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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาขาที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่

ประเทศสมาชิกกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี –เจ้าพระยา–แม่ โขง 
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่ ไทยร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะตามเป้าหมายที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาค
อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ป ี
ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2566 ที่ เพ่ิงได้รับการรับรองในการประชุมผู้น ากรอบ ACMECS ครั้งที่ 8  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาภาพรวมการด าเนินงานให้ความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนาของไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแก่ประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ กัมพูชา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม และศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือของญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลี และจีน ในฐานะแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและมีความร่วมมือไตรภาคี
กับไทย และเสนอแนะแนวทางความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคีกับทั้งสามแหล่งผู้ให้ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาความร่วมมือ
ไตรภาคีดังกล่าวในกรอบการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ผลการศึกษาพบว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่
ประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยทั้งหมด เช่น  
การจัดท าโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภาคี (3–5 ปี) และการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น GMS และ ACMECS โดยเน้นการจัด
ฝึกอบรมในประเทศไทย และ (2) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งผู้ให้อ่ืน 
รวมทั้งความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third 
Country Training Program: TCTP) ในประเทศไทย ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน (Joint Training Program) ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลี และความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยด าเนินโครงการความร่วมมือ
ไตรภาคีเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ประเทศเพ่ือนบ้าน)  

จากการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) และหลักการที่ส าคัญ
ตามปฏิญญาปารีส (Paris Declaration Aid Harmonization) มาศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้อง
ระหว่าง (1) สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS (2) สาขาที่ทั้งสามแหล่งผู้ให้ 
ให้ความส าคัญ/ประสงค์จะให้ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ (3) ศักยภาพของไทยในการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งศึกษา/วิเคราะห์ความร่วมมือที่มีอยู่กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีนที่ให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน มีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 คือ ยึดกรอบการด าเนินงาน/ลักษณะ
กิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศด าเนินการร่วมกับแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการให้ความช่วยเหลือ



จ 

ทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในลักษณะ
แผนงาน (Programme–based Approach) และก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญไว้ เช่น เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลา ผลส าเร็จ การติดตามประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมและสาขา ที่จะ
ด าเนินการ ได้แก่ (1) ญี่ปุ่น คือ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) ในไทย ใน 5 
สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักท่ี 3 (วิสาหกิจอัจฉริยะ บริการทางการแพทย์อัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ 
การจัดการทรัพยากรน้ า และการลดภัยพิบัติ) (2) สาธารณรัฐเกาหลี คือ การจัดหลักสูตร Joint 
Training Program ทั้งในไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ใน 4 สาขาท่ีส าคัญภายใต้เสาหลักท่ี 3 (วิสาหกิจ
อัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน การจัดการทรัพยากรน้ า และประเด็นข้ามสาขา น้ า–
อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม และ (3) จีน คือ โครงการความร่วมมือไตรภาคีโดยการจัดฝึกอบรม/ ดูงาน/
ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในประเทศไทยและจีน ใน 5 สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (วิสาหกิจ
อัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ การจัดการทรัพยากรน้ า พลังงานทดแทน และการท่องเที่ยว)  

ในการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีครั้งนี้พบว่า มี
จุดแข็งที่ส าคัญคือ มีการประมวลความต้องการ/ความสนใจจากทั้งสามฝ่าย (ไทย–ประเทศหุ้นส่วน–
ประเทศเพ่ือนบ้าน) มีการก าหนดเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนคือ การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บท ACMECS และใช้หลักการตามปฏิญญาปารีสในการจัดท าแผนงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิด
ประสิทธิผล ความร่วมมือไตรภาคีให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และยังมีปัจจัยเอ้ืออีกหลายประการ เช่น 
นโยบายของฝ่ายไทย และประเทศหุ้นส่วนทั้งสามที่ให้ความส าคัญต่อ ACMECS 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การปรับปรุงการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน  
โดยอาจใช้แนวทางในการจัดท าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในครั้งนี้เป็นต้นแบบ สนับสนุน
ให้น าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีจากการศึกษาครั้งนี้ไปเจราจาหารือ/ปฏิบัติจริงเพ่ือต่อยอดกับ
ความร่วมมือไตรภาคีที่ด าเนินการอยู่แล้วร่วมกับทั้งสามแหล่งผู้ให้ แสวงหาช่องทางในการเชื่อมโยง
แผนงานความร่วมมือไตรภาคีนี้กับแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ ACMECS หรือกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง
กับทั้งสามแหล่งผู้ให้ และในอนาคต อาจจัดท าแผนงานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านแบบองค์รวม 
(Integrated Programme–based Approach) โดยบูรณาการงานให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งในส่วนที่ไทยให้โดยตรงกับที่ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนให้ความร่วมมือไตรภาคี ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการ ได้แก่ จัดตั้งกลไก/ช่องทางการหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(ประเทศสมาชิก ACMECS) โดยขอน าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศ
หุ้นส่วน จากการศึกษาในครั้งนี้เข้าหารือเป็นวาระหนึ่งในกลไกการประชุมที่มี อยู่แล้ว เช่น การประชุม
คณะท างานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ ACMECS หรือหารือร่วมกับทั้งแหล่งผู้ให้
และประเทศเพ่ือนบ้านในการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับทั้งสามแหล่ง รวมทั้ง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานตามข้อเสนอแผนงานไตรภาคีผ่านกลไก/เวทีการเจรจาที่มีอยู่
ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานผู้แทนประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม และจัดประชุม
ระดมสมองกับหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

รัฐบาลไทยเป็นผู้ริเริมก่อตั้งกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี –
เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) ร่วมกับประเทศ เพ่ือนบ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพ่ือลดช่องว่างและส่งเสริมการ พัฒนา
ร่วมกันในหลากหลายมิติอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือก าหนดแผนงานร่วมกับ
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องที่จะสนองตอบต่อแผนปฏิบัติการความร่วมมือและปฏิญญา (Declaration) 
ที่ประเทศสมาชิกประกาศร่วมกันไว้ในการประชุมกรอบ ACMECS ในวาระต่าง ๆ ที่ส าคัญ และช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การอ านวยความสะดวกการค้าและ
การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด าเนินกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าโครงการทวิภาคีหรือโครงการร่วมวิจัย การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไป
ปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม/ดูงานหรือการให้ทุนศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแก่ประเทศสมาชิก  

นอกเหนือจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมคือ กรมวิเทศสหการ) ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลไทยในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 (1961) เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถ ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศคู่ร่วมมือ โดยประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นประเทศเป้าหมายที่ส าคัญของรัฐบาลไทยมา
โดยตลอด เพ่ือรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในทุกมิติที่ส าคัญ เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างกัน ลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เพ่ือรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย เพ่ือบรรเทาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในประเทศเพ่ือนบ้าน และป้องกันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของไทยตามแนวชายแดน เป็นต้น  

ที่ผ่านมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ระดับทวิภาคี (Bilateral Cooperation) แก่กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทั้งในรูปของ
การจัดท าแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 3 ปี โดยให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท และทุน
ฝึกอบรม หรือดูงานระยะสั้นแก่บุคลากร ในสาขาตามความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
โครงการ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เช่น การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยและอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน การให้
ทุนศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน และการสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาการ ตามค าขอของ
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ประเทศคู่ร่วมมือในสาขาที่ประเทศไทยมีความช านาญและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืน ๆ ตามที่ประเทศเพ่ือนบ้านแจ้งขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศยังได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นแหล่งผู้ให้เดิมให้ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วน (ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและแบ่งปันความรู้ ทางวิชาการ)  
แก่ประเทศท่ีสามหรือประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ (North–South–South Cooperation)  

ในปัจจุบัน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีให้แก่
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหลายแหล่งผู้ให้ รวมทั้งประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่
ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่  

1)  ญี่ปุ่น  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันลงนามกรอบ

ความร่วมมื อแบบหุ้ น ส่ วน ไทย –ญี่ ปุ่ น  (Japan–Thailand Partnership Programme: JTPP)  
เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2537 และ JTPP2 เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2546 เพ่ือร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศ
ก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ เน้นการส่งเสริมการรวมตัวกันในประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะนี้ มีกิจกรรมหลักที่
ด าเนินการให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม 
(Third Country Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย ในสาขาต่าง ๆ เช่น การผลิต
อุตสาหกรรม การพัฒนาผู้พิการ และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอาเซียน–BIMSTEC และการด าเนิน
โครงการไตรภาคีไทย–ญี่ปุ่น–เมียนมา ตามความต้องการของเมียนมาในสาขาการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว (เมืองพุกาม) การป้องกันโรคในปศุสัตว์ (พ้ืนที่ชายแดนไทย–เมียนมา) การป้องกันและ
บริหารจัดการพิบัติภัย (อุทกภัย) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ปลา Silonia Silondia ของเมียนมา 
และกุ้งทะเล)  

2)  สาธารณรัฐเกาหลี  
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และประธาน (President) ของ Korea 

International Cooperation Agency (KOICA) ได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding between TICA and 
KOICA on Strengthening Partnership for International Development Cooperation) เมื่ อ วั น ที่ 
25 มิถุนายน 2557 เพ่ือส่งเสริมและมี ส่วนช่วยให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ การบรรเทา
ปัญหาความยากจน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผู้รับความร่วมมือ รวมทั้ง
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาในระดับโลก โดยก าหนดกิจกรรมความร่วมมือ
หุ้นส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครร่วมไปปฏิบัติงาน การให้ทุนศึกษา 
การจัดท าแผนงานหรือโครงการ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา หรือการวิจัยและท าการศึกษาใน
ประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนา เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ KOICA ได้
ร่วมกันจัดฝึกอบรมทั้งในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปของการจัด
ฝึกอบรม Joint Training Program ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์–เลสเต ภายใต้
แผนปฏิบัติการ (Action Plan between KOICA and TICA on the Joint Training Program) 
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ระยะ 3 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในสาขา ต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ได้แก่ สาธารณสุขมูลฐาน 
การจัดการทรัพยากรน้ า และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชนบท และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน  

3)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและจีนได้ร่วมกันลงนามในความตกลง 

ว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย–จีน (Agreement on Scientific and Technical 
Co–operation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of the People’s Republic of China) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2521 โดยมีการจัดตั้งกลไกเพ่ือก าหนด
ทิศทางความร่วมมือและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามความตกลงฯ ดังกล่าว ในรูปของการประชุม
คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย–จีน 
(จัดขึ้นทุก 2 ปี) ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของจีน ที่ผ่านมามีกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการศึกษา 
ดูงาน โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม โครงการความร่วมมือทวิภาคี และความร่วมมือไตรภาคีที่ทั้งสองฝ่าย
ได้ขยายความร่วมมือฯ ให้แก่ ประเทศที่สามใน 5 สาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย การเกษตร 
สาธารณสุข พลังงาน วิทยาศาสตร์/ เทคโนโลยี/นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
และในการประชุม คกร. ไทย–จีน ครั้งที่ 22 (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศของไทย (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ได้เป็นประธานร่วมกับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ของจีน และเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือที่
หลากหลายมากข้ึน โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวนฝ่ายจีนให้ร่วมมือกับไทยในลักษณะไตรภาคีเพ่ือสนับสนุน
กรอบ ACMECS และสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่าง ACMECS กับกรอบ ความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง 
(Mekong–Lancang Cooperation) ที่ริเริ่มโดยจีน  

ในการประชุมผู้น ากรอบ ACMECS ครั้งที่ 8 (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่
รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ผู้น าประเทศสมาชิกได้รับรองแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ระหว่างปี ค.ศ. 2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566) ที่ยกร่างโดยฝ่ายไทย เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ อนุภูมิภาค
ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้ โดยอาศัยการใช้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการเข้าถึงดิจิทัล และ
ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 เสาหลัก (หรือ 3s) ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อใน 
อนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) (2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ(Synchronized ACMECS 
Economies) และ (3) การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable 
ACMECS) โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น โดยจะมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plans) เพ่ือรองรับแผนแม่บทฯ และจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน 
(Coordination Committee) ก ากับดูแลการด าเนินโครงการสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ในแต่ละเสา 
นอกจากนี้  ผู้น าประเทศสมาชิกยังได้ออกปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) แสดง
เจตนารมณ์ของผู้น ากรอบ ACMECS ในการกระชับความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีจีน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ ทั้งนี้ 
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รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตาม  
เสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS)  

เมื่อปี พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ือตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของรัฐบาล 
โดยกระทรวงฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “การต่างประเทศไทยมีพลวัตและเอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้
ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” และมีภารกิจในการ “เชื่อมไทยสู่โลกและ
เชื่อมโลกสู่ไทย” ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่จุดแข็งและศักยภาพของไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก 
เข้าใจ และมีความร่วมมือกับไทยในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผน แม่บทฯ ไว้ 
5 เรื่อง (หรือ 5s/5 มี) ได้แก่ (1) Security (มีความมั่นคง) (2) Sustainability (มีความ มั่งคั่ง ยั่งยืน) 
(3) Standard (มีมาตรฐานสากล) (4) Status (มีสถานะและเกียรติภูมิ) และ (5) Synergy (มีพลัง)  
ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง ความเชื่อมโยงที่ส าคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน ค.ศ. 2030  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ  
ในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) และก าหนด
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ประการหนึ่งที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศภายใต้นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา 
(South–South Cooperation) และความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation) ในการเชื่อมโยง 
(connectivity) การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเป้าหมายรวมทั้ง
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการขยายความร่วมมือหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาระดับโลก (Global 
Partnership for Development) ของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน ประเด็นส าคัญ
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และด้วยประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจึงควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาที่ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือไตรภาคีที่มีกับประเทศ
หุ้นส่วนที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเสาหลักที่ 3 
การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ของแผนแม่บท 
ACMECS ที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายมาให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานของ
ประเทศไทยได้หรือไม่  และอย่างไร โดยมี กรอบแนวทางที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ 5 s (5 มี )  
ของกระทรวงการต่างประเทศตามแผนแม่บทด้าน การต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
ของรัฐบาลไทยอีกด้วย  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1.2.1  เพ่ือศึกษาประเด็นหรือสาขาที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศ

สมาชิก ACMECS เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS คือ การพัฒนาภูมิภาค
อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม  

1.2.2  เพ่ือศึกษาการด าเนินงานให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยโดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน (ประเทศสมาชิก ACMECS) ทั้งระดับทวิภาคี กรอบภูมิภาค 
และความร่วมมือไตรภาคี (กับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวทางในอนาคต  
โดยมุ่งเน้นเรื่องการบรรลุตามเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019–2023) 
รวมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน  
ในฐานะแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและมีความร่วมมือไตรภาคีกับไทย และเสนอแนะ
แนวทางความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคีกับทั้ง 3 แหล่งผู้ให้ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 3 
ของแผนแม่บท ACMECS  

1.2.3  เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทาง รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนา
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น กับเกาหลีใต้ และกับจีน เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS โดยจ ากัดขอบเขตเฉพาะในกรอบการ
ด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

1.3.1  ศึกษาประเด็นและสาขาที่ก าหนดไว้ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเน้นเฉพาะตามเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนและมีนวัตกรรม  

1.3.2  ศึกษาและทบทวนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในปัจจุบันและความพร้อมในอนาคต
ของไทย โดยเฉพาะในการให้ความร่วมมือหุ้นส่วนไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้อ่ืน ๆ หากต้องมุ่งไปสู่  
การบรรลุเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี  

1.3.3  ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของประเทศผู้ให้/หุ้นส่วนของไทย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และจีน ต่อการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
ทบทวนการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีร่วมกับไทยที่ผ่านมา เพ่ือแสวงหาโอกาสของไทยและ
แนวทางในการเสนอความร่วมมือไตรภาคีที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายภารกิจมาจากรัฐบาล  

1.3.4 ศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเอกสารทางวิชาการ ผลการประชุม 
ที่เก่ียวข้อง เอกสารเผยแพร่นโยบาย ผลการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ผ่านมา ประมวล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เก่ียวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติในการประชุมร่วมกับแหล่งผู้ให้
ที่ด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีกับไทย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน รวมทั้งการประชุมเตรียมการ
และการประชุมที่เกี่ยวข้องของกรอบความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนกับไทย และ  
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อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมทั้งประสบการณ์ตรงจากงานที่
รับผิดชอบในปัจจุบัน  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของไทยในการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ภายใต้
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้อ่ืน จะต้องมีบทบาทส าคัญใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น และแม้ว่าปัจจุบัน กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจะ มีแผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประเทศสมาชิก ACMECS 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) อยู่บ้างแล้ว แต่ก็มีความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน
ในรูปแบบต่าง ๆ กับประเทศหุ้นส่วนที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน (เพ่ิงริเริ่ม) 
ด้วยเช่นกัน จึงเกิดประเด็นค าถามและต้องการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ว่า จะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือ
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้หรือไม่ และ
อย่างไร โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนให้เข้ามาร่วมมีบทบาทในแผนแม่บทฯ 
ตามท่ีผู้น ากรอบ ACMECS ให้ความส าคัญ  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1 ประเทศสมาชิก ACMECS (ประเทศเพ่ือนบ้าน) มีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
และทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 การพัฒนาภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนและมีนวัตกรรม ภายใต้แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี โดยไทยสามารถร่วมมือกับประเทศ
หุ้นส่วนในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 

1.5.2 ประเทศหุ้นส่วน (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) มีความประสงค์/ให้ความส าคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลุ่มน้ าโขง (รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ACMECS ด้วย) 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/สาขาที่ส าคัญไว้แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ กับ
ลุ่มน้ าโขง ซึ่งสอดคล้องหรือสามารถเชื่อมโยงกับสาขาท่ีส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท ACMECS  

1.5.3 ไทยมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน) ในสาขา
ที่สอดคล้องกับสาขาที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในเสาหลักที่ 3 ภายใต้กรอบ ACMECS และสาขาที่
ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามให้ความสนใจ/ความส าคัญ 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา  

1.6.1  มีความเข้าใจต่อประเด็นเชิงยุทธศาสตร์หรือสาขาที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกร่วมกับไทยภายใต้กรอบ ACMECS เพ่ือช่วยให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมได้อย่าง
แท้จริง และผลักดันให้เกิดการบรรลุเป้าหมายโดยรวมทั้งหมดของแผนแม่บท ACMECS ในระยะ 5 ปี 
ข้างหน้า ตามท่ีประเทศไทยในฐานะผู้ก่อตั้งกรอบ ACMECS และยกร่างแผนแม่บทฯ มุ่งหวังไว้  
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1.6.2  มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการให้ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนา ของไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในระดับทวิภาคี
และกรอบภูมิภาคโดยรัฐบาลไทย กับความร่วมมือไตรภาคีที่รัฐบาลไทยร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน 
และมีการศึกษาศักยภาพความพร้อมของไทยในการให้ความร่วมมือในทุกระดับ  

