่าง
เป็นบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพและ
เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์นี้  

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ในที่นี้หมายถึงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ) มีความส าคัญและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

แนวทางการบูรณาการการท างานระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี  2560 –2564 
ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ การแบ่งงานกันท าโดยพิจารณาในส่วนที่เป็นหน้าที่หลักของแต่ละ
กระทรวง และการท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะคณะท างาน 

ทั้งนี้  การท างานแบบแบ่งงานกันท า ควรเป็นงานที่ท าในลักษณะประจ าสม่ าเสมอ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรท าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตการเกษตรภายในประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เทคนิคการผลิตสินค้าเกษตร ข้อดี ข้อด้อย และปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นสินค้าเกษตรภายในประเทศ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ โอกาส อุปสรรคและปัญหา  
ในต่างประเทศท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส านักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศตั้งอยู่ กระทรวง
พาณิชย์ควรท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ โอกาส อุปสรรคและปัญหา ที่เกิดขึ้นต่อสินค้า
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เกษตรของไทยในต่างประเทศ และท าหน้าที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยใน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังควรเป็นผู้น าหลักในการเจรจาเรื่องการค้าสินค้าเกษตรทั้งในด้านการเปิดตลาด 
และการแก้ไขปัญหาทางการค้า กระทรวงการต่างประเทศ ควรท าหน้าที่ในการเสริมสร้างความเชื่อม่ัน
ในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยผ่านกลไกของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการท าหน้าสื่อชี้แจงต่อประเทศต่าง  ๆ หรือ
สื่อสารมวลชนในประเทศนั้น เมื่อมีรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลงต่อสินค้าเกษตรไทย 
ส่วนการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ  
สถานเอกอัครราชทูตไท ในต่างประเทศควรท าหน้าที่เจรจาเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาและอาจ Lobby รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้การสนับสนุนไทย 

ส่วนการท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะคณะท างานควรเป็นงานที่มีลักษณะชั่วคราว  
เป็นงานเฉพาะกิจมีก าหนดเวลาการสิ้นสุดการท างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริม
ที่มีลักษณะเป็นโครงการ องค์ประกอบของคณะท างานควรประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
การท างานภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปี 2560–2564 โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยนั้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องมี
พันธมิตรนอกกระทรวงมาร่วมกันท างาน ดังนั้นฝ่ายนโยบายจึงควรให้การสนับสนุน ผลักดัน และ
กระตุ้นให้การท างานภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทย เป็นการท างานในเชิงร่วมกันท างานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการกันจนได้ผลส าเร็จของงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  ในการจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานอ่ืนนอกกระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายใต้แผนงาน/โครงการนั้น ๆ  

2)  กระทรวงเกษตรสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ 
ควรร่วมกันในการเตรียมการล่วงหน้าโดยแลกเปลี่ยนและคาดการณ์ ปัญหา/โอกาส จากผลกระทบ
ของข้อตกลงในองค์กรระหว่างประเทศ และความตกลงระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
ของไทย โดยต้อง cross cutting ในมิตินโยบาย มิติด้านมาตรการทางการค้า (ภาษีและมิใช่ภาษี) 
มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร ฯลฯ 

3)  การท างานในกรณีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศควร
ด าเนินการในรูปแบบของคณะท างาน โดยมีองค์ประกอบคณะท างานจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ  
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4)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจัดท าฐานข้อมูลกลางที่ทันสมัยและสามารถ
เข้าถึงได้จากหน่วยราชการไทยอ่ืนที่อยู่ในทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านข้อมูลทั่วไปของ
การเกษตรไทย ข้อมูลเฉพาะและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค การก าหนดมาตรฐาน เพ่ือที่
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ สามารถน าไปใช้เพ่ือให้การชี้แจงประชาสัมพันธ์ 
สินค้าเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปอย่างทันทวงที  ทันต่อเหตุการณ์  
ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของไทยใน
ต่างประเทศ 

5)  กระทรวงการต่างประเทศควรส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยผ่านกลไกของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ โดยการจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ในต่างประเทศ การเผยแพร่ทาง
สื่อออนไลน์ การใช้ช่องทางการทูต เพ่ือประชาสัมพันธ์ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงาน
ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลไทย เป็นต้น รวมทั้งการท าหน้าสื่อชี้แจงต่อประเทศต่าง  ๆ หรือ
สื่อสารมวลชนในประเทศนั้น เมื่อมีรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลงต่อสินค้าเกษตรไทย 

6)  ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศ ควรต้องติดตามสถานการณ์ 
การผลิต การค้า รวมทั้งประเด็นปัญหา ในประเทศอานาเขตที่รับผิดชอบ อย่างใกล้ชิดและทันสมัย 
และควรรายงานให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม  ๆ กับการายงานต่อกระทรวงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร 
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