
 
 

 
 
รัฐมนตรีเกษตรฯ 'เฉลิมชัย' แถลงนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจ าประเทศไทย 
ชูนโยบาย 3 ด้าน "ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความ
ยั่งยืนของภาคการเกษตร" พร้อมจับมือนานาประเทศ ผ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
อย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
 วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (เวลา 13.00 น.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการแถลงนโยบายด้านการเกษตร
ให้แก่คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ประจ าประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูต ประจ าประเทศไทย รวม 62 ประเทศ ได้แก่เอกอัครราชทูต 25 
ประเทศ อุปทูต 11 ประเทศ ผู้แทน จ านวน 27 ประเทศ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 5 องค์กร รวม 
107 คน โอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว สุนทรพจน์  เนื่องในโอกาส
การแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรต่างประเทศของไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร
กระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมงานในครั้งนี้ จากนั้นคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้น าคณะทูตานุทูตและผู้แทน
หน่วยงานต่างประเทศ เดินชมบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Safety, Security & Sustainability for Resilience 
Agriculture” ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยเอกอัครราชทูต อุปทูต/กงสุล ตลอดจนผู้แทนกลุ่มสหภาพยุโรป และองค์การระหว่างประเทศ ได้
ให้ความสนใจบูธนิทรรศการซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเกษตรของไทย และผลส าเร็จของสินค้าเกษตรในเวทีตลาดโลกเป็น
อย่างมาก 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถ้อยแถลงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะ
น าพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต่อยอดและปรับเปลี่ยนจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าของพ่ีน้องเกษตรกรในทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่
สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมีกรอบการท างานในการขับเคลื่อนร่วมกัน ใน 3 ด้าน หรือที่
เรียกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) โดยจะต้องมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ โดยการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหารครบตลอดห่วงโซ่อาหาร จากไร่นาถึงโต๊ะ
อาหาร โดยการใช้มาตรฐาน GAP และ GMP โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปก ากับดูแล ตาม
สอบ ทั้งระดับฟาร์ม ระดับไร่นา และตรวจสินค้าเกษตรที่ส่งออก อย่างไรก็ตาม ได้สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค  
 ในด้านของ ความม่ันคงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่สามารถส่งออกทั้งในรูปแบบแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไปยังนานาประเทศ ตอกย้ าศักยภาพของการเป็น
ครัวของโลก และความพร้อมของการเป็นแหล่งส ารองอาหารของอนุภูมิภาคอาเซียน โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 นี้ ประเทศไทยไม่มีนโยบายห้ามการส่งออก มีแต่มาตรการที่จะท าให้เป็นไปอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังสนับสนุนให้
การค้าระหว่างประเทศด าเนินการได้ตามกลไกของการตลาด และพร้อมที่จะร่วมมือผ่านกลไกภาครัฐหากมีความจ าเป็น 

นอกจากนี ้ได้มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางชีวภาพ ซึ่งสามารถป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร การป้องกันควบคุมหนอนกระทู้ลายจุด เป็นต้น ซึ่งได้สนับสนุนและตัดสินใจในมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดผล
ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท้ังหลายด้วย 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดความยากจน
ของเกษตรกร การขจัดความหิวโหย ความมั่นคงในอาชีพเกษตร รวมถึงความมั่นคงของรายได้ของเกษตรกร  จึงได้มี
นโยบายตลาดน าการผลิต โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่จะเข้ามาเพ่ิม
ช่องทางในการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองเกษตรสารนิเทศ  โทร 0 22281 0859 โทรสาร 0 22822871 

www.moac.go.th e-mail : moacnews62@gmail.com 
 
 



 

วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ถือเป็นการใช้กลไกทางการค้า เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรตั้งแต่เกษตรกรราย
ย่อยจนถึงเกษตรอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการในการใช้แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ โดย
ร่วมมือกับผู้น าแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ ลาซาด้า ช๊อปปี้ อาลีบาบา และตลาดเกษตรกรออนไลน์ ในการยกระดับและ
พัฒนาทักษะใหม่ เพ่ือเข้าสู่ตลาดออนไลน์ การขายสินค้าเกษตรโดยตรง รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
และส าหรับตลาดออฟไลน์ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีการลงนาม MOU ร่วมกับซุบเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ของไทย เช่น แม็ค
โคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และตลาดไท มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งยังพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร โดยการตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร (AIC) โดยมีการตั้งศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (Big Data) เป็นต้น 

ส าหรับในส่วนของ ความยั่งยืนของภาคการเกษตร (Sustainability) กระทรวงเกษตรฯ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน ทั้งทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรประมง และการจัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตร 
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ การเพ่ิมแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงการบริหารจัดการประมง
อย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา IUU ด้วย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยัง
ได้ริเริ่มโครงการในหลาย ๆ ด้าน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการท าเกษตรกรรมที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากโลกร้อนและ
การสร้างมาตรฐานสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการข้าวลดโลกร้อน การท ามาตรฐานข้าวยั่งยืน และการเพาะเลี้ยง
กุ้งอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในทุกกรอบความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการพัฒนา
องค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะ
ไม่หยุดยั้งที่จะเดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรของไทย ให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในสายตาโลก พร้อมเคียงข้าง ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมก้าวเดินร่วมกันในทุก ๆ 
สถานการณ์ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของพ่ีน้องเกษตรกรไทยและความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก" ดร.เฉลิมชัย 
กล่าว 

 

 