1.6.3  มีกรอบแนวทางส าหรับประเทศไทยในการด าเนินงานความร่วมมือในลักษณะ
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทส าคัญในภูมิภาค คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และจีน ซึ่งเป็นคู่ร่วมมือกับไทยในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ด้วยแล้ว 
โดยจะเชื่อมโยงและส่งเสริมการด าเนินงานความร่วมมือของไทยที่ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับ 
ทวิภาคแีละกรอบภูมิภาค และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ACMECS ที่เป็นรูปธรรม 

 
1.7  นิยามศัพท ์

การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ (TICA, 2009) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการโดยการให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศคู่ร่วมมือมาศึกษาระดับหลังปริญญาตรีหรือฝึกอบรมใน
ประเทศไทย รวมทั้งการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปให้ค าปรึกษาแนะน าหรือจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศคู่ร่วมมือ  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลไทยในการบริหารงาน 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
องค์การต่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ ดังนี้  

ก)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศ เพ่ือด าเนินนโยบายการต่างประเทศ 
ในการบุกเบิกสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ อย่างแนบเนียน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติ
ที่ดีทั้งในระดับประเทศและประชาชน (Soft Diplomacy)  

ข)  ก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ เสนอแนะนโยบายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ และพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ให้ด าเนินตามทิศทางนโยบายการต่างประเทศอย่างมีบูรณาการ 

ค)  ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมสร้างสมรรถนะการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศทั้ งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนา เพ่ือผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ  
ตามเป้าหมายนโยบายการต่างประเทศ 

ง) บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ความร่วมมือด้านประเด็นระหว่างประเทศ
และด้านทุนกับต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วนกับ
ต่างประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคีและกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค รวมทั้ง
ด าเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความ ตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

จ)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ รายงานผลและสร้างความเข้าใจต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  
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โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงหรือกรอบ GMS 
(Greater Mekong Sub–region) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม ประเทศไทย และจีน (ยูนนานและกวางสี) ซึ่งล้วนมีที่ตั้งอยู่ ในเขตลุ่มแม่น้ าโขง โดยมี 
ความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม การค้า การลงทุน เกษตร 
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ให้การสนับสนุนเป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการที่สนับสนุนการจ้างงาน  
การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการส่งเสริมและเพ่ิม ขีดความสามารถการแข่งขันและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
โดยผ่านการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion 
Economic Corridors) ขึ้น 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, 2556) หรือ ACMECS (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation 
Strategy:) หมายถึง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา 
ไทย และเวียดนาม ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้ง 5 
ประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล โดยด าเนินความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่  
การอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่ส าคัญ
ภายใต้กรอบความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักของไทยด าเนินกิจกรรมในสาขานี้ เช่น ให้ทุนฝึกอบรม สัมมนา  

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2019–2023 (กระทรวงการต่างประเทศ, 
2561) เป็นแผนแม่บทฉบับแรกที่จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ ACMECS  
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า (ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2566) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริมสร้าง ACMECS  
ที่เชื่อมโยงกัน ภายในปี ค.ศ. 2023” โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่  

ก)  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค โดยเน้นการเติมเต็มโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ยังขาดหาย (missing links) ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางดิจิทัล และการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงาน  

ข)  การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับแก้กฎระเบียบด้านการค้าและ 
การลงทุนให้สอดคล้องกัน และความร่วมมือทางการเงิน และ  

ค)  การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความร่วมมือในสาขายุทธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม 
การเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และความมั่นคง 
ไซเบอร์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาต่าง ๆ เช่น การจัดการทรัพยากรน้ า  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่จะสอดคล้อง
และ/หรือส่งเสริมแผนแม่บทกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง 
ห รือ  ACMECS (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy) ซึ่ ง
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกร่วมกันนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค 
กระแสของภูมิภาคนิยม (Regionalism) หรือการจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการจัดตั้ง
องค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ หรือสถาบันที่สามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยความยินยอมและความสมัครใจของแต่ละประเทศ
สมาชิกผ่านการจัดท าข้อตกลงอย่างเป็นทางการ การเจรจาหารืออย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็น
ทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์หรือข้อผูกพันใน เชิงพฤติกรรมและนโยบาย 
ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือจัดระบบในเชิงสถาบัน และการสร้างข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้แต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต่อกัน
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ระหว่ างปี ค.ศ. 1950–1960) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการเติบโตของความร่วมมือระดับภูมิภาคในยุโรปตะวันตก ในยุคที่โลกได้แบ่งออกเป็นสอง
ขั้วอ านาจอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายเสรีทุนนิยมประชาธิปไตย และฝ่ายสังคมนิยมเผด็จการ ซึ่งต่างต่อสู้
แข่งขันกันทั้งในทางอุดมการณ์และในมิติอ่ืน ๆ เช่น การเมือง การทหาร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
และประเทศมหาอ านาจได้ผลักดันให้ประเทศในแต่ละภูมิภาครวมกลุ่มกันเ พ่ือสนับสนุนลัทธิทาง
การเมืองของฝ่ายตน รวมทั้งต่อต้านลัทธิทางการเมืองของคู่การเมืองฝ่ายตรงข้าม เช่น สหรัฐอเมริกา
ได้ริเริ่มแผนมาร์แชลแพลน (Marshall Plan) เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ยุโรปตะวันตก 
และน าไปสู่การจัดตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel 
Community: ECSC) หรือการก่อตั้งกลุ่มความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมกันของค่ายสังคมนิยม
ตะวันออก (The Council for Mutual Economic Assistance: COMECON) ของสหภาพโซเวียต 
(นายิกา, 2558) และปรากฏการณ์นี้ได้บังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียโดยการก่อตั้งอาเซียนในปี ค.ศ. 
1967 (พ.ศ. 2510) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง เพ่ือถ่วงดุลอ านาจและความขัดแย้ง
ภายในระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซียกับมาเลเซียและสิงคโปร์ และ
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ฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย) รวมทั้งเพ่ือถ่วงดุลและช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองกับมหาอ านาจภายนอกในช่วง
สงครามเย็น โดยเฉพาะการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ สงครามเย็นสิ้นสุดในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1980 เป้าหมายหลักในการรวมตัวของอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเรื่องการรักษา
ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ (พัชร์, 2559) 

ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา การรวมกลุ่มทางภูมิภาคในรูปแบบใหม่ 
หรือ “ภูมิภาคนิยมใหม่ (Neo–Regionalism)” ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจมากกว่าการถูกผลักดัน
จากประเทศมหาอ านาจ และรัฐรวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจเป็นหลักมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งของภูมิภาค ให้ความส าคัญกับการเปิดตลาดการค้าเสรี การค้าเสรี การผ่อนปรนกฎ 
ระเบียบเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน เป็นการตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ระบบหลายขั้ว
อ านาจ (Multipolar System) และการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ท าให้ภูมิภาคนิยม
ในยุคนี้มีลักษณะที่เรียกว่า “ภูมิภาคาภิวัฒน์” (Regionalization) ร่วมด้วย คือ กระบวนการที่
เศรษฐกิจและ สังคมของประเทศต่าง ๆ บูรณาการผ่านช่องทางของตลาดและการด าเนินกิจกรรมของ
ภาคเอกชน เป็นกระบวนการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการ เชื่อมโยงเขตแดน
ระหว่างรัฐ ผ่านการเคลื่อนย้ายปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทุน เทคโนโลยี สินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสารและคน 
เป็นลักษณะของความร่วมมือแบบล่างขึ้นบน คือ เกิดขึ้นจากกระบวนการของภาคเอกชนขึ้นไปยั งรัฐ 
แสดงความส าคัญของตลาดภาคเอกชนและบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non–State Actor) และ 
ตามความเชื่อของทฤษฎี “ภารกิจนิยมใหม่ (Neo–functionalism)” ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non–State 
Actors) เริ่มมีบทบาทและความส าคัญในการเมืองระหว่างประเทศ การบูรณาการรัฐจะเป็นผลมาจาก
ปรากฏการณ์ไหลริน (Spill over effect) โดยที่รัฐบาลเริ่มขั้นตอนในการบูรณาการแล้ว กระบวนการ 
บูรณาการจะด าเนินต่อไปเองโดยปริยาย ในขณะที่กระบวนการทางการเมืองมีลักษณะเป็นพหุนิยม 
คือ ไม่จ ากัดตัวแสดงอยู่แค่รัฐ แต่รัฐเองยังได้อิทธิพลมาจากตัวแสดงอ่ืน เช่น กลุ่มผลประโยชน์และ
ปฏิสัมพันธ์ของระบบราชการ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการติดต่อกับกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
ในประเทศอ่ืน เกิดปฏิสัมพันธ์ข้ามรัฐ (Transnational) นอกจากนี้ ปรากฏการณ์การไหลรินในมิติของ
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการไหลรินทางด้านภารกิจ (Function spill over) เมื่อรัฐสมาชิกร่วมมือในภาค
เศรษฐกิจเฉพาะ ก็จะท าให้เกิดการไหลรินสู่ภาคเศรษฐกิจอ่ืนต่อไป ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส าหรับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ GMS ACMECS 
IMT–GT รวมทั้งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ร.ต.อ.ติรัส, 2554)  

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคี 
“ความร่วมมือแบบไตรภาคี” หรือ Triangular Co–operation เป็นความร่วมมือ

รูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีการด าเนินการมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือของคู่ร่วมมือสามฝ่าย ระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศผู้ให้เดิม (traditional donor) กับประเทศก าลังพัฒนาที่ก้าวไปสู่การ
เป็นผู้ให้ (emerging donor) เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่สามหรือประเทศผู้รับประโยชน์ 
หรือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ในการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคียังมี ข้อได้เปรียบ
และโอกาสโดยค านึงถึงประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ได้แก่  

1)  ประเทศพัฒนาแล้ว (traditional donor) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
ที่ประสบความส าเร็จจากโครงการความร่วมมือในกรอบทวิภาคี และน าไปถ่ายทอดให้แก่ประเทศที่สาม 
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(scaling up) ลดค่าใช้จ่าย (cost reduction) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging 
donor) ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญจากประเทศพัฒนาแล้ว และสามารถใช้ข้อได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (comparative advantages) ของประเทศผู้ให้รายใหม่ในบางสาขาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งใช้ความร่วมมือไตรภาคีไปทดแทนโครงการความร่วมมือที่ประเทศพัฒนาแล้ว
ให้แก่ประเทศผู้รับในกรอบทวิภาคี 

2) ประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging donor) จะได้รับประโยชน์จากการช่วยเพ่ิม
ศักยภาพของความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (south–south cooperation) โดยการน า
ประเทศพัฒนาแล้วเข้ามาร่วมสนับสนุนความร่วมมือ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก าลังพัฒนา โดยน าประสบการณ์ความร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วที่ประสบความส าเร็จมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้ประโยชน์โดยอ้อมจากการสนับสนุนความร่วมมือโดยประเทศพัฒนาแล้วเพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานในประเทศผู้ให้รายใหม่ และช่วยสร้างการเป็นที่รู้จัก
เกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ ให้รายใหม่ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการรวมตัวและ 
ความร่วมมือในภูมิภาคโดยผ่านความร่วมมือไตรภาคี  

3)  ประเทศผู้รับ (beneficiary country) ได้เพ่ิมมูลค่าทางตัวเงินที่ ได้รับจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging donor)  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศผู้ให้รายใหม่ ซึ่งมี  
ความเหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบทและสภาพของประเทศผู้รับ และใช้ประโยชน์จากความใกล้เคียง 
ทางวัฒนธรรมและภาษาของประเทศผู้ให้รายใหม่ในการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
รวมทั้งภายหลังโครงการสิ้นสุดลง ประเทศผู้รับสามารถสานต่อความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศผู้ให้รายใหม่ได้ง่ายกว่าผู้เชี่ยวชาญจากประเทศพัฒนาแล้ว เมื่อค านึงความใกล้ชิดทาง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
(วัฒนวิทย์, 2555) 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล 
2.1.3.1  Paris Declaration on Aid Effectiveness 

ประชาคมนานาชาติรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการให้ 
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลตามที่ ได้ร่วมกันรับรองค าประกาศ Paris 
Declaration on Aid Effectiveness ในการประชุมกลุ่มประเทศผู้ให้ OECD1’s DAC2 เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) Ownership  
(2) Alignment (3) Harmonisation (4) Managing for Results แ ล ะ  (5) Mutual Accountability  
ซึ่งส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในขณะนั้น) ได้น าหลักการนี้มาก าหนดเป็นแนวทางการสร้างประสิทธิผลในยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย พ.ศ. 2550–2554 ดังนี้ 

1)  Ownership หรือการมุ่งเน้นเรื่องความเป็นเจ้าของของประเทศ 
คู่ร่วมมือ โดยการสร้างเสริมให้ประเทศคู่ร่วมมือมีบทบาทน าในการด าเนินงานความร่วมมือ เรียนรู้/  
                                                 
1 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
2 DAC: Development Co-operation Committee 
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มีส่วนร่วม/รับผิดชอบในกระบวนการการพัฒนาและการแปลงกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง  

2)  Policy and Plan Alignment หรือการให้ความร่วมมือสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศผู้รับทั้งในเรื่องเชิงนโยบายและแผน โดยการให้ความช่วยเหลือที่สอดรับ
กับนโยบายและแผนของประเทศผู้รับในขณะที่สอดคล้องกับแนวทางการให้ความร่วมมือของไทยด้วย 
เพ่ือให้ความร่วมมือมีทิศทาง สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและความส าเร็จในระยะกลางได้ 
รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาร่วมกันกับประเทศคู่ร่วมมือ เช่น การจัดการหารือในระดับ
นโยบายหรือระดับสูง  

3)  Harmonisation หรือการประสานกับแหล่งความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  
ในการด าเนินงานความร่วมมือในประเทศผู้รับ โดยจะร่วมมือกับแหล่งผู้ให้อ่ืน ๆ ในการด าเนินงาน
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนหรือไตรภาคีเพ่ือการพัฒนาในประเทศอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ลดค่าใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน รวมทั้ง
จะเป็นการช่วยขยายขอบข่ายการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยให้กว้างขวางมากขึ้น 
และควรค านึงถึงวาระส าคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคหรือของโลกที่ต้องร่วมกันแก้ไข เช่น โรคอุบัติใหม่ ภาวะ
โลกร้อน หรือประเด็นใหม่ ๆ อื่นที่เกิดขึ้น  

4)  Result–based Approach หรือการให้ความร่วมมือที่มุ่งก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์โดยการออกแบบและก าหนดรูปแบบความร่วมมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การให้ความช่วยเหลือของไทยมีความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์
กับแผนการพัฒนาระดับประเทศ ช่วยเติมเต็มช่องว่างของความรู้ที่ยังขาด ทั้ งยังช่วยเสริม
กระบวนการพัฒนา ทั้งนี้ จะมุ่งเน้น 

(1) การก าห น ด กรอบ ความ ร่ วม มื อ ใน ลั กษ ณ ะแผ น งาน 
(Programme–based Approach: PBA) ซึ่งจะช่วยให้มีทิศทางและกรอบการด าเนินงานในระยะกลาง
มากกว่าการจัดท าโครงการ (stand alone project) ซึ่งจะมีผลส าเร็จในระยะสั้น 

(2) การก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานความร่วมมือด้วย  

5)  Transparency and Accountability ห รื อ ค ว าม โป ร่ ง ใส แ ล ะ
ตรวจสอบได้ โดยการท างานร่วมกับประเทศคู่ร่วมมือบนความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในเรื่องของ
การด าเนินงานการใช้ทรัพยากรและความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอด รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือ จะต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดด้วย  

2.1.3.2  Programme–based Approachs (PBAs)  
นอกจากนี้ กลุ่มประเทศผู้ให้ในองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD’s DAC) ได้นิยามการจัดท ากรอบความร่วมมือในลักษณะแผนงาน 
(Programme–based Approachs: PBAs) ซึ่ งมุ่ ง เน้ นการวางแผนที่ ครอบคลุมและประสาน
สอดคล้องกันในภาคส่วนหรือสาขา (sector or thematic area) ที่ก าหนด หรือภายใต้ยุทธศาสตร์
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ระดับชาติในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การลดปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่
เป็นแผนงานขององค์กรผู้รับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้เช่นกัน โดยแผนงานสามารถน ามาใช้ได้หลาย
ระดับ เช่น ระดับประเทศ ระดับภาค หรือรายสาขา และ PBAs ยังมุ่งที่จะให้เป็นแผนงานส าหรับ 
การพัฒนาที่เป็นของประเทศผู้รับหรือประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ โดยมีแหล่งผู้ให้ (donors) ให้การ
สนับสนุน โดยมีสิ่งส าคัญท่ีควรค านึงถึง 3 ประการ ได้แก่  

1)  จุดมุ่งเน้น (Focus of the support) ซึ่งจะเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
(objectives) และผลที่คาดว่าจะได้รับ (expected results) ของแผนงานที่สนับสนุนโดยแหล่งผู้ให้ 
(donor partner) แผนงานอาจมุ่งเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศผู้รับใน
ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การลดปัญหาความยากจน หรือในบางภาคส่วน (sector) รายสาขา (sub–
sector) หรือนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

2)  รูปแบบในการสนับสนุนงบประมาณ (Financing modality) มีได้
หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการต่าง ๆ โดยตรง โดยแหล่งผู้ให้และประเทศ
ผู้รับหารือวิธีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม หรือการโอนเงินสมทบงบประมาณของ
ประเทศผู้รับและใช้ขั้นตอนวิธีการและระบบบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่แล้วของประเทศผู้รับ  

3)  ลักษณะของความร่วมมือหรือรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ (Form 
of cooperation / Aid modality) จะก าหนดจากจุดมุ่งเน้น (focus) หรือจุดมุ่งหมาย (purport) 
ของความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุนเพ่ือแก้ปัญหาในภาพรวมทั่วไป หรือ
เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
(SIDCA, 2008).  

2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) 
ในการศึกษาหาแนวทางความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วน การศึกษาฉบับนี้

จะใช้ทฤษฎีระบบของนายเดวิส อิสตัน (David Easton) ที่คิดค้นขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนด
นโยบาย เน้นการท างานเป็นขั้นตอน เริ่มจากปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการหรือขั้นตอน 
(Process) ผลผลิต (Output) ตลอดจนการป้อนกลับของข้อมูล (Feed Back) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ที่มีอิทธิพล ดังรูป 
 

Environment 
 
 
 
 
 

Feed Back 
 

Environment 
 
  

Input Process Output 
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ซึ่งมีค าอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้  
1)  ส่วนแรกในการก าหนดนโยบาย จะต้องค านึงถึงปัจจัยน าเข้าของนโยบาย 

(Policy Inputs) หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดนโยบายหรือเข้าใจก่อนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น โดยมีเทคนิค
วิธีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและแยกแยะปัญหา เช่น การส ารวจทัศนคติ หรือท าประชา
พิจารณ์ (Opinion Surveys) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ และการพยากรณ์ (Forecasting) เป็นต้น 

2)  ส่วนที่สองคือ กระบวนการ (Process) ในการหาทางเลือกของนโยบาย 
(Policy Choices) หรือการเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าของนโยบายให้ออกไปเป็นผลผลิต (Output) ของ
นโยบาย ซึ่ง “การก าหนดนโยบาย” จะน าประเด็นปัญหาเข้าสู่การพิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ผลได้ 
(Benefit) ผลเสียหรือค่าใช้จ่าย (Cost) ตลอดจนการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) การจัดล าดับ
ความส าคัญปัญหา (Priority) และการวิเคราะห์ทางเลือก เพ่ือเลือกทางเลือกที่ส าคัญที่สุดออกมา  
โดยมีเทคนิควิธีที่น ามาประยุกต์ใช้คือวิธีการเชิงปริมาณ อาทิ การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา โบแกรม
เส้นตรง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ เป็นต้น 

3)  ส่วนที่สามคือ ผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) หรือสิ่งที่ได้รับโดยตรง
จากการก าหนดนโยบาย ขั้นตอนนี้คือการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) โดย
องค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4)  ส่วนที่สี่คือ ผลลัพธ์ของนโยบาย (Policy Outcome) ซึ่งรวมถึงผลกระทบ 
(Impact) ที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งผลกระทบที่ตั้งใจ และผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ หรือทั้ง
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ขั้นตอนที่ส าคัญของส่วนนี้คือ การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลว่า เกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างหลังจากมีการก าหนด
นโยบายไปปฏิบัติแล้ว ซึ่ งการประเมินผลนโยบายนั้นอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูประสิทธิผล 
(Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือความเป็นธรรม (Equity) ของนโยบายก็ได้ 

5)  ส่วนสุดท้ายคือ การป้อนกลับของนโยบาย ( Policy Feed Back) เพ่ือประเมินว่า
นโยบายนั้นส าเร็จหรือล้มเหลว จะสนับสนุนให้ เป็นนโยบายต่อไป หรือต้องปรับปรุงแก้ไข  
โดยพิจารณาจากข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการ (Process) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment) ซึ่งอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 
หรือต้องยุตินโยบาย  
(ชาญณรงค์และคณะ, 2552) 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  นโยบายที่ส าคัญของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม)  

2.2.1.1 นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยที่มีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  
รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มาโดยตลอด และปัจจุบัน กระทรวง
การต่างประเทศซึ่งรับนโยบายและต้องผลักดันบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านได้จัดท า 
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1)  แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) รวม 6 ด้าน3 และแผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน4 ของรัฐบาลไทย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “การต่างประเทศไทยมีพลวัตและ
เอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีภารกิจ
ในการ “เชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกสู่ไทย” ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่จุดแข็งและศักยภาพของไทย 
ให้นานาประเทศได้รู้จัก เข้าใจ และมีความร่วมมือกับไทยในทุกมิติ ทั้งด้าน ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจน  
การส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก โดยกระทรวงการต่างประเทศ
จะด าเนินมาตรการต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศ 
และพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนแม่บทฯ ไว้ 5 ด้าน (หรือ 5s/5 มี) คือ (1) Security หรือมีความม่ันคง (2) Sustainability หรือมี
ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ 
เพ่ื อร่วมกันบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืนของโลกใน  ค .ศ . 2030 หรือ  Sustainable 
Development Goals (SDGs) (3) Standard หรือมีมาตรฐานสากล (4) Status หรือมีสถานะและ
เกียรติภูมิ และ (5) Synergy หรือมีพลัง โดยก าหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติ  

2)  แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ใน 9 ภูมิภาค รวมทั้งเอเชียตะวันออก ซึ่งมีประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญ (Priorities) 
ได้แก่ (1) กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาชายแดนอย่างยั่งยืน (2) สร้าง
ตลาดร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาความเชื่อมโยง และ (3) สร้างความสมดุลระหว่าง
มหาอ านาจ และส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)  
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2561)  
  

                                                 
3 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านความมั่นคง ตามแนวความคดิยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมอืด้านความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และการจัดท าร่างแผนปฏบิัติการที่ 12 
แผนการสร้างดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ การพัฒนา ASEAN Centrality และการสรา้งความร่วมมือ
กับนานาชาติ และ (2) ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
4 แผนการปฏริูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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2.2.1.2 นโยบายที่ส าคัญในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดท ายุทธศาสตร์ออกมาแล้ว 2 ฉบับ 

คือ (1) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย พ.ศ. 2550–2554  
โดยส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ สพร. (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในขณะนั้น) และ (2) อยู่ระหว่างยกร่างแผนยุทธศาสตร์บูรณาการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศของไทย 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ซึ่งได้วางแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับแหล่งผู้ให้อื่น โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ  

1)  เพ่ือขยายขอบเขตความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย
ให้กว้างขวางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และส่งเสริมบทบาทหน่วยงานของไทยในการด าเนินงานในระดับ
สากลเพิ่มมากข้ึน  

2)  เพ่ือเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ในการด าเนินงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย  

3)  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ในภูมิภาคและระหว่าง
ภูมิภาค โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในการร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส UNDP ในรูปแบบของความ เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนากับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้านของ ไทย 
อยู่บ้างแล้ว  

4)  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภายใต้นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบ/กรอบความร่วมมือไตรภาคี ในการเชื่อม โยงการพัฒนาและ  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเป้าหมายซึ่งรวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน  

5)  เพ่ือขยายโอกาสและรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลายในการเป็น
หุ้นส่วนคู่ร่วมมือของไทย โดยมุ่งตอบสนองและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายการพัฒนาของ
ประเทศผู้รับ และที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพัฒนาระดับโลก 
(Global Partnership for Development) และเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นส าคัญของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ เช่น ด้านสาธารณสุข (อาทิ การสาธารณสุขชายแดน) และผลกระทบที่มาจากประเด็นข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ข้ามชาติ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ฯ ได้มุ่งหวังที่จะก าหนดกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการขยาย
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศในลักษณะหุ้นส่วนที่ชัดเจนและต่อเนื่องกับแหล่งผู้ให้ที่
ส าคัญ โดยมีแนวทางว่าจะจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนที่มีลักษณะ (1) ทั้งรายประเทศ
เป้าหมายและกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (2) ศึกษา/พัฒนาแนวทาง รูปแบบ และกรอบความร่วมมือ
หุ้นส่วนใหม่ ๆ (3) ศึกษา/พัฒนาความร่วมมือที่เป็นสาขาที่เป็นประเด็นส าคัญในระดับภูมิภาค/ระดับโลก
ในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ผลประโยชน์ร่วมกัน (4) มีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อใช้เป็น
แนวทางขยายความร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ โดยมีการจัดท าแผนความร่วมมือหุ้นส่วน/ไตรภาคี 
ในลักษณะรายสาขาหรือรายแผนงานกับประเทศคู่ร่วมมือส าคัญ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ  
(5) มีการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วน/ไตรภาคีเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลักดัน
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กรอบความร่วมมือไตรภาคีที่มีอยู่ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของไทย  
(สพร., 2550; ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ, 2562)  

2.2.2  การจัดตั้งกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง 
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 

ประเทศไทยริเริ่มก่อตั้งกรอบความร่วมมือ ACMECS ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 
ประเทศ ในช่วงการประชุมผู้น าอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2546  
ที่กรุงเทพฯ มีเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์จากความสามารถทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของประเทศ
สมาชิกมาส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันอย่างสมดุล ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน สร้างโอกาสการจ้างงานและลดความแตกต่างของรายได้
ของประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในปัจจุบัน มีสาขาความร่วมมือ รวม 8 สาขา ได้แก่  
การอ านวยความสะดวกการค้า และการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้พยายามผลักดันกรอบ ACMECS ให้มีความก้าวหน้า เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือ
ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศสมาชิก ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากช่องว่างทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในด้านการต่างประเทศ กรอบ ACMECS ยังช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกโดยอาศัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สร้างความชัดเจน
และเน้นย้ าความจริงจังและจริงใจในการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน น ามาซึ่ง
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งยัง
สนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้ของไทย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการวาง
ต าแหน่งใหม่ของไทยในเวทีโลก (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2561) 

ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายต่อกรอบ ACMECS อาทิเช่น ส่งเสริมความร่วมมือ
ในสาขาที่เป็นประโยชน์ส าคัญทั้งของไทยและของภูมิภาค เช่น พลังงาน สาธารณสุข โดยให้มีการ
ด าเนินการที่สอดคล้องและส่งเสริมกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาค เช่น โครงการพัฒนา 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) หรือ
กรอบ GMS และเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศและองค์การระหว่ างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดท ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต้กรอบ ACMECS 
ได้แก่  

2.2.2.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยภายใต้กรอบ ACMECS 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551–2554) โดย สพร. (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในขณะนั้น) ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS 
ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางในการให้ความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนาแก่กลุ่มประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยการขจัดปัญหาความยากจน ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ร่วมมือในอนุภูมิภาค รวมทั้งก าหนด 
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1)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไทยควรให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในแต่ละสาขา รวม 8 สาขา ภายใต้กรอบ ACMECS รวมทั้งศักยภาพของไทยในการให้ความช่วยเหลือ
แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จากการส ารวจความประสงค์ของ
หน่วยงานไทยและภาคเอกชนต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุขีดความสามารถด้านวิชาการและความพร้อมในการที่
จะให้ความช่วยเหลือ รวม 16 ด้าน รวมทั้งก าหนดสาขาหรือจุดมุ่งเน้น (area of focus) ในแต่ละด้าน
ไว้ด้วย ได้แก่ เกษตร ศึกษา สาธารณสุข คมนาคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรม ยุติธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน บริหารและการปกครอง
ท้องถิ่น บริหารจัดการภาครัฐ การค้าการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และท่องเที่ยวและกีฬา [ดังตารางกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาใน
ระดับอนุภูมิภาคของไทย พ.ศ. 2551–2554 และตารางแนวทางความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย
ในระดับอนุภูมิภาคทั้ง 16 ด้าน ปรากฏตาม เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ ACMECS ของ สพร. ในภาคผนวก ก]  

2)  แนวทางการขยายความร่วมมือหุ้นส่วนกับแหล่งผู้ให้อ่ืน อาทิเช่น 
การขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับแหล่งผู้ให้ที่ส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น การส่งเสริมบทบาทของแหล่ง
ผู้ให้ในกิจกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง การเสาะแสวงหารูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ และการ
จัดท ากรอบความร่วมมือร่วมกับแหล่งผู้ให้ที่ส าคัญเพ่ือผลักดันการด าเนินการให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
ภายใต้ ACMECS เป็นต้น (สพร., 2551)  

2.2.2.2 แผน แม่ บ ท  ACMECS (ACMECS Master Plan) ระยะ  5 ปี  (ค .ศ . 
2019–2023) ที่ยกร่างโดยประเทศไทย และผู้น าประเทศสมาชิก (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม และประเทศไทย) ได้ให้การรับรองแล้ว ในการประชุมผู้น ากรอบ ACMECS ครั้งที่ 8  
(ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยแผนแม่บทฯ  
มีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างความเชื่อมโยงใน ACMECS ภายในปี ค.ศ. 2023” (หรือ พ.ศ. 2566) และ
ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 เสาหลัก (หรือ 3s) ได้แก่ (1) เสาหลักที่ 1 คือ การเสริมสร้างความเชื่อมโยง
แบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) (2) เสาหลักที่ 2 คือ การสอดประสานด้าน
เศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies) และ (3) เสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาค
อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ซึ่งรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามเสาหลักที่ 3 ที่มีเนื้อหาสาระที่
ส าคัญ ประกอบด้วย 

1)  การพัฒนาภูมิภาคอย่างมีนวัตกรรม (Smart ACMECS) จะมุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ 
(smart cities) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) และ Startups การเกษตร 
การท่องเที่ยว การให้บริการทางการแพทย์ และการศึกษา  

2)  การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Sustainable ACMECS) จะมุ่งเน้น
การส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ของทรัพยากรน้ าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมที่ยั่งยืนในสาขาที่ส าคัญ เช่น การเกษตร 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สาธารณสุข พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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3)  เป้าหมายของเสาหลักท่ี 3 คือ ช่วยขจัดความยากจน สร้างความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจจากการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง และช่วยให้
ประเทศสมาชิก ACMECS หลุดพ้นจากกับดักรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง โดยก าหนดความร่วมมือ  
5 เรื่องคือ 

(1)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ 
( Human Resource Development and Application of Modern Technology) โ ด ย จ ะ
ปรับปรุงทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาด ACMECS ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของตลาดโลกจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งได้ระบุ
แผนปฏิบัติการในเบื้องต้น (Possible Action Plan) ส าหรับสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ (1) วิสาหกิจ
อัจฉริยะ (Smart Entrepreneur) เช่น SMEs และ Starups โดยเฉพาะผลผลิตในท้องถิ่น และ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) (3) การท่องเที่ยว
อัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Tourism) (4) บริการ ทาง การแพทย์อัจฉริยะ 
(Smart Medical Services) (5) การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) (6) พลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Energy) (7) เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และ (8) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security)  

(2)  ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation) 
โดยจะขยายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ า การปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการของเสีย และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแม่น้ าอิระวดี  แม่น้ า
เจ้าพระยา และแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน และให้ความสนใจต่อประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
รวมทั้งได้ระบุแผนปฏิบัติการในเบื้องต้น (Possible Action Plan) ส าหรับสาขาที่ส าคัญ ได้แก่  
(1) การจัดการทรัพยากรน้ า (Water Resource Management) (2) การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) (3) การลดภัยพิบัติ (Disaster Reduction) (4) พลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) และ (5) ประเด็นข้ามสาขา (Cross–sectoral issues) คือ น้ า–อาหาร–
พลังงาน–สิ่งแวดล้อม  

(3)  การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เพ่ือให้  ACMECS 
เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในเรื่องอาหารปลอดภัย รวมทั้งได้ระบุแผนปฏิบัติการในเบื้องต้น 
(Possible Action Plan) ส าหรับเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ความหลากหลาย 
และการค้าขาย (2) การส่งเสริมการผลิตและสุขภาพสัตว์ (3) การจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 
(4) การจัดการทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน (5) การพัฒนาขีดความสามารถองค์กร บริการ
สนับสนุน และทรัพยากรมนุษย์ (6) การส่งเสริมการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปและ 
การลงทุนด้านการเกษตร และ (7) การวางแผนการใช้ที่ดิน  

(4)  การท่องเที่ยว (Tourism) โดยจะพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
และมีจิตส านึกที่ดี และการรับรู้แนวคิดเรื่อง “5 ประเทศ 1 จุดหมาย” จะช่วยพัฒนาความเชื่อมโยง
ระดับประชาชน รวมทั้งได้ระบุแผนปฏิบัติการในเบื้องต้น (Possible Action Plan) ส าหรับเรื่องที่
ส าคัญ ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro–Tourism) (2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco–
Tourism) (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด (4) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง
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ประเทศสมาชิก ACMECS (5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว (6) การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (8) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และ (9) การมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชน  

(5)  สุขภาพ (Health) โดยจะตอบสนองต่อความต้องการด้าน
สาธารณสุขโดยทั่วไปและประเด็นที่เกิดใหม่ในประเทศสมาชิก ACMECS การเตรียมความพร้อมอย่างมี
ประสิทธิผลและปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่
และโรคที่กลับมาระบาดใหม่ในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภูมิภาค ACMECS ที่สุขภาพดีและ
ยั่งยืน รวมทั้งได้ระบุแผนปฏิบัติการในเบื้องต้น (Possible Action Plan) ที่มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกระดับ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาคโดยใช้การท างานแบบบูรณาการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อข้ามชายแดนและโรคไม่ติดต่อ ประเด็น
สุขภาพของผู้อพยพข้ามชายแดน โภชนาการที่ดี ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ อาหารและยา
ปลอดภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น  

4)  ก าหนดประเทศหุ้ นส่ วนเพ่ื อการพัฒนาที่ มี ศั กยภาพในการให้ 
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เนื่องจากในแผนแม่บทฯ ได้ตั้งความคาดหวังในบทบาทของหุ้นส่วน 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนแม่บท ACMECS และ
เสนอสาขาความร่วมมือไว้ด้วย รวมทั้งส่งเสริมการประสานความร่วมมือ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) 
ระหว่างกรอบ ACMECS กับกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง
กับญี่ปุ่น ลุ่มน้ าโขงกับล้านช้าง และลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือปรับปรุงการระดมทรัพยากร
หลีกเลี่ยงการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งภายใต้เสาหลักที่ 3 ได้ระบุประเทศหุ้นส่วนกับสาขาความร่วมมือ
ที่เป็นไปได้ไว้ รวมทั้ง 

(1)  จีน ในสาขา (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (Smart Entrepreneur) 
เช่น  SMEs และ Starups (2) การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  (E–Commerce) (3) 
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) (4) พลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) และ (5) ทักษะ
ทางการเงิน (Financial Literacy)  

(2)  ญี่ปุ่น ในสาขา (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (Smart Entrepreneur) 
เช่น  SMEs และ Starups (2) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) (3) พลั งงานยั่ งยื น 
(Sustainable Energy) (4) การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Tourism) 
(5) บริการทางการแพทย์ (Medical Service) (6) การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 
(Vocational and University Education) และ (7) ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)  

(3) สาธารณรัฐเกาหลี ในสาขา (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (Smart 
Entrepreneur) เช่น  SMEs และ Starups (2) การท่องเที่ ยวอัจฉริยะและยั่ งยืน  (Smart and 
Sustainable Tourism) และ (3) บริการทางการแพทย์ (Medical Service)  
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2561) 
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2.2.3  บทบาทของแหล่งผู้ให้อ่ืนที่ส าคัญในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ และประเทศไทย (ประเทศ

สมาชิก ACMECS) ได้ร่วมกับจีน (มณฑลยูนนานและกวางสี) ก่อตั้งกรอบความร่วมมือ GMS ขึ้นตั้งแต่ป ี
พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ให้การสนับสนุน
เป็นหลัก และร่วมมือกันใน 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม การค้า การลงทุน 
เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการที่สนับสนุนการจ้างงาน  
การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
โดยการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion Economic 
Corridors) ขึ้นเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในด้านต่าง ๆ และจีนมีบทบาทน าในฐานะ
ประเทศสมาชิก GMS ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้เขตปกครองตนเองกวางสีเป็นประตูเชื่อมโยงสู่กลุ่ม
ประเทศอาเซียน และมณฑลยูนนานมีโครงการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิก GMS ในด้านต่าง ๆ 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) อย่างไรก็ดี ยังมี
ประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งและได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความต้องการที่จะเข้ามาลงทุนโดยย้ายฐานการผลิตมายังอนุภูมิภาคที่มีปัจจัย
การผลิตที่ดี เช่น แรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงานต่ า และสร้างตลาดผู้บริโภคใหม่ (พัชร์ , 2559) 
ได้แก่  

2.2.3.1  ญี่ปุ่น 
นอกจากญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor: EWEC) ภายใต้กรอบ GMS โดยให้กู้เงิน 
จาก Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (ปัจจุบันถูกยุบรวมอยู่ภายใต้ Japan 
International Cooperation Agency: JICA) เเละ ADB (ญี่ปุ่นเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนหลัก) เพ่ือ
การก่อสร้างเส้นทางต่าง ๆ แล้ว ญี่ปุ่นยังได้ริเริ่มก่อตั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น 
(Mekong–Japan Cooperation) โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ Mekong–
Japan ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2551 ที่กรุงโตเกียว ประเทศสมาชิกมี 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น และมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ระหว่างประเทศอาเซียนเดิมและอาเซียนใหม่ภายในอนุภูมิภาคเพ่ือความแข็งแกร่งของอาเซียน ซึ่งจะ
น าไปสู่สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทวีปเอเชียต่อไป โดยผ่านการให้ ความ
ช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่ให้กับ 4 ประเทศในลุ่มน้ าโขง (ประเทศเพ่ือนบ้าน) ในด้านต่าง ๆ ทั้ง การ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศบทบาทภายใต้
กรอบนี้อยู่เสมอว่าเป็นประเทศผู้ให้ร่วม (co–donor/co–sponsor) กับญี่ปุ่นในการพัฒนาอนุภูมิภาค 
โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไทยมีประสบการณ์และ
ศักยภาพสูง  
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ประเทศสมาชิก Mekong–Japan ได้ร่วมกันรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว
เพ่ือความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น (Tokyo Strategy for Mekong–Japan Cooperation) มาแล้ว 
รวม 3 ฉบับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ค.ศ. 2012 และแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างปี ค.ศ. 2013–
2015 ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ค.ศ. 2015 และแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างปี ค.ศ. 2016–2018 รวมทั้ง
ยุ ทธศาสตร์กรุ งโตเกี ยวฯ ค.ศ. 2018 (Tokyo Strategy 2018 for Mekong–Japan Cooperation)  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปัจจุบันที่เพ่ิงได้รับการรับรองในการประชุมผู้น ากรอบ ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง
กับญี่ ปุ่น ครั้งที่  10 (10th Mekong–Japan Summit) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว  
โดยก าหนดทิศทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ Free and Open 
Indo–Pacific (FOIP) ของญี่ปุ่น เพ่ือเชื่อมโยงลุ่มน้ าโขงกับมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก (2) การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ 
ภายในปี ค.ศ. 2030 และ (3) แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019–2023) เนื่องจากริเริ่ม
โดยประเทศลุ่มน้ าโขง นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ าโขงยกระดับความสัมพันธ์เป็น
หุ้นส่วนระหว่างกัน โดยญี่ปุ่นได้จัดท าเอกสารแนบ (Annex 1–3) ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ที่บรรจุ
โครงการที่ญี่ปุ่นด าเนินการอยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างเจรจากับประเทศลุ่มน้ าโขง (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม และไทย) ที่เห็นว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้น และเป็นไปตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ฉบับนี้ที่ก าหนดไว้ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย  

1)  เสาหลักที่ 1 ความเชื่อมโยงที่ไม่หยุดนิ่งและมีประสิทธิผล (Vibrant 
and Effective Connectivity) เพ่ือเชื่อมโยงกับตลาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศลุ่มน้ าโขงกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดใหญ่ในเอเชีย โดยมุ่งเน้นเรื่อง (1) ความ
เชื่อมโยงทางกายภาพ (Hard Connectivity) เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพลังงาน (2) 
ความเชื่อมโยงด้านความรู้ความช านาญและกฎระเบียบ (Soft Connectivity) เพ่ือส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น การปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้ทันสมัย การปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขยายความเชื่อมโยง และ (3) ความเชื่อมโยงด้าน
อุตสาหกรรม (Industrial Connectivity) เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน การลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ การจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชน SMEs และ Starups ของ
ญี่ปุ่นกับของประเทศลุ่มน้ าโขง และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2)  เสาหลักที่ 2 สังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People–Centered 
Society) เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มน้ าโขงมีความสมดุลย์และยั่งยืน อยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม และน าไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (People–
to–People Connectivity โดยมุ่งเน้นเรื่อง (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมและ
การประกอบธุรกิจ เช่น การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร (2) การดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (3) 
การศึกษา เช่น ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และ (4) ความร่วมมือ
ด้านกฎหมายและระบบยุติธรรม  

3) เส าหลั กที่  3 ก ารตระหนั กถึ งความยั่ งยื น ด้ านสิ่ งแ วดล้ อม 
(Realization of a Green Mekong) โดยจะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ าโขง 
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และมุ่งเน้นเรื่อง (1) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การจัดการ
ทรัพยากรน้ า (3) การจัดการของเสีย และ (4) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรประมงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
[Tokyo Strategy 2018 for Mekong–Japan Cooperation และ Annex 1–3 ตามภาคผนวก ข]  

2.2.3.2  สาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศเอเชียตะวันออกที่เพ่ิงเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง แต่มีบทบาทในเชิงรุกและเป็นผู้สนับสนุนที่ เด่นชัดอย่างมาก 
นอกจากนั้น สาธารณรัฐเกาหลียังได้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ้าน (เวียดนาม
และเมียนมา) เพ่ือถ่วงดุลอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับจีน (พัชร์ , 2559) และในการประชุมผู้น าอาเซียน–
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเกาหลีได้ริเริ่ม
ก่อตั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong–Republic of Korea (ROK) 
Cooperation) ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และ
สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียนเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา และก าหนด
สาขาความร่วมมือ 6 สาขา ใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมโยงในอาเซียน ได้แก่ (1.1) 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และ (1.2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) การพัฒนาที่
ยั่งยืน ได้แก่ (2.1) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และ (2.2) 
การพัฒนาทรัพยากรน้ า และ (3) การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ (3.1) การเกษตรและ
การพัฒนาชนบท และ (3.2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ประเทศสมาชิก Mekong–ROK ได้ ร่วมกันออกประกาศปฏิญญา
แม่น้ าฮันเพ่ือสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน้ าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี  (Han–River Declaration of Establishing the Mekong–ROK Comprehensive 
Partnership for Mutual Prosperity) ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ Mekong–ROK 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27–28 ตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งก าหนดสาขาที่มีล าดับ
ความส าคัญส าหรับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (6 สาขา) ดังกล่าวข้างต้น  

ไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศบทบาทเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาลุ่มน้ าโขง และเป็นประเทศประสานงานในสาขาการเกษตร
และการพัฒนาชนบท (เน้นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร) และ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและองค์การที่ตั้งในไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน 
(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศอาเซียน) การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในเรื่อง Green Growth การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร การส่งเสริมความมั่นคงมนุษย์ ความร่วมมือในการแก้ไขผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ และการพยากรณ์อากาศ  

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้ร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการอีก 2 ฉบับ 
ได้แก่  แผนปฏิบัติการ Mekong–ROK ระหว่างปี  พ.ศ. 2557–2560 (Mekong–ROK Plan of Action 
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2014–2017) และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่  2 ระหว่างปี  พ.ศ. 2560–2563 
(Mekong–ROK Plan of Action 2017–2020) ซึ่งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับ
กรอบ Initiative for ASEAN Integration (IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน โดย 

1)  ก าหนดโครงการน าร่องในประเด็น/สาขาที่เห็นว่าส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การขยายความเชื่ อมโยงในอาเซี ยน  (Enhancing ASEAN 

Connectivity) ได้แก่  
ก. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  (Infrastructure) เช่น  

การขยายความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศลุ่มน้ าโขง  
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น การสร้าง

ระบบสารสนเทศ เพ่ือการใช้งานด้านสาธารณสุขในเวียดนาม และด้านกฎหมายในเมียนมา  
(2) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ได้แก่  

ก. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Growth) เช่น การจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาระบบมาตรวิทยาในเวียดนามและเมียนมาให้ทันสมัย  

ข. การพัฒนาทรัพยากรน้ า (Water Resource Development) 
เช่น การปรับปรุงพื้นที่ลุ่มแม่น้ าเพื่อการเกษตรในกัมพูชา  

(3)  การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People–centered 
Development)  

ก. การเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural 
Development) เช่น การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผลผลิตข้าวในลุ่มน้ าโขง  

ข. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
เช่น การให้ทุนศึกษาปริญญาโทด้านโลจิสติกส์ และโครงการส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตรใน 
ลุ่มน้ าโขง  

2)  ก าหนดแนวทางในอนาคตของกรอบ Mekong–ROK ประกอบด้วย  
(1) ปรับการจัดล าดับสาขาความร่วมมือทั้ง 6 สาขาและเพ่ิมสาขาใหม่ 

ดังนี้  
ก. ความเชื่อมโยง (Connectivity) จะประกอบด้วย (1) โครงสร้าง

พ้ืนฐานทางกายภาพ (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ข. การประสานการจัดการทรัพยากรน้ ากับการเกษตรและ

พลังงาน จะประกอบด้วย (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
(2) การพัฒนาทรัพยากรน้ า และ (3) การเกษตรและการพัฒนาชนบท  

ค. ความร่วมมือด้านธุรกิจและการเงิน  
ง. การท่องเที่ยว  

(2) เชื่อมโยง IAI และโครงการในกรอบ Mekong–ROK โดยจัดท า
โครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคมากกว่าประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมทั้งลดช่องว่าง
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิผลของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ  
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(3) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน เช่น ภาคเอกชนในความร่วมมือ
ทางธุรกิจ ประเทศแหล่งผู้ให้อ่ืน เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และองค์การระหว่างประเทศ ในโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และป้องกันความซ้ าซ้อนของโครงการความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
รวมทั้งริเริ่มความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี–ประเทศไทย–ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ให้รายใหม่  
[ป ฏิ ญ ญ า  Han–River Declaration of Establishing the Mekong–ROK Comprehensive 
Partnership for Mutual Prosperity และแผนปฏิบัติการ Mekong–ROK Plan of Action 2017–
2020 ตามภาคผนวก ค]  

2.2.3.3  จีน 
ไทยและจีนได้ร่วมกันจัดท าข้อเสนอในการจัดตั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง

กับล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC) ซึ่งพัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี พ.ศ. 
2555 ที่จะจัดการประชุมระหว่างประเทศเพ่ือการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าล้านช้าง–แม่น้ าโขง และต่อมานายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวสนับสนุนข้อเสนอนี้ 
ในการประชุมผู้น าอาเซียน–จีน ครั้งที่ 17 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยกรอบ MLC ได้รับการจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการจากที่ประชุม ผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่เมืองซานย่า 
มณฑลไห่หนาน โดยนายกรัฐมนตรีไทยและจีนเป็นประธานร่วมกัน และมีประเทศในลุ่มน้ าโขงอีก 4 
ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ร่วมเป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนาระหว่างกันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
ระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับประชาคม
อาเซียนในภาพรวม  

ที่ประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 1 ยังได้รับรองปฏิญญาซานย่า (Sanya 
Declaration) ซึ่งก าหนดความร่วมมือไว้ 3 เสาหลัก (สอดคล้องกับเสาหลักของอาเซียน) ได้แก่  
(1) การเมืองและความม่ันคง (2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (3) สังคม วัฒนธรรม และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมทั้งสาขาที่ส าคัญในระยะเริ่มต้น 5 สาขา ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยง 
(2) ศักยภาพในการผลิต (3) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (4) ทรัพยากรน้ า และ  
(5) การเกษตรกับการลดความยากจน นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ได้รับรองปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2561–2565 (Five–Year Plan of Action on Lancang–
Mekong Cooperation 2018–2022) เพ่ือเป็นแนวทางที่ก าหนดกรอบและกิจกรรมใน 3 เสาหลัก 
และ 5 สาขาที่ส าคัญ ได้แก่  

1)  เสาหลักที่  1 การเมืองและความมั่นคง (Political and Security 
Issues) เช่น จัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและระหว่างพรรคการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การบังคับใช้กฎหมายการ
ปราบปรามการกระท าผิดข้ามชายแดน และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น  

2)  เสาหลักที่ 2 เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Economy and 
Sustainable Development) ประกอบด้วยสาขาที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น คือ (1) ความเชื่อมโยง  
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(2) ศักยภาพในการผลิต (3) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (4) ทรัพยากรน้ า (5) การเกษตร  
(6) การลดความยากจน และอีก 4 ประเด็นที่เห็นว่าส าคัญ คือ (1) การพัฒนาระบบการเงินระหว่าง
ประเทศสมาชิก MLC เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค (2) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าไม้
ตามลุ่มแม่น้ าล้านช้าง–แม่น้ าโขง (3) การปกป้องสิ่งแวดล้อม และ (4) พิธีการศุลกากรและการ
ตรวจสอบคุณภาพ  

3) เสาหลักที่ 3 ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Cultural Cooperation) ประกอบด้ วย 6 ประเด็นส าคัญ  คือ  (1) วัฒนธรรม เช่น  ผลักดัน 
การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของกรอบ MLC (2) การท่องเที่ยว เช่น พัฒนาเมือง
ท่องเที่ยว MLC และขยายโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น (3) การศึกษา เช่น พัฒนาอาชีวศึกษา ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย (4) สุขภาพ เช่น พัฒนาความร่วมมือในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อข้ามชายแดน ขยายความร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
โรงพยาบาล/ สถาบันทางการแพทย์ (5) สื่อสารมวลขน เช่น จัดท าเวบไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ MLC และ (6) การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในระดับ
ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการจากภาครัฐระดับท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เป็นต้น  

ไทยในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ งได้มีบทบาทน าและต้องการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ 
การพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ประเทศลุ่มน้ าโขง รวมทั้งผลักดันให้ 
MLC เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นกลไกหลักผลักดันให้ 
อนุภูมิภาคสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งในการประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม 
2561 ประเทศไทยได้ประกาศจะผลักดัน กรอบ MLC ให้ทันสมัยและมีนวัตกรรม เชื่อมโยงกับระเบียง
เศรษฐกิจของข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางของจีน (One Belt, One Road Initiative) พร้อม
ผลักดันให้ ACMECS เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และในการประชุมระดับ
รัฐมนตรี MLC ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ณ หลวงพระบาง ได้มีการริเริ่มแนวคิด “LMC 
Economic Development Belt” เพ่ือให้เกิดการสอดประสานกับกิจกรรมภายใต้กรอบ GMS และ 
ACMECS ด้วย นอกจากนี้  ไทยและจีนยังได้ตกลงกันที่จะขยายความร่วมมือในสาขาเกษตร 
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ฝึกอบรมวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและเยาวชน  
[Five–Year Plan of Action on Lancang–Mekong Cooperation 2018–2022 ตามภาคผนวก ง]  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

2.3.1  ความร่วมมือไตรภาคี (Triangular Cooperation) เป็นความร่วมมือที่คู่ร่วมมือทั้ง 
สามฝ่ายจะได้รับประโยชน์ กล่าวคือ (1) ประเทศพัฒนาแล้ว (traditional donor) หรือในการศึกษา
ฉบับนี้คือ ประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม จะสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของประเทศผู้ให้รายใหม่ 
(emerging donor) หรือในการศึกษาฉบับนี้คือ ประเทศไทย หรือประเทศหุ้นส่วนทั้งสามยังสามารถ 
ใช้ความร่วมมือไตรภาคีไปทดแทนโครงการความร่วมมือทวิภาคีที่ ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านได้  
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(2) ประเทศไทย (ประเทศผู้ให้รายใหม่) จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพของการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนา จากประสบการณ์ที่ดีของประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม (ประเทศพัฒนาแล้ว) 
และ (3) ประเทศผู้รับ (beneficiary country) หรือในการศึกษาฉบับนี้คือ ประเทศเพ่ือนบ้านได้ใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศไทย (ประเทศผู้ให้รายใหม่) ซึ่งมีความเหมาะสมและใกล้เคียง
กับบริบทและสภาพของประเทศผู้รับ เป็นต้น  

2.3.2  ประเทศไทยโดยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านอย่างรอบด้านทุกมิติมาโดยตลอด โดยประสงค์จะมีบทบาท
น าในการพัฒนาและความเชื่อมโยงในทุกด้าน และในระดับนานาชาติ ได้รับการสนับสนุน/ยอมรับจาก
ประเทศมหาอ านาจในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลกในการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2.3.3  ประเด็น/สาขาที่ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 การพัฒนาภูมิภาค 
อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม ภายใต้แผนแม่บท ACMECS มี 5 ประเดน็ความร่วมมือ ประกอบด้วย  

2.3.3.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งมีสาขา 
ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น SMEs และ Starups (2) การเกษตรอัจฉริยะ (3) การท่องเที่ยว
อัจฉริยะและยั่งยืน (4) บริการทางการแพทย์อัจฉริยะ (5) การศึกษาอัจฉริยะ (6) พลังงานอัจฉริยะ 
(7) เมืองอัจฉริยะ และ (8) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

2.3.3.2  ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การจัดการ
ทรัพยากรน้ า (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การลดภัยพิบัติ (4) พลังงานทดแทน และ  
(5) ประเด็นข้ามสาขา คือ น้ า–อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม  

2.3.3.3  การเกษตรยั่งยืน ซึ่งได้ก าหนดเรื่องที่ส าคัญไว้ เช่น การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการทรัพยากรประมง ป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน การส่งออกผลผลิตทาง 
การเกษตรแปรรูป เป็นต้น 

2.3.3.4  การท่องเที่ยว ซึ่งได้ก าหนดเรื่องที่ส าคัญไว้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และเชิงนิเวศ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2.3.3.5  สุขภาพ ซึ่งได้ก าหนดเรื่องที่ส าคัญไว้ เช่น การป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อข้ามชายแดนในระดับชาติและระดับภูมิภาค การป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ ประเด็นสุขภาพของผู้อพยพข้ามชายแดน โภชนาการที่ดี ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อ
สุขภาพ อาหารและยาปลอดภัย เป็นต้น  

2.3.4  สาขาที่มีล าดับความส าคัญที่ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามก าหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ลุ่มน้ าโขง (รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ACMECS) ตามยุทธศาสตร์และ/หรือ
แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคท่ี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน 
ได้ร่วมกับไทยและประเทศเพ่ือนบ้านก่อตั้ง ที่สอดคล้องกับความร่วมมือ 5 สาขาตามที่ก าหนดไว้ใน
เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ข้างต้น ดังนี้  
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2.3.4.1  ญี่ปุ่น ตามยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 (Tokyo Strategy 2018 
for Mekong–Japan Cooperation) ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นมีสาขาที่สอดคล้องกับ
เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้แก่  

1)  เสาหลักที่ 1 ความเชื่อมโยงที่ไม่หยุดนิ่งและมีประสิทธิผล (Vibrant 
and Effective Connectivity) โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม ( Industrial 
Connectivity) ซึ่งจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้ง SMEs และ Starups ของญี่ปุ่นกับ
ประเทศลุ่มน้ าโขง  

2)  เสาหลักที่ 2 สังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People–Centered 
Society) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมและการประกอบ
ธุรกิจ เช่น การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การเกษตร และอุตสาหกรรม
อาหาร (2) การดูแลรักษาสุขภาพ และ (3) การศึกษา  

3)  เส าหลั กที่  3 ก ารตระหนั กถึ งความยั่ งยื น ด้ านสิ่ งแ วดล้ อม 
(Realization of a Green Mekong) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (2) การจัดการทรัพยากรน้ า  

2.3.4.2  สาธารณรัฐเกาหลี ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2560–
2563 (Mekong–ROK Plan of Action 2017–2020) ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่ มน้ าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี มีสาขาที่สอดคล้องกับเสาหลักท่ี 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้แก่  

1)  ความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

2)  การประสานการจัดการทรัพยากรน้ ากับการเกษตรและพลังงาน 
ประกอบด้วย (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) (2) การพัฒนา
ทรัพยากรน้ า และ (3) การเกษตรและการพัฒนาชนบท  

3)  การท่องเที่ยว  
2.3.4.3  จีน ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2565 (Five–

Year Plan of Action on Lancang–Mekong Cooperation 2018–2022) ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ลุ่มน้ าโขงกับล้านช้าง มีสาขาที่สอดคล้องกับเสาหลักท่ี 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้แก่  

1)  เสาหลักที่ 2 เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Economy and 
Sustainable Development) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) ความเชื่อมโยง ซึ่งได้มีการก าหนดเรื่องการพัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ด้วย (2) ศักยภาพในการผลิต (3) ความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ซึ่งได้มีการก าหนดเรื่องการพัฒนาพันธมิตรด้านการบริการส าหรับ SMEs ไว้ด้วย 
(4) ทรัพยากรน้ า (5) การเกษตร และ (6) การปกป้องสิ่งแวดล้อม  

2)  เสาหลักที่ 3 ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Cultural Cooperation) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การท่องเที่ยว (2) การศึกษา และ (3) สุขภาพ  

2.3.5  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการ
ด าเนินงานความร่วมมือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ ACMECS ได้เคยส ารวจ
ศักยภาพหน่วยงานไทยในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ประเทศเพ่ือนบ้าน) 
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แล้วมีถึง 16 ด้านและมีสาขาย่อยอีกหลากหลายในแต่ละด้าน ซึ่งสาขาที่ไทยมีศักยภาพเหล่านี้
สอดคล้องกับสาขาที่ส าคัญตามเสาหลักที่ 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS และสาขาที่ประเทศหุ้นส่วน
ทั้งสามแหล่งให้ความส าคัญภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงต่าง ๆ ข้างต้นด้วยเช่นกัน รวม 8 ด้าน 
ได้แก่ เกษตร ศึกษา สาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการท่องเที่ยว  

2.3.6  ในบทที่ 3 ของการศึกษาฉบับนี้ จะได้น าข้อค้นพบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมา
ประมวล เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS ผ่านกลไกการด าเนินงานของ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีร่วมกับท้ังสามแหล่งดังกล่าวอยู่แล้วในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือ
การพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะน าหลักที่ส าคัญ 5 ประการ (Ownership, Alignment, 
Harmonisation, Managing for Results และ Mutual Accountability) ของปฏิญญาปารีสเพ่ือ
การให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผล (Paris Declaration on Aid Effectiveness) และการ
วิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทาง 
รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าวด้วย  

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

บทนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยโดย 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศสมาชิก ACMECS ทั้งระดับทวิภาคี 
กรอบภูมิภาค และความร่วมมือไตรภาคี (กับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
เพ่ือหาโอกาส/ช่องว่างที่ยังมีอยู่ในการเสนอกิจกรรมที่เหมาะสม และศึกษาหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
แนวทางความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคีกับทั้ง 3 แหล่งผู้ให้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 3 
ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019–2023) รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนา
ความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าวภายใต้กรอบการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในการศึกษาภาพรวมการให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมส าหรับความร่วมมือไตรภาคีในครั้งนี้  ผู้ศึกษาจะได้น าหลักการที่ สพ ร. (ปัจจุบันคือ  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ใช้ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ (พ.ศ. 2550–2554) ซึ่งประยุกต์
มาจากหลักการของปฏิญญาปารีส (Paris Declaration on Aid Effectiveness) โดยเฉพาะในเรื่อง 
Policy and Plan Alignment, Harmonisation และ Result–based Approach มาใช้เป็นหลัก 
ร่วมด้วยทฤษฎีระบบ (System) ซึ่งเน้นการก าหนดนโยบายที่เป็นขั้นตอนจากปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการ/ขั้นตอน (Process) ผลผลิต (Output) การป้อนกลับของข้อมูล (Feed Back) และ
สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่มีอิทธิพล มาช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแนวทางใหม่ด้วย  

 
3.1 การศึกษาภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน  
ที่ด าเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3.1.1  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการก่อตั้ง “กรมวิเทศสหการ (กวส.)” ภายใต้สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นหน่วยงานเฉพาะในการประสานการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการจากรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งผู้ให้เพ่ือช่วยส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในขณะเดียวกัน กวส. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ด้วย โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training 
Program: TCTP) ในประเทศไทยตามที่แหล่งผู้ให้อ่ืน เช่น WHO ขอให้ช่วยด าเนินการและสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี การให้ความร่วมมือทางวิชาการของไทยเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนใน 
ปี พ.ศ. 2534 เมื่อรัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ิมเติมให้แก่กรมวิเทศสหการ มูลค่า 200 
ล้านบาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ที่ประสงค์จะเปลี่ยนภูมิภาคอินโดจีนจาก
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สนามรบให้เป็นสนามการค้า สนับสนุนให้ประเทศเพ่ือนบ้านสามารถพัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในทุกด้านกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กวส. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีหน้าที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ของไทยแก่ต่างประเทศด้วย โดยความช่วยเหลือของไทยเน้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ของคนไทยใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา และมีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเนื่องจากมีความใกล้เคียงที่ประเทศก าลังพัฒนาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายกว่า
การไปอบรมในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าเกินกว่ามาก ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในฐานะ
ของประเทศผู้ให้รายใหม่ และเมื่อไทยได้เริ่มต้นบทบาทเป็น “ประเทศผู้ให้รายใหม่” ได้ให้ความส าคัญ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นอันดับแรก ในระดับทวิภาคี 
ประเทศไทยให้ความร่วมมือแบบใต้–ใต้ (South–South Cooperation) 5 ตามแผนบัวโนสไอเรส6 
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบของการให้ทุนศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ 
และวัสดุอุปกรณ์ ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ และยังได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้รับมา
เป็นประเทศคู่ร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ในรูปของ
ความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) และท าความตกลงกับแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ เช่น 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส UNDP UNICEF และ UNFPA โดยด าเนินงานในรูปของการจัดฝึกอบรม
ร่วมกันหรือการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน อย่างไรก็ดี จากการปฏิรูประบบราชการ
ของไทยเมื่อ พ.ศ. 2545 ท าให้มีการยุบเลิก กวส. และจัดตั้ง “ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.)” ขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2547 
และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการออกพระราชบัญญัติก่อตั้ง “กรม ความร่วมมือระหว่างประเทศ” โดยให้
โอนอ านาจหน้าที่ของ สพร. ไปทั้งหมด (กรมวิเทศสหการ, 2542; ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ, 2550; กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2558) 

3.1.2  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน  
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นประเทศ

เป้าหมายหลักในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด มีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ
                                                 
5 ความร่วมมือแบบใต–้ใต้ (South–South Cooperation) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศ
ก าลังพัฒนา/ด้อยพัฒนาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันภายหลังจากท่ีความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา/ด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการน าเง่ือนไขอ่ืน ๆ มาผูกกับ
การให้ความช่วยเหลือมากข้ึน โดยความร่วมมือจะเป็นท้ังในลักษณะของการให้ (อาทิ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/
ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ วัสดุอุปกรณ์) ของประเทศใดประเทศหน่ึงแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือด้านทุน
ฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของไทยแก่ประเทศในแอฟริกา และในลักษณะของการแลกเปลีย่นความร่วมมือ
ระหว่างกัน (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 2556) 
6 ในการประชุม United Nations Conference on Technical Cooperation among Developing Countries 
(TCDC) เมื่อวันท่ี 12 กันยายน ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ท่ีกรุงบัวโนสไอเรส อารเ์จนตินา ผู้แทนจาก 138 ประเทศ
ได้ร่วมกันรับรองแผนบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Plan of Action) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (UNOSSC, 2561) 
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ระหว่างกัน โดยการลดช่องว่างในการพัฒนา การรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
ในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การลงทุนจากผู้ประกอบการไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศเพ่ือน
บ้านเป็นตลาดรองรับสินค้า แหล่งวัตถุดิบและแรงงานส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้ง
การบรรเทาความยากจนและป้องกันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบข้ามชายแดนระหว่างกัน ซึ่ง
จะสะท้อนได้จากมูลค่าการให้ความร่วมมือทางวิชาการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจัดสรร
ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 25607 ประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศได้รับทุนมา
ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานที่ประเทศไทยภายใต้กิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ งสิ้น 
2,129 ทุน คิดเป็นร้อยละ 68 ของจ านวนทุนทั้งหมด 3,123 ทุน ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สนับสนุนให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก8 หรือมีมูลค่ารวม 214,435,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 
ของงบประมาณท้ังหมด จ านวน 427,240,400 บาท  
 

 
ที่มา http://tica.thaigov.net/main/th/other/4296 

 
กิจกรรมความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมี

ดังนี้  
3.1.2.1  กิจกรรมที่ใช้เงินงบประมาณจากรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี (Annual International 
Training Courses: AITC) ในประเทศไทย ปีละประมาณ 20–30 หลักสูตร และแจ้งเวียนทุนไปยัง
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน ให้มาเข้าร่วมฝึกอบรม โดยปัจจุบันมุ่งเน้นใน 5 ประเด็นหลัก 
คือ สาธารณสุข (Public Health) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: 
SEP) และเรื่องที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs)  

2)  การให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thai International 
Postgraduate Program: TIPP) ปีละประมาณ 60 ทุน โดยแจ้งเวียนทุนในลักษณะแข่งขันแก่
ประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ในสาขาวิชาตาม 5 ประเด็นหลัก เช่นเดียวกับ AITC ข้างต้น  

                                                 
7 ปีล่าสุดทีม่ีตัวเลขมลูค่าอย่างเป็นทางการแล้ว 
8 รวม 118 ประเทศ จากทุกภูมภิาคได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียกลาง ยุโรป
ตะวันออก ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ แอฟริกา และลาตินอเมริกา   

Appendix I : Total Value of Thai International Cooperation Programme by type of Programme (TICP FY 2017)        (No. : Persons, Value : '000 Baht)

No.* Value No. Value No. Value No. Value No. Value No. Value No.*** Value

1. THE FOUR NEIGHBOURING COUNTRIES 

   - Cambodia 250    81,752.1   -  -             12   900.4      57 1643.8 14     1,110.5    333    85,406.8   

   - Lao PDR 698    66,140.0   -  -             14   1,244.1   41 1025.4 24     1,565.3    777    69,974.8   

   - Myanmar 787    40,081.4   10   719.4         11   841.5      60 2198.4 20     1,725.6    888    45,566.3   

   - Vietnam 66      9,908.8     -  -             14   1,564.3   37 923 14     1,091.3    131    13,487.4   

Total TICP
 Cooperation 

Framework** 
TCDC

Country
Bilateral AITCTIPP Trilateral
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3)  ความร่วมมือด้านอาสาสมัคร (Friends From Thailand) โดยจัดส่ง
อาสาสมัครไทยในระดับเยาวชนที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศคู่
ร่วมมือที่ขอรับอาสาสมัคร เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศคู่ร่วมมือและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างกัน  

4) ความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation) ประกอบด้วย การส่ง
ผู้เชี่ยวชาญและ/หรืออาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน การให้ทุนศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน การสนับสนุน
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาการตามค าขอของประเทศคู่ร่วมมือ หรือด าเนินกิ จกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน ในรูปโครงการเพ่ือการพัฒนา (Development Project) ระยะ 3–5 ปี  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ประเทศคู่ร่วมมือได้เสนอค าขอรับความช่วยเหลือมา  
ซึ่งขณะนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาในระดับทวิภาคี
แก่ทั้ง 4 ประเทศ ในสาขาที่ประเทศไทยมีความช านาญและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืน ๆ ตามที่ประเทศเพ่ือนบ้านแจ้งขอรับการสนับสนุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

(1 ) แผน งาน พั ฒ น าท รัพ ย ากรมนุ ษ ย์  (Human Resources 
Development (HRD) Programme) ระยะ 3 ปี โดยให้ทุนแก่บุคลากรของทั้ง 4 ประเทศ ในสาขา
ตามความต้องการของแต่ละประเทศ ได้แก่ (1) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท และ (2) ทุนฝึกอบรม/ ดูงาน
ระยะสั้นในประเทศไทย จ านวนหลักสูตรและจ านวนทุนตามแต่จะหารือ/ตกลงกันในแต่ละปี  

(2) จัดท าแผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Programme–
based Approach)9 ระยะ 3 ปี ในหลากหลายด้าน ซึ่งจะประกอบด้วยแผนงานย่อยและโครงการ 
ต่าง ๆ ภายใต้แต่ละแผนงาน หรือจัดท าโครงการความร่วมมือแบบ stand–alone project ดังนี้  

ก. กัมพูชา มี 7 โครงการกับ 3 แผนงาน (24 โครงการ) ได้แก่ 
– โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา 
– โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย

ภูมินท์ พนมเปญ 
– โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  

ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง 
– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

ในจังหวัดเกาะกง 
– โครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา–ไทย 
– โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการค้าหัตถกรรม 

                                                 
9 การก าหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะแผนงาน (Programme–based Approach) เพื่อช่วยให้มีทิศทางและ
กรอบการด าเนินงานในระยะกลาง ตามหลักการ    การให้ความร่วมมือท่ีมุ่งก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ (Result–based 
Approach) ภายใต้ค าประกาศ Paris Declaration on Aid Effectiveness ที่กรมความร่วมมือ  ระหว่างประเทศ
น ามาใช้ในยุทธศาสตรฯ์ ซึ่งจะต้องออกแบบและก าหนดรูปแบบความร่วมมือท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบท้ังระยะสั้นและระยะยาว  มีความเชื่อมโยงระหว่างกลยทุธ์กับแผนการพัฒนาระดับประเทศ ช่วยเติมเตม็
ช่องว่างของความรู้ที่ยังขาด และชว่ยเสรมิกระบวนการพัฒนา, อ้างอิงแล้วในบทท่ี 2 
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– โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และ 
กลุ่มเสี่ยง ณ ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย  

– แผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างจังหวัด
ชายแดน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560–2562) มี 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) การป้องกัน/ควบคุมโรค
มาลาเรีย (2) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย (3) การพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลพ่ีโรงพยาบาลน้อง 
และ (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และมีโครงการที่ด าเนินงานอยู่ 
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 

– แผนงานความร่วมมือด้านการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2561–2563 มี 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (2) การพัฒนาระบบสหกรณ์  
(3) การปรับปรุง/เพิ่มการผลิตประมงและสัตว์น้ า และ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีโครงการ 
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 

– แผนงานความร่วมมือด้านการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2561–2563) มี 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) การศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และสายกีฬา (2) การพัฒนา
อุดมศึกษา (3) การเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และ (4) การพัฒนา
ขีดความสามารถเพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา และมีโครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 

ข.  สปป. ลาว มี 2 โครงการกับ 4 แผนงาน (24 โครงการ) ได้แก่ 
– โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว–ไทย  

ณ เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ 
– โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดตั้ง

คณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว แขวงเวียงจันทน์ 
– แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา  

มีโครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ เช่น การพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยศิลปศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนหรือวิทยาลัยเทคนิค  

– แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
มีโครงการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เช่น การพัฒนาโรงพยาบาล การส่งเสริมโภชนาการชุมชน  
การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

– แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตร  
มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้  
แขวงจ าปาสัก 

– แ ผ น ง า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 1 โครงการ คือ โครงการวางแผนจัดสรรป่าป้องกัน คุ้มครอง
ป่าไม้บ้าน และคุ้มครองแหล่งแก่นพันธุ์ไม้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน แขวงเวียงจันทน์ 

ค. เมียนมา มี 1 โครงการกับ 2 แผนงาน (5 โครงการ) ได้แก่  
– โครงการสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of 

Foreign Language (MUFL) 
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– แผนงานพัฒนาชุมชนภายใต้ โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่ โครงการ ที่ เกี่ยวข้อง มี 2 โครงการ คือ (1) โครงการพัฒนา 
Technological University of Dawei และ Dawei Technological High School และ (2) โครงการ
พัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย 

– แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนารัฐยะไข่ มี 3 
โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในรัฐยะไข่ (2) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ/หรือ จัดตั้งชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
(3) โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนต้นแบบเพื่อการบริโภค 

ง. เวียดนาม เนื่องจากในปัจจุบันเวียดนามมีระดับการพัฒนา
ที่ใกล้เคียงกับไทย จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) ตาม
หลักการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Technical Cooperation among 
Developing Countries : TCDC) โดยไทยและเวียดนามจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมแบบ Cost sharing basis10 มากกว่าที่เวียดนามจะเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากไทยเพียง
ฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมี 4 โครงการ ได้แก่  

– โครงการติดตั้งปะการังเทียมเพ่ืออนุรักษ์และเพ่ิมพูน
ทรัพยากรทางทะเล ณ จังหวัดก่าเมา  

– โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ Yen Lac Commune  

– โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยในเวียดนาม 4 แห่ง ได้แก่ (1) University of Social Sciences and Humanities นครโฮจิมินห์ 
(2) Vietnam National University กรุงฮานอย (3) Hanoi University และ (4) University of Danang 

– โครงการสนับสนุนการด าเนิ นงานของศูนย์ ไทย  
(Thai Center) ณ University of Social Sciences and Humanities นครโฮจิมินห์ เพ่ือให้เป็น  
(1) ศูนย์ฝึกอบรมภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม (2) ศูนย์เชี่ยวชาญการท าวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ศูนย์ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อ 
การพัฒนาด้านการศึกษา วิชาการ และสังคมเศรษฐกิจ 

5) ความร่วมมือพหุภาคี (Multilateral Cooperation) โดยมุ่งเน้น
ความร่วมมือตามแนวชายแดนที่ไทยริเริ่มขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(ยกเว้นเวียดนาม) ประกอบด้วย  

(1)  โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมส าหรับ
โรคติดต่อและอุบัติตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา–เมียนมา–สปป.ลาว ระยะที่ 1 และ 2 ระหว่างปี 
พ.ศ. 2557–2562 โดยสนับสนุนความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนระหว่างคู่เมืองสองฝั่ง เช่น การ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนา Web site ข้อมูลสาธารณสุขชายแดน พัฒนาศักยภาพ ทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ
                                                 
10 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศใด (local cost) ประเทศนั้นจะรับผิดชอบ ส่วนประเทศคูร่่วมมือรับผิดชอบค่า
เดินทางระหว่างประเทศ (international travel expenses) 
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ด าเนินงานสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดสองฝั่ง พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคของ
บุคลากรในประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ิมขีดความสามารถให้โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนไทย 

(2) โครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพให้แก่เมียนมา–สปป.
ลาว–กัมพูชา เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวที่ท างานในสถานประกอบการของไทยตามแนวชายแดน
และพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันฝึกฝีมือแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดนให้
สามารถพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนได้อย่างยั่งยืน  

6) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบอนุภูมิภาค 
(Regional Cooperation) โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินงานความร่วมมือในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ได้แก่ 

(1) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub–region: GMS) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะ
คณะท างานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Working Group on Human Resource Development 
: WGHRD) ได้ร่วมกับหน่วยงานไทยอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมอยู่ในคณะท างาน WGHRD คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญท่ีผ่านมา ได้แก่  

ก. การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศสมาชิกกรอบ GMS 
(ประเทศเพ่ือนบ้าน) ให้ได้ตามมาตรฐานแรงงานของ ILO โดยการจัดฝึกอบรมเพ่ือยกระดับฝีมือ
แรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ข. การพัฒนาสาธารณสุขในพ้ืนที่ห่ างไกลและตามแนว
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน  

ค. การจัดท าและด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
ความร่วมมือ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2555–2556) ประกอบด้วย  

– สาขาการพัฒนาสังคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาแนวปฏิบัติและก าหนดมาตรฐานร่วมกันในการคัดแยกผู้ เสียหาย และเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และประเด็นท้าทายในการคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ 

– สาขาสาธารณสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันโรคเอดส์  

– สาขาแรงงาน จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนากรอบ
การรับรองฝีมือแรงงานและคุณสมบัติร่วมกันใน GMS  

ง. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Thailand National 
Action Plan: WGHRD under Strategic Framework and Action Plan for HRD in GMS 
(2013–2017) โดยด าเนินโครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่แรงงานเคลื่อนย้าย  
ณ ประเทศต้นทาง และการพัฒนาระบบการรับ–ส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง 
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กรมความร่วมมือ
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ระหว่างประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานในสาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดแผนงานร่วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา 
ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  

ก. โครงการในสาขาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แผนปฏิบัติการความร่วมมือภายใต้ปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) ที่ประเทศสมาชิกประกาศ
ร่วมกันไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 เพ่ือช่วยส่งเสริมการด าเนินงานความร่วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบ 
ACMECS โดยจัดท าโครงการทวิภาคีกับแต่ละประเทศสมาชิกหรือโครงการร่วมวิจัยกับหลายประเทศ
สมาชิก หรือจัดกิจกรรม เช่น จัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานในประเทศเพ่ือนบ้าน หรือจัดฝึกอบรม/ดูงาน 
ในประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข เกษตรกรรม พลังงานทดแทน การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม และการท่องเที่ยว และให้ทุนแก่ประเทศสมาชิกมากกว่า 200 ทุน ระหว่างปี พ.ศ. 
2549–2553  

ข. ให้ทุนศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแก่ประเทศสมาชิก 
เพ่ื อมาศึ กษาต่ อในสาขาวิช าที่ สอดคล้ องกับสาขาความร่วมมื อภายใต้ กรอบ  ACMECS  
ที่สถาบันการศึกษาของไทย รวม 200 ทุน ตามที่รัฐบาลไทยประกาศไว้ในการประชุม ACMECS 
Summit ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ที่เมืองพุกาม เมียนมา และการประชุมฯ ครั้งที่ 3 เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2551 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม 

ค. โครงการที่ เกี่ยวข้องตามปฏิญญาผู้น าว่าด้วยการเป็น
หุ้นส่วนเพ่ือต่อสู้กับไข้หวัดนกและโรคติดต่ออ่ืน ๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศให้เงินสนับสนุนมูลค่า 
100 ล้านบาท ในการประชุม ACMECS Summit ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 ที่กรุงเทพฯ 
โดยจัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อข้ามชายแดน การพัฒนาทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ระบบการเฝ้าระวังโรค การชันสูตร
โรคของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ การใช้วัคซีนในมนุษย์เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพยา  

ง. จัดท าแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนปฏิบัติการ
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS (แผนงานระยะ 2–3 ปี) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิก (ประเทศเพ่ือนบ้าน) ในสาขาภายใต้กรอบ ACMECS 
ได้แก่  

– สาขาสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรค 
ข้ามชายแดน การวินิจฉัยโรคติดต่อในห้องปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมส าหรับโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน 

– สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน เช่น การพัฒนา
นโยบายอุตสาหกรรม การจัดการนิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านการเหมืองแร่ (ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553–2555) การจัด workshop เรื่องพลังงานชีวภาพในกลุ่มประเทศ ACMECS (พ.ศ. 2558) 
และโครงการพัฒนาพันธุ์ไม้เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพที่เวียดนาม (ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2557) 

– สาขาความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น การเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านมาตรการสุขอนามัยพืช การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน การส ารวจดิน/ 
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วางแผนการใช้ที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกพืชน้ ามันและพืชพลังงานทดแทน (ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553–2555) การท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร (พ.ศ. 2556) และการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ขนาดย่อม (พ.ศ. 2560)  

– สาขาการคมนาคมขนส่ง โดยด าเนินโครงการฝึกอบรม
ด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน เพื่ออ านวยความสะดวกงานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทยและ
เมียนมา ซึ่งรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างด้วย (พ.ศ. 2556) 

– สาขาการอ านวยความสะดวกการค้า/การลงทุน เช่น 
การอ านวยความสะดวกการค้าข้ามชายแดนเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พ.ศ. 
2559)  

– สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศ ACMECS (พ.ศ. 2556) 

จ. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ
ของประเทศสมาชิก ACMECS โดยการให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ แก่เจ้าหน้าที่
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมหรือหอการค้าของประเทศสมาชิก และสภาธุรกิจ 
ACMECS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพ่ือมาศึกษาในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศึกษาที่ประเทศสมาชิกเอง เช่น 
หลักสูตร MBA Offshore ที่เมียนมา เป็นต้น  
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ตารางท่ี 1  กิจกรรมและสาขาที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
ประเทศ/ 
กรอบ 

สาขาความร่วมมือ 
การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข อื่นๆ 

กัมพูชา AITC / TIPP  
1) SEP 
2) Food 

Security 
ทวิภาคี  
1) แผน HRD 

(ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม) 

2) โครงการ/
แผนงาน 

ทวิภาคี  
1) แผน HRD 

(ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม) 

2) โครงการ/
แผนงาน 

AITC / TIPP 
1) Public 

Health   
ทวิภาคี  
1) แผน HRD 

(ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม) 

2) โครงการ/
แผนงาน 

พหุภาคี (ยกเว้น
เวียดนาม) 
1) Cross 

border 
disease 
control 

AITC / TIPP  
1) Climate 

Change 
2) SDGs 
พหุภาคี (ยกเว้น
เวียดนาม) 
1) Skill 

developm
ent 

ทวิภาคี  
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/

ฝึกอบรม) 
2) โครงการ/แผนงาน 

– Skill development 
– Human trafficking 
– Community / SEP 

ลาว ทวิภาคี  
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/

ฝึกอบรม) 
2) โครงการ/แผนงาน 

– Public administration 
– Human trafficking 
– Natural resource 

เมียนมา ทวิภาคี  
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/

ฝึกอบรม) 
2) โครงการ/แผนงาน 

– Community / SEP 
เวียดนาม ทวิภาคี  

1) แผน HRD (ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม) 

2) โครงการ/แผนงาน 
– Community / SEP 

GMS – – – ฝึกอบรม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม/สัมมนา 
– Skill development 
– Human trafficking 

ACMECS – ทุนศึกษา 
– ฝึกอบรม/

สัมมนา 

– – ทุนศึกษา 
– ฝึกอบรม/
สัมมนา 

ทุนศึกษา / ฝึกอบรม/สัมมนา 
– Skill development 
– Industry & Energy 
– Trade & Investment 
– Transport 
– Tourism 
– Environment 
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3.1.2.2  กิจกรรมความร่วมมือที่ใช้งบประมาณรัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งผู้ให้อ่ืน  
1)  โครงการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศท่ีสาม (Third Country Training 

Program: TCTP) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาล
ประเทศผู้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือดูงานในประเทศไทยในสาขาตามที่แหล่งผู้ให้นั้น ๆ ได้ให้ความ ส าคัญ
และสอดคล้องกับศักยภาพของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน ปีละ 10–20 หลักสูตร อาทิเช่น (1) UNICEF ในด้านสาธารณสุขและด้าน
การพัฒนาเยาวชน และ (2) ญี่ปุ่น ในด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริการขั้น
พ้ืนฐาน เช่น ระบบประปาและไฟฟ้า และด้านการพัฒนาสตรี เป็นต้น และร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผู้รับทุนตามแต่จะตกลงสัดส่วนระหว่างกัน  

2)  ความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) แหล่งผู้ให้
เดิม (North–South–South Cooperation) หรือประเทศก าลังพัฒนาที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียง
กันกับประเทศไทย (South–South–South Cooperation) ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศที่สาม/ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเป้าหมายตามแต่จะตกลง
ร่วมกัน เช่น (1) เยอรมัน ร่วมกันด าเนินโครงการด้านเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา
สหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเวียดนาม และด้านการตรวจสอบบัญชีภาครัฐใน 
สปป. ลาว (2) สหรัฐ อเมริกา ร่วมกันด าเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ าใน สปป.  ลาว  
(3) ฝรั่งเศส ร่วมกันด าเนินโครงการให้ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
4 ประเทศ หรือ (4) สิงคโปร์ร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งในสิงคโปร์และประเทศไทยให้แก่กลุ่ม
ประเทศอาเซียน เป็นต้น 

3.1.3  ความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศหุ้นส่วนในเอเชียที่มีบทบาทส าคัญใน
ลุ่มน้ าโขง 

3.1.3.1  ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
ไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามในข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางวิชาการ

แบบหุ้นส่วนไทย–ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Partnership Programme (JTPP) in Technical Cooperation) 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 และขยายระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 เพ่ือร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหรือประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 
และประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ เน้นการส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน ในรูป  

1) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country 
Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย (ระยะสั้นไม่เกิน 4 สัปดาห์) จ านวน 15–20 หลักสูตร  

2) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่สาม (Third 
Country Expert Programme: TCEP) ประมาณ 70 คน  

ปัจจุบั น เมื่ อปี  พ .ศ . 2560  JICA ยั งได้ ขอลงนามใน Partnership 
Arrangement (PA) (ข้อตกลงระดับหน่วยงาน) กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางความร่วมมือหุ้นส่วนที่จะสนองตอบประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนา เช่น การจัดหลักสูตร TCTP และริเริ่มความร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การรวมตัวกันในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
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1) กลไกและกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือหุ้นส่วน
ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น  

(1) หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย  
ก. ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ข. ฝ่ายญี่ปุ่นคือ Japan International Cooperation Agency  

(JICA)  
(2)  ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

ก. การวางแผน (Planning)  
– ในแต่ละปี (ภายในเดือนพฤษภาคม) ฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย และส านักงาน JICA ประจ าประเทศไทย หารือกับฝ่ายไทย 
คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือก าหนดทิศทางรวมทั้ งสาขาที่มีล าดับความส าคัญต่อ 
ความร่วมมือระหว่างกันส าหรับปีงบประมาณ ญี่ปุ่น (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–31 มีนาคม) ถัดไป  
ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เช่น การจัดหลักสูตร TCTP ในประเทศไทย และหน่วยงานไทย 
ที่มีความสนใจหรือศักยภาพที่จะจัดอบรม (โดยหน่วยงานอาจจะทาบทาม/แสดงความประสงค์ท่ีจะส่ง
ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนมายังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ JICA ไว้ในเบื้องต้นแล้ว)  

– JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกัน
หารือกับหน่วยงานไทยที่สนใจส่งข้อเสนอเพ่ือให้แนวทางส าหรับจัดท ารายละเอียดข้อเสนอที่
เหมาะสม (เช่น การจัดหลักสูตร TCTP จะต้องก าหนดเป็นแผนงาน 3–5 ปี (ปีละ 1 หลักสูตร)) และ
จัดส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือรวบรวมเสนอให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทย (ครั้งที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม และครั้งที่ 2 (หากมีข้อเสนอเพ่ิม เติม) ภายในเดือน
ธันวาคม) จัดส่งข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพิจารณา/อนุมัติต่อไป  

– ในระหว่างปีงบประมาณ ฝ่ายญี่ปุ่น หรือฝ่ายไทยโดย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศอาจเสนอที่จะริเริ่มโครงการความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือให้  
ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่สามเป็นการเฉพาะให้อีกฝ่ายพิจารณาร่วมด าเนินการ/สนับสนุน
งบประมาณ  

ข. การด าเนินกิจกรรม (Implementation)  
– สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยแจ้ง

อนุมัติข้อเสนอที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนให้ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ (ประมาณเดือน
มีนาคม ก่อนปีงบประมาณญี่ปุ่นจะเริ่มต้นคือ วันที่ 1 เมษายน) มายังฝ่ายไทย  

– JICA เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานไทยที่เสนอขอจัดหลักสูตร เพ่ือหารือ/ด าเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรนั้น ๆ เช่น การจัดท า/ลงนามสามฝ่ายในข้อตกลงย่อย (Record of Discussion: R/D) 
ส าหรับการจัดหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดหลักสูตร การก าหนดจ านวนทุนและประเทศเป้าหมาย
ที่จะจัดสรรให้ทุน การคัดเลือก และก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครที่จะมาร่วมอบรม การพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัด เป็นต้น  



42 

 

– JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานไทยนั้น ๆ ในการจัดฝึกอบรม TCTP ซึ่งมักจะก าหนดไว้เป็น
แผนงาน 3 ปี (1 หลักสูตรจะจัดติดต่อกัน 3 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง) และแบ่งสัดส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดระหว่างกัน คือ ปีที่ 1 ร้อยละ 70:30 ปีที่ 2 ร้อยละ 60:40 และปีที่ 3 ร้อยละ 50:50  

– ส าหรับโครงการความร่วมมือไตรภาคีที่ริเริ่มขึ้นใหม่ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ JICA จะร่วมกันจัดส่งคณะส ารวจ (fact finding mission) 
เดินทางไปพบหารือกับประเทศเป้าหมาย เพ่ือศึกษาความต้องการ/สาขาที่จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือ 
และน าข้อมูลที่ได้รับมาร่วมกันจัดท าข้อตกลงโครงการ (Record of Discussion: R/D) แผนงาน/
รายละเอียดกิจกรรม คัดเลือกหน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และเริ่มด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนงบประมาณแต่ละกิจกรรมในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 50:50  

ค. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
– หลังสิ้นสุดการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตร หน่วยงานไทย 

ผู้จัดจะส่งรายงานผล (course evaluation report) ให้ JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นข้อมูล  

– หลังการจัดหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี JICA จะสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยงานไทยผู้จัดไปติดตามประเมินผล (post evaluation) ในประเทศของผู้รับทุน 
(คัดเลือกบางประเทศที่เห็นว่าเหมาะสม) เพ่ือประเมินการน าความรู้ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน/  
น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการจัดหลักสูตรปีต่อไป หรือเป็นแนวทางในการจัดท า
ข้อเสนอหลักสูตรใหม่ (แผนงาน 3 ปีรอบใหม่) หากเห็นประโยชน์หรือมีความสนใจ  

– ส าหรับโครงการความร่วมมือไตรภาคี ทั้งสองฝ่ายจะ
ร่วมกันจัดส่ง joint follow–up/evaluation mission เดินทางไปติดตามประเมินผลยังประเทศ
เป้าหมาย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการต่อไป  

2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน ประกอบด้วย  
(1) การจัดฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP)   

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ JICA ได้ ร่วมกัน
สนับสนุนหน่วยงานไทยในการจัดฝึกอบรม TCTP ให้แก่ประเทศลุ่มน้ าโขงหรืออาเซียนซึ่งรวมทั้ง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในช่วง 3 ปีนี้ (พ.ศ. 2560–256211) ปีละ 7–9 หลักสูตร (หลักสูตรละ 20–25 ทุน) 
โดยประเทศเพ่ือนบ้าน ได้รับทุนมาเข้าร่วมอบรมแล้ว รวมทั้งสิ้น 365 คน ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มี
ก าหนดจะจัดอีก 4 หลักสูตร และจัดสรรทุนให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านอีกอย่างน้อย 60 ทุน ในสาขา
ต่าง ๆ ได้แก่ 
  

                                                 
11 นับตามปีปฏิทิน โดยใช้ตัวเลข ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
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สาขา หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 

โครงสร้างพื้นฐาน 1. Power Distribution System: Engineering, 
Management and Technology 

2. International Road Infrastructure 
Development for ASEAN and BIMSTEC 
Networks 

กฟน. 
กรมทางหลวง 

อุตสาหกรรม 
 

3. Skill Development for Material Processing for 
Mekong Countries 

4. Introduction to Industrial Production Indices 
for Mekong Countries 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การลงทุน 5. Investment Promotion for Mekong Countries 
towards AEC and Beyond 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

พลังงาน 
 

6. Promotion and Dissemination of High Quality 
Biofuels Production Technology for 
Automotive Utilization in ASEAN 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สาธารณสุข 
 

7. Strengthening Capacity for Effective 
Implementation of the National Tuberculosis 
Prevention and Control Program in CLMV 
Countries 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

สวัสดิการสังคม   8. Development of Effective Community–based 
Treatment of Offenders in CLMV 

9. Inclusive Development through Disability–
Inclusive Sports   

กรมคุมประพฤต ิ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก 

 
ส าหรับปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. 2020 (ระหว่างวันที่  1 

เมษายน 2563–31 มีนาคม 2564) มีหน่วยงานไทยที่แสดงความสนใจในเบื้องต้นที่จะจัดส่งข้อเสนอ
เพ่ือขอรับ การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ร่วมกับรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 
ในการจัดฝึกอบรม TCTP ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน/ลุ่มน้ าโขง/ประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว รวม 9 หลักสูตร12 
(หลักสูตรละ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565) ซึ่งรวมทั้ง 5 หลักสูตรที่ด าเนินการอยู่แล้วข้างต้นใน
สาขาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม การลงทุน และพลังงาน และหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร ในสาขา
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  

                                                 
12 ยังอยู่ระหว่างหารือ/จัดท ารายละเอียดข้อเสนอเพื่อจัดส่งให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดย
จะไดร้ับแจ้งผลการพิจารณา/อนุมตัิหลักสูตรทีร่ัฐบาลญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนประมาณต้นปี (ก่อนเดือนเมษายน) พ.ศ. 
2563  
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สาขา หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
การเกษตร 1. Fisheries กรมประมง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. Water Management  
 
3. Promotion on Disability–Inclusive Risk 

Reduction in ASEAN  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (สสนก.)  
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก 

สวัสดิการสังคม   4. Protection, Repatriation and Reintegration of 
Trafficking in Person for Mekong Region 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

 
(2) ความร่วมมือไตรภาคี ไทย–ญี่ปุ่น–เมียนมา  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ JICA ยังได้ร่วมกัน
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการให้แก่เมียนมา นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันใน General 
Agreement (GA) on Japan–Thailand–Myanmar Triangular Development Cooperation 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ในสาขาตามความต้องการของเมียนมา รวม 3 สาขา ได้แก่ (1) การป้องกัน
และจัดการพิบัติภัย (2) การป้องกันโรคในสัตว์ และ (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (เมืองพุกาม) และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมเติมสาขาที่  (4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามที่เมียนมาแจ้งขอมา  
ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2558–2562 (5 ปี) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขอให้หน่วยงานไทยจัด
ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศไทยและร่วมกับ JICA สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว รวม 15 หลักสูตร 
(หลักสูตรละ 5–20 คน) และให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่เมียนมามาเข้าร่วมหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 137 ทุน ดังนี้  
 

สาขา หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
Disaster 
Prevention &  
Management 

1. Hydrology (Advance Flood Forecasting, Flash Flood 
Forecasting, Remote Sensing and GIS Application in 
Hydrology) (รวม 2 หลักสูตร) 

2. Water Resources Management and Hydrology 

กรมอุตุนิยมวิทยา  
 
 
กรมชลประทาน 

Foot & Mouth 
Disease (FMD) 

3. ดูงานการจัดตั้ง Foot and Mouth Disease (FMD) Free Zone 
4. Animal Movement Control and Legislation 
5. FMD Laboratory Diagnosis and Vaccine Monitoring 

กรมปศุสตัว ์

Tourism  
Promotion 

6. Front Office Management and Operation  
7. Front Office Management for Hotel and Resort 
8. Restaurant Service  
9. Restaurant Management 
10. ดูงานด้าน Tourism Promotion for Sustainable 

Development 

วิทยาลัยดสุิตธาน ี
 
 
 
กรมความร่วมมือฯ  

Aquaculture  11. Technology Transfer on Giant Butter Catfish Culture 
(รวม 2 หลักสูตร) 

12. Technology Transfer on Marine Shrimp Culture (รวม 2 
หลักสตูร) 

กรมประมง 
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3.1.3.2  ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Korea International Cooperation 

Agency (KOICA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Memorandum of Understanding between TICA and KOICA on Strengthening 
Partnership for International Development Cooperation) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เพ่ือ
เป็นกรอบการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคี เพ่ือส่งเสริมและมี
ส่วนช่วยให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ การบรรเทาปัญหาความยากจน และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศผู้รับความร่วมมือ รวมทั้งให้ความส าคัญกับความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาในระดับโลก โดยก าหนดกิจกรรมความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน
ด าเนินการ ประกอบด้วย (1) ส่งผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครไปปฏิบัติงาน (2) การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมร่วมกัน (3) การให้ทุนศึกษา (4) การจัดท าแผนงานหรือโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
(5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (6) การวิจัยและท าการศึกษาในประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนา  
(7) การจัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา (8) กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่จะตกลงกัน 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะริเริ่มกิจกรรมแรก 
คือ การจัดฝึกอบรมร่วมกันให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยฝ่ายไทยจะจัดหลักสูตรในประเทศไทย 
และฝ่ายเกาหลีจะจัดส่งวิทยากรมาร่วมบรรยาย ซึ่ง KOICA ได้เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan 
between KOICA and TICA on the Joint Training Program) ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2557–2559) ให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ต่อมา  
ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2562 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2560 โดยจะจัดฝึกอบรมร่วมกันทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  

เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562 นาย Song Jinho รองประธาน (Vice 
President) ของ KOICA ได้เข้าพบผู้บริหารของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทาง
มาภารกิจที่ประเทศไทย ซึ่งมีผลสรุปคือ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและจะจัดประชุม
ระดับผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) กับผู้น าจากประเทศคู่เจรจาซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีเกาหลี ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเกาหลีจึงต้องการจะขยายความร่วมมือหุ้นส่วนกับไทยในอาเซียนและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารของกรมฯ จึงได้เสนอการลงนามในแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 เพ่ือร่วมมือกันจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สามต่อไป โดยเฉพาะสาขาที่
สอดคล้องกับประเด็นส าคัญภายใต้กรอบอาเซียนและ United Nations 2030 Agenda for 
Sustainable Development หรือเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development 
Goals (SDGs) รวม 17 ข้อ)  

1)  กลไกและกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือหุ้นส่วน
ระหว่างไทย–เกาหลี  

(1)  หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย  
ก. ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ข. ฝ่ายเกาหลีคือ Korea International Cooperation Agency 

(KOICA)  
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(2) ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ  
ในการจัดฝึกอบรมร่วมกัน แผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดกลไก

การประสานงานที่ชัดเจนระหว่างกันไว้ คือ ฝ่ายไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะ
ประสานงานทุกขั้นตอนที่เป็นทางการไปยังฝ่ายเกาหลี คือ KOICA ส านักงานใหญ่ ณ กรุงโซล โดยมี
หนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจ าไทย (ในทางปฏิบัติ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และ KOICA จะประสานงานระหว่างกันโดยตรงควบคู่ไปด้วย)  

ก. การวางแผน (Planning)  
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งทั้งสองฝ่าย

ได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศผู้จัดจะวางแผนและ
พัฒนารายละเอียดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานผู้จัดในประเทศตน โดยจะแจ้งให้อีกประเทศร่วม
พิจารณา/ให้ความเห็นด้วย โดยเฉพาะในส่วนของก าหนดการและหัวข้อการบรรยายที่อีกประเทศ
จะต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรมาร่วมบรรยาย ซึ่งจะประสานงานโดยมีหนังสือแจ้งอย่างเป็น
ทางการระหว่างกันผ่านสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจ าประเทศไทย  

ข. การด าเนินกิจกรรม (Implementation)  
– ประเทศผู้จัดจะด าเนินการเป็นหลักร่วมกับหน่วยงาน 

ผู้จัดหลักสูตรในประเทศตน หากเป็นการจัดฝึกอบรมในประเทศไทย กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจะแจ้งเชิญโดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายให้ส่งผู้สมัครมาเข้าร่วม
อบรมจะร่วมกับหน่วยงานผู้จัดคัดเลือกผู้สมัคร และแจ้งอนุมัติทุนให้มาเข้าร่วมอบรม รวมทั้ง
สนับสนุน งบประมาณทั้งหมดในการจัดหลักสูตร แต่หากเป็นการจัดฝึกอบรมที่สาธารณรัฐเกาหลี 
ฝ่าย KOICA จะเป็นผู้ด าเนินการและสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดเช่นกัน  

– KOICA จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรมาร่วมบรรยายใน
หลักสูตรที่จัดในประเทศไทยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวิทยากร แต่หากเป็นการจัดฝึกอบรม
ที่สาธารณรัฐเกาหลี ฝ่ายไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะจัดส่งวิทยากรไปร่วมบรรยาย
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นกัน  

ค. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
หลังเสร็จสิ้นการจัดอบรมในแต่ละปี ประเทศผู้จัดจะส่ง

รายงานประจ าปี (annual report) ให้อีกประเทศพิจารณา ซึ่งจะเป็นรายงานผลการจัดฝึกอบรม
(completion report) รวมทั้งแบบประเมินผล/แบบสอบถามผู้รับทุนจากประเทศเป้าหมายที่มาเข้าร่วม
อบรม และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและฝ่ายเกาหลีโดย 
KOICA อาจจัดประชุมเพ่ือทบทวนการจัดหลักสูตร/หารือแนวทางการปรับปรุงในอนาคตด้วย  

2) การจัดฝึกอบรม Joint Training Program ให้แก่ประเทศสมาชิก
อาเซียน  

(1)  แผนปฏิบัติการ (Action Plan between KOICA and TICA 
on the Joint Training Program) ฉบับที่  1 ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2559 ก าหนดให้มีการจัด
ฝึกอบรมในประเทศไทย (หลักสูตรละ 2–4 สัปดาห์) เป็นเวลา 3 ปี โดย KOICA จะส่งผู้เชี่ยวชาญ
เกาหลีมาร่วมบรรยาย และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50:50 ส าหรับการจัด
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หลักสูตรและให้ ทุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (หลักสูตรละ 25 ทุน) ได้แก่ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย 
ใน 2 สาขา ซึ่งได้จัดฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้  
 

สาขา หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
การพัฒนาชนบท 
(เศรษฐกิจพอเพียง)  

1. Sustainable Rural Development and Sufficiency 
Economy (2 หลักสูตร)   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

สาธารณสุข 
 

2. Integrated Healthcare Management based on Primary 
Health Care and Health System Strengthening 
Approach 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
(2) แผนปฏิบัติการ (Action Plan between KOICA and TICA on 

the Joint Training Program) ฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2562 ก าหนดให้มีการจัดฝึกอบรม
ทั้ง ในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (หลักสูตรละ 3 สัปดาห์) เป็นเวลา 3 ปี และให้ทุนแก่
ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ รวมทั้งติมอร์–เลสเต (หลักสูตรละ 18 ทุน) ปีละ 2 หลักสูตร ซึ่ง
จะจัดในประเทศไทย 1 หลักสูตร และในสาธารณรัฐเกาหลี 1 หลักสูตร ใน 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 
หลักสูตร ดังนี้  
 

สาขา หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
การจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. Water Resources Development and Management 
(จัดที่สาธารณรัฐเกาหลี ปีละ 1 หลักสูตร) 

KOICA 

เศรษฐกิจพอเพียง 2. Sustainable Agriculture and Environmental 
Management based on Sufficiency Economy 
Philosophy (จัดในประเทศไทย ปีละ 1 หลักสูตร)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร เพชรบุร ี

 
3.1.3.3  ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไทยและจีนได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการไทย–จีน (Agreement on Scientific and Technical Co–operation 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the 
People’s Republic of China) เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2521 ภายหลังจากที่ ได้มีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อปี พ.ศ. 2518  

ความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นลักษณะต่าง
ตอบแทนและอ านวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยตกลงแบ่งความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ กล่าวคือ ประเทศผู้ขอความร่วมมือจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ  
ส่วนประเทศผู้ให้ความร่วมมือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งเป็นหลักการและแนวทาง  
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Technical Cooperation among Developing 
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Countries : TCDC13) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งความร่วมมือใน
รูปแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนในเบื้องต้นจะประกอบด้วย  

1)  การแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่ดูงานในสาขาต่าง ๆ เช่น การเกษตร 
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาชนบท 
พัฒนาชุมชนและบริการสังคม  

2)  การแลกเปลี่ยนการให้ทุนศึกษาระยะยาวแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างกันใน
ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป และ  

3)  โครงการท าวิจัยร่วมด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ของทั้งสองฝ่าย  
(กรมวิเทศสหการ, 2542) 

ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย–จีน (Sino–Thai Joint Committee of the Scientific 
and Technical Cooperation) โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเป็นประธานร่วม และผลัดกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมทุก 2 ปี เพ่ือเป็นกลไกในการก าหนดทิศทางความร่วมมือและขับเคลื่อน  
การด าเนินงานตามความตกลงฯ ที่ได้ลงนามร่วมกันไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งในการประชุม คกร. 
ไทย–จีน สมัยที่ 21 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่าย 
ได้ร่วมกันอนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน โครงการวิจัยร่วม และโครงการความร่วมมือทวิภาคี
ต่าง ๆ รวมทั้งริเริ่มความร่วมมือรูปแบบใหม่ในรูปของโครงการความร่วมมือไตรภาคี 1 โครงการ คือ 
การศึกษา เรื่องการจัดการโรคข้าวที่เกิดจากเพลี้ยกระโดดและโรคไวรัสที่เกี่ยวข้องในประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขงและ อิรวดี ซึ่งมีประเทศไทย จีนตอนล่าง เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย  

นอกจากนี้ ในการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 22 (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือที่
หลากหลายสาขานอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา รวมทั้ง  
การขยายความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือสนับสนุนกรอบ ACMECS และความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงระหว่าง 
ACMECS กับกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC)  

1)  กลไกและกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างไทย–จีน  
(1)  หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย  

ก. ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ข. ฝ่ายจีนคือ Department of International Cooperation, 

Ministry of Science and Technology (MOST)  

                                                 
13 TCDC เป็นกิจกรรมการแลกเปลีย่นความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งประเทศภายใต้กรอบของ UN ประกอบด้วย
การแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าท่ีหรอืผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศก าลงัพัฒนาด้วยกัน โดยประเทศท่ีส่งเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เชี่ยวชาญจะออกค่าเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่ประเทศผูร้ับหรือประเทศเจ้าภาพจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย
ภายในประเทศ ได้แก่ ค่ากินอยู่ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดูงาน เป็นต้น (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการ, 2556) 
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(2)  ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ  
ก. การวางแผน (Planning) มีกลไกแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  

– การประชุมระดับรัฐมนตรี คกร. (Joint Committee) 
ไทย–จีน ทุก 2 ปี (ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ) เพ่ือเป็นเวทีติดตามผลโครงการความร่วมมือไทย–จีน 
ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และอนุมัติค าขอโครงการใหม่ (ระยะเวลา 2 ปี)  
ที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายยื่นเสนอให้พิจารณา  

– การประชุมระดับคณะท างาน (Joint Working Group) 
ทุก 1 ปี (ท้ังสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ) โดยประธานร่วม คือ ผู้แทนระดับอธิบดีจากหน่วยงานหลัก
ของทั้งสองฝ่าย เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม คกร.ฯ  
ที่ผ่านมา พิจารณาปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน กลั่นกรองค าขอใหม่ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้ง
สองฝ่าย (โดยทุกค าขอ หน่วยงานฝ่ายไทยหรือฝ่ายจีนที่เสนอขอจะต้องระบุหน่วยงานคู่ร่วมมือจาก  
อีกฝ่ายที่จะมาร่วมด าเนินโครงการไว้แล้ว) ประมวลข้อพิจารณาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุม คกร. ไทย–จีน รวมทั้งเตรียมการที่เก่ียวข้องส าหรับการจัดประชุม  

– ในส่วนของฝ่ายไทย ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
5 สาขา (ตามสาขาความร่วมมือในปัจจุบันภายใต้ คกร. ไทย–จีน) เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนิน
โครงการความร่วมมือ ภายใต้ คกร. ไทย–จีน ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายไทย
อย่างแท้จริง โดยพิจารณากลั่นกรองค าขอใหม่ที่หน่วยงานฝ่ายไทยจัดส่งมา ซึ่งกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะท าหน้าที่รวบรวม/ยื่นเสนอในการประชุมกับฝ่ายจีน ต่อไป 

– ผลการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 22 (ครั้งล่าสุด) 
เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ มีมติให้จัดการประชุม คกร.ฯ สมัยที่ 23 (ครั้งต่อไป) ภายในปี 
พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกรอบเวลาการท างาน คือ (1) เดือนตุลาคม–ธันวาคม 
2562 แต่ละฝ่ายเปิดรับค าขอจากหน่วยงานภายในประเทศตน (2) เดือนมกราคม–มีนาคม 2563 แต่
ละฝ่ายพิจารณา/กลั่นกรอง/คัดเลือกค าขอที่เหมาะสมและเห็นสมควรเสนอให้อีกฝ่ายพิจารณา/
สนับสนุน (3) ช่วงระหว่างเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2563 จัดประชุมระดับคณะท างาน (Joint 
Working Group) ไทย–จีน เพ่ือร่วมกันพิจารณา/คัดเลือกค าขอใหม่ที่จะเสนอต่อที่ประชุม คกร. 
ไทย–จีน สมัยที่ 23 ในปี พ.ศ. 2563 

ข. การด าเนินกิจกรรม (Implementation)  
– รูปแบบความ ร่วมมื อ ในปั จจุบั น  ประกอบด้ วย  

(1) โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน (2) โครงการความร่วมมือทวิภาคี เช่น การท าวิจัยและพัฒนา
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน และ (3) โครงการความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือร่วมกันให้
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการแก่ประเทศที่สาม โดยมีสาขาที่ทั้งสองฝ่ายไห้ความส าคัญ
ร่วมกัน รวม 5 สาขา ดังกล่าวข้างต้น (เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม พลังงาน 
สาธารณสุข และเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร) 

– ในการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม 
คกร. ไทย–จีน หน่วยงานไทยเจ้าของโครงการจะประสานงานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยจัดท ารายละเอียดและก าหนดการจัดกิจกรรมในประเทศไทย รวมทั้งประสานหน่วยงานคู่ร่วมมือ
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ฝ่ายจีนในการส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม โดยหน่วยงานไทยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม (เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย) จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยฝ่ายจีนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่จีนที่เดินทางมาประเทศไทย และ  
ในกรณีที่หน่วยงานจีนจัดกิจกรรมในจีนและเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปเข้าร่วม หน่วยงานไทยเจ้าของ
โครงการจะแจ้งขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่เช่นกัน  
ซึ่งเป็นไปตามหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาหรือกรอบ TCDC ที่ตกลงร่วมกันไว้ 

ค. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
ใช้กลไกการประชุมทั้ง 2 ระดับตามที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 

ก. การวางแผน (Planning) โดยในส่วนของฝ่ายไทย หลังสิ้นสุดกิจกรรม หน่วยงานไทยเจ้าของ
โครงการจะส่งรายงานการจัดกิจกรรมมายังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้รวบรวม
ผลส าเร็จ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปรายงานหรือหารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขใน
การประชุมกับฝ่ายไทยและฝ่ายจีนทุกระดับดังกล่าวข้างต้นต่อไป  

2)  ความร่วมมือไตรภาคี ไทย–จีน–อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ตามผลการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2557 ทั้งสองฝ่ายได้อนุมัติโครงการความร่วมมือไตรภาคี ซึ่งเป็นการริเริ่มความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น 
เป็นครั้งแรก คือ โครงการศึกษาการจัดการโรคข้าวที่ เกิดจากเพลี้ยกระโดดและโรคไวรัสที่มี  
เพลี้ยกระโดดเป็นแมลงพาหะในประเทศลุ่มแม่น้ าโขงและอิรวดี ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558–2561) 
โดยประเทศไทย (กรมการข้าวและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน (สถาบัน
วิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลยูนนานและกวางตุ้ง) จะร่วมกันศึกษาข้อมูลและท าวิจัยเพ่ือสร้าง
เครือข่ายการติดตาม การพยากรณ์ และแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดในข้าว เพ่ือจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการลดความสูญเสียของผลผลิตข้าวและน า ไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและอาหาร  
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่รวมทั้งไทย จีนตอนล่าง กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ด าเนินโครงการด้วย กิจกรรมโดยหลักจะประกอบด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึกอบรมทั้งที่
ไทยและจีนให้แก่ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง–อิระวดี (ประเทศเพ่ือนบ้าน) การจัดหาชุดอุปกรณ์ (กับดักแสงไฟ
อัตโนมัติ) เพ่ือใช้ในการวิจัยจากฝ่ายจีน และการจัดส่งนักวิจัยไทยและจีนไปร่วมกันเก็บข้อมูล/
ศึกษาวิจัยทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น และขณะนี้ โครงการได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว  

ในการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 22 (ครั้งล่าสุด) เมื่อเดือน
ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ มีโครงการได้รับอนุมัติ รวม 13 โครงการ (โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา
ดูงาน 6 โครงการ และโครงการความร่วมมือทวิภาคี 7 โครงการ) โดยไม่มีหน่วยงานฝ่ายจีนหรือฝ่ายไทย
ยื่นค าขอโครงการความร่วมมือไตรภาคีให้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้ตกลงที่
จะจัดการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 23 (ครั้งต่อไป) ภายในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
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3.2  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี และจีน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุ
เป้าหมายของเสาหลักที่ 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS 

3.2.1  การศึกษาสาขาความร่วมมือที่ส าคัญส าหรับการเสนอแนวทางความร่วมมือ
ไตรภาคี : โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ส่วนที่ 1 การก าหนดปัจจัย
น าเข้าของนโยบาย (Policy Inputs) และหลักการ Policy and Plan Alignment ของ Paris 
Declaration on Aid Effectiveness 

ในการก าหนดปัจจัยน าเข้า (Inputs) หรือปัจจัยที่ส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด
ทางเลือกของนโยบาย (Policy Choices) หรือข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาความร่วมมือ
ไตรภาคีระหว่างไทย–ญี่ปุ่น ไทย–สาธารณรัฐเกาหลี และไทย–จีน ในครั้งนี้ การศึกษาฉบับนี้ได้
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามที่ได้ประมวลไว้แล้วในบทที่ 2 ซึ่งมีข้อค้นพบในเบื้องต้นดังปรากฏ
ในสรุปท้ายบทที่ 2 คือ (1) 5 ประเด็นความร่วมมือ/สาขาต่าง ๆ ภายใต้แต่ละประเด็นที่ส าคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 (การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม) ของแผนแม่บท 
ACMECS ซึ่งได้ระบุสาขาที่ ACMECS คาดหวังที่จะมีความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน (2) มีหลายประเด็น/สาขาที่ทั้ง 3 แหล่งผู้ให้ได้ให้ความส าคัญใน  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือกับลุ่มน้ าโขงต่าง ๆ 
ซึ่ งสอดคล้องกับหลายสาขาตามแผนแม่บท  ACMECS และ (3) ศักยภาพของไทยในการให้ 
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศสมาชิก ACMECS รวม 16 สาขาหลัก  

จากการศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างปัจจัยที่ค้นพบทั้ง 3 ข้อข้างต้น 
ดังตารางที่ 2–4 เพ่ือพิจารณาสาขาความร่วมมือที่เหมาะสมกับ (1) ญี่ปุ่น (2) สาธารณรัฐเกาหลี และ 
(3) จีน ตามหลักการเรื่อง Policy and Plan Alignment ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness 
ที่การให้ความร่วมมือควรสอดคล้องกันระหว่างความต้องการ/นโยบายและแผนของประเทศผู้รับ 
(ประเทศสมาชิก ACMECS) และความประสงค์ของประเทศผู้ให้ (ประเทศไทยและประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม) 
พบว่า มีประเด็นความร่วมมือ/สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 หรือ ปัจจัยน าเข้าที่ควรน ามาใช้  
ในการก าหนดนโยบาย (Policy Inputs) เพ่ือหาแนวทางที่ควรเสนอกับ 3 ประเทศหุ้นส่วนพิจารณา
ให้ความร่วมมือกับไทยในลักษณะไตรภาคี ผ่านกรอบการด าเนินงานกับกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศสมาชิก 
ACMECS (ประเทศเพ่ือนบ้าน) ที่จะช่วยส่งเสริม/สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 ของ
แผนแม่บท ACMECS สรุปในเบื้องต้นได้ คือ (1) ญี่ปุ่น รวม 8 สาขา (2) สาธารณรัฐเกาหลี รวม 5 
สาขา และ (3) จีน รวม 7 สาขา ดังนี้ 
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ประเด็นความร่วมมือ/สาขาส าคัญ 
ภายใต้เสาหลักที่ 3 

ประเทศท่ีจะเสนอสาขา
ความร่วมมือให้พิจารณา 

หน่วยงานไทย 
มีศักยภาพ 

ญี่ปุ่น เกาหลี จีน 
ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 

    

สาขาท่ี 1 วิสาหกิจอัจฉรยิะ เช่น SMEs และ Starups    การผลิตอุตสาหกรรม/SMEs 
สาขาท่ี 2 การเกษตรอัจฉริยะ     
สาขาท่ี 3 การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน    การท่องเที่ยว/สาขาที่เกี่ยวข้อง 
สาขาท่ี 4 บริการทางการแพทย์อจัฉริยะ   *    
สาขาท่ี 5 การศึกษาอัจฉริยะ    การศึกษา/ฝึกอบรมวิชาชีพ 
สาขาท่ี 6 พลังงานอัจฉริยะ     
สาขาท่ี 7 เมืองอัจฉริยะ     
สาขาท่ี 8 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์      
ประเด็นความร่วมมือท่ี 2 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม     
สาขาท่ี 1 การจัดการทรัพยากรน้ า     การจัดการทรัพยากรน้ า 

เช่น ลุ่มน้ า น้ าบาดาล 
สาขาท่ี 2 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ    ทรัพยากรธรรมชาต/ิ

สิ่งแวดล้อม สาขาท่ี 3 การลดภัยพิบัต ิ    
สาขาท่ี 4 พลังงานทดแทน    พลังงานทดแทน/ พลังงาน

ทางเลือก 
สาขาท่ี 5 ประเด็นข้ามสาขา น้ า–อาหาร–พลังงาน–
สิ่งแวดล้อม   

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นความร่วมมือท่ี 3 การเกษตรยั่งยืน     การเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นความร่วมมือท่ี 4 การท่องเที่ยว     การท่องเที่ยว/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
ประเด็นความร่วมมือท่ี 5 สุขภาพ      สาธารณสุข/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
*ไม่ใช่สาขาท่ีญี่ปุ่นสนใจในลุ่มน้ าโขง แต่ ACMECS คาดหวังให้ญี่ปุ่นร่วมมือด้วย  

 
3.2.2  การศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่

ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเสนอความร่วมมือไตรภาคีกับสามประเทศ
หุ้นส่วน : โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ส่วนที่ 2 การน าปัจจัย
น าเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการ (Process) เพื่อก าหนดนโยบาย (Policy) และหลักการ Aid 
Harmonization ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness 

การศึกษาฉบับนี้จะได้น าข้อค้นพบส าหรับปัจจัยน าเข้าของนโยบาย (Policy 
Inputs) ดังกล่าวข้างต้นมาประมวลเข้ากระบวนการ (Process) เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง และก าหนด
ทางเลือกนโยบาย (Policy Choices) หรือการเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าออกไปเป็นผลผลิตของนโยบาย 
(Policy Output) เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ ให้ทั้ งสาม  
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โดยการศึกษาฉบับนี้ได้น าหลักการ Aid Harmonization ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness 
มาใช้ในกระบวนการ (Process) เพ่ือก าหนดทางเลือกนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนกับความร่วมมือ
ที่ไทยด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันในกรอบต่าง ๆ โดยได้ศึกษา/วิเคราะห์ความร่วมมือที่มีอยู่กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีนที่ให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ดังที่ได้ประมวลไว้ทั้งหมดแล้วข้างต้น การศึกษาฉบับนี้ได้น าสาขาที่ค้นพบว่าควรน ามา
พิจารณาเพ่ือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS และเสนอต่อทั้งสาม
ประเทศหุ้นส่วน (ปัจจัยน าเข้าส าหรับการก าหนดนโยบาย หรือ Policy Inputs) ดังตารางสรุปสาขา
ในข้อ 3.2.1 ข้างต้น มาศึกษาเปรียบเทียบกับกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยด าเนินการอยู่แล้วตามข้อ 
3.1 เพ่ือพิจารณาว่าสาขาเหล่านี้มีกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้วมากน้อยเพียงใด และสาขาใดที่ควร
เสนอให้มีกิจกรรมเพ่ือด าเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ต่อไป 
ดังการเปรียบเทียบปรากฏในตารางที่ 5–7 ซึ่งมีข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้  

3.2.2.1  ไม่เสนอกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสามใน
ประเด็น/สาขาที่ศึกษาค้นพบว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพ่ือนบ้านในหลายกรอบอยู่แล้ว ดังนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดหลักสูตร Annual 
International Training Course (AITC) และแจ้งเวียนทุนให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ปีละ 7–10 หลักสูตร  

2)  การเกษตรยั่งยืน การจัดหลักสูตร/แจ้งเวียนทุนฝึกอบรม AITC 
ประจ าปี สาขา Food Security การจัดท าโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตร 
(ปัจจุบันมีโครงการสาขานี้ รวม 9 โครงการ) และการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้
กรอบ ACMECS 

3)  สุขภาพ การจัดหลักสูตร/แจ้งเวียนทุนฝึกอบรม AITC ประจ าปี 
สาขา Public Health การจัดท าโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภาคีด้านสาธารณสุข/สาขาที่
เกีย่วข้อง (ปัจจุบันมีโครงการสาขานี้ รวม 15 โครงการ) โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ข้าม
ชายแดน ในลักษณะความร่วมมือพหุภาคีกับกัมพูชา–สปป.ลาว–เมียนมา และการจัดฝึกอบรมด้าน
การป้องกันโรคติดต่อข้ามชายแดน/เรื่องท่ีเกี่ยวข้องภายใต้กรอบ GMS และ ACMECS 

3.2.2.2  สาขาที่ควรเสนอส าหรับความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสามคือ 
1)  ญี่ปุ่น รวม 5 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) บริการทาง

การแพทย์อัจฉริยะ (3) การศึกษาอัจฉริยะ (4) การจัดการทรัพยากรน้ า และ (5) การลดภัยพิบัติ  
2) สาธารณรัฐเกาหลี  รวม 4 สาขา ได้ แก่  (1) วิ สาหกิ จอั จฉริยะ  

(2) การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน (3) การจัดการทรัพยากรน้ า และ (4) ประเด็นข้ามสาขาน้ า–
อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม  

3)  จีน รวม 5 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การศึกษาอัจฉริยะ 
(3) การจัดการทรัพยากรน้ า (4) พลังงานทดแทน และ (5) การท่องเที่ยว  
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3.2.3  ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศ ACMECS : โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ 
(System Analysis) ส่วนที่ 3 การก าหนดผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) และหลักการ 
Result–based Approach ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness 

ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีหรือผลผลิตของนโยบาย 
(Policy Outputs) ระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม (ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน) เพ่ือน าไปปฏิบัติ
จริงต่อไป (Policy Implementation) การศึกษาฉบับนี้จะยึดกรอบการด าเนินงานหรือมีลักษณะ
เดียวกับกิจกรรมความร่วมมือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีร่วมกันอยู่แล้วกับแหล่งผู้ให้ทั้ง 
สามในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้
หลั กการ Result–based Approach ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness โดยการ
ก าหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะแผนงาน (Programme–based Approach) ประกอบด้วย 
สาขาที่ควรให้ความส าคัญเป็นจุดมุ่งเน้น (Area of Focus) วัตถุประสงค์และชุดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (expected results) ผลส าเร็จ (outcomes) รวมทั้ งรูปแบบการ
สนับสนุนงบประมาณ (financing modality) ซึ่งมีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศ
หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS (ประเทศ
เพ่ือนบ้าน) ดังนี้ 

3.2.3.1  เป้าหมาย (ภาพรวม) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศ

สมาชิก ACMECS เพ่ือช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายเสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนา
ภูมิภาคอย่างยั่ งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ภายใต้แผนแม่บท 
ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2566  

3.2.3.2  วัตถุประสงค์ (ภาพรวม) 
การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทส าคัญในลุ่มน้ าโขง 

ซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือกับไทย เพ่ือร่วมกันพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหรือที่
เกี่ยวข้องของประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาหรือผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในสาขาความร่วมมือที่ก าหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
เสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) 
ภายใต้แผนแม่บท ACMECS  

3.2.3.3  ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
1)  สาขาความร่วมมือ14 รวม 5 สาขา ประกอบด้วย 

(1)  ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านใน 3 สาขา ได้แก่  

                                                 
14 ตามผลสรุปสาขาท่ีควรเสนอกับญี่ปุ่น ใน 3.2.2.2 ข้อ 1) หน้า 53 
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ก. วิ สาหกิ จ อั จฉริ ยะ โดยญี่ ปุ่ น ให้ ความสน ใจที่ จะให้ 
ความช่วยเหลือลุ่มน้ าโขงด้าน SMEs และ Startups และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการด้าน SMEs  

ข. บริการทางการแพทย์อัจฉริยะ ซึ่งแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่ได้ระบุ
ความสนใจในสาขานี้ในลุ่มน้ าโขง แต่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากญี่ปุ่นในเรื่องนี้  

ค. การศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งแผนแม่บท ACMECS คาดหวังว่า
ญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ในขณะที่ไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านอาชีวศึกษาเช่นกัน  

(2)  ประเด็นความร่วมมือที่  2 ความร่วมมือด้านสิ่ งแวดล้อม  
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่  

ก. การจัดการทรัพยากรน้ า โดยญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะให้
ความช่วยเหลือลุ่มน้ าโขงด้านการจัดการทรัพยากรน้ า และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการในด้านนี้ เช่น การจัดการลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน การส ารวจแหล่งน้ าบาดาล อย่างไรก็ดี ขณะนี้ 
มีหน่วยงานไทย (สสนก.) แสดงความสนใจที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับ
รัฐบาลไทย (โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ในการจัดฝึกอบรม TCTP ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน/
ประเทศเพ่ือนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2563–256515 อย่างไรก็ดี ข้อเสนอนี้ยังอยู่ในกระบวนการ/ยัง
ไมไ่ด้รับอนุมัติ และมุ่งเน้นเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าเป็นหลัก  

ข. การลดภัยพิบัติ โดยญี่ปุ่นให้ความสนใจสาขานี้ในลุ่มน้ าโขง 
ในขณะที่ปัจจุบัน ไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีความช่วยเหลือทางวิชาการของที่ให้แก่
ประเทศเพ่ือนบ้านเพียง 1 โครงการ คือ ความร่วมมือไตรภาคีไทยกับญี่ปุ่นให้แก่เมียนมาในสาขา 
การป้องกันและจัดการพิบัติภัย โดยการจัดฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา16 
นอกจากนี้ เป็นที่ประจักษ์ว่าญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญสูงในการรับมือกับภัยพิบัติ  

2)  กิจกรรม ตามแนวทางที่ ด าเนิ นการอยู่ แล้ วกับ  JICA ในการให้ 
ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน17 คือ เสนอการร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศ
ที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 
ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) หลักสูตรละไม่เกิน 4 สัปดาห์ จ านวน 20 คน เป็น
เวลา 3 ปี ในหัวข้อตามสาขาที่ก าหนดข้างต้น 5 สาขา (สาขาละ 1 หลักสูตร) รวม 5 หลักสูตรต่อปี 
ได้แก่ 

(1)  Smart Entrepreneurship Development: SMEs and Startups 
(2)  Smart Medical Services 

                                                 
15 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมอืไตรภาคีกับญี่ปุ่น 2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน (1) การจัดฝึกอบรม Third 
Country Training Programme (TCTP) หน้า 42 
16 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมอืไตรภาคีกับญี่ปุ่น 2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน (2) ความร่วมมือไตรภาคไีทย-
ญี่ปุ่น-เมียนมา หนา้ 44 
17 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมอืไตรภาคีกับญี่ปุ่น 2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน (1) การจัดฝึกอบรม Third 
Country Training Programme (TCTP)  หน้า 42 



56 

 

(3)  Smart Vocational Education 
(4)  Water Resource Management 
(5)  Disaster Risk Management 

3)  การสนับสนุนงบประมาณ (Financing modality) ตามแนวทางที่
ด าเนินการอยู่แล้วกับ JICA ส าหรับการจัดฝึกอบรม TCTP คือ ในกรอบแผนงาน 3 ปี แบ่งสัดส่วน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่าง JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ ปีที่ 1 ร้อยละ 70:30 ปีที่  
2 ร้อยละ 60:40 และปีที่ 3 ร้อยละ 50:50  

4) กรอบระยะเวลา จ านวน 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 ซึ่งจะ
สอดคล้องและยังอยู่ในกรอบเวลาของแผนแม่บท ACMECS 5 ปี ที่มีก าหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2566   

โดยมีขั้นตอนตามแนวปฏิบัติในการด าเนินงานความร่วมมือกับญี่ปุ่น18 
คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศส่งร่างข้อเสนอแผนงานฯ ให้ฝ่ายญี่ปุ่น (JICA) พิจารณาใน
เบื้องต้น หากไม่ขัดข้อง จะสรรหา/ทาบทามหน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตร TCTP ทั้ง 5 
หลักสูตร จัดท า/ส่งข้อเสนอขอรับความร่วมมือทางวิชาการจากญี่ปุ่น และสามารถเริ่มด าเนินกิจกรรม
ได้ภายในปี พ.ศ. 2563  

5) ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (Expected results) ใน 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) 
1)  จัดอบรม TCTP ทั้ง 5 สาขา รวม 15 หลักสูตร (ปีละ 5 หลักสูตร)  
2)  บุคลากรจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าร่วมอบรม 

รวมทั้งสิ้น 300 คน (ปีละ 100 คน ใน 5 หลักสูตร (หลักสูตรละ 20 คน))  
6) ผลส าเร็จ (Outcomes) บุคลากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ 

อย่างน้อย 300 คน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถ และน าความรู้/ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตร TCTP ทั้ง 15 หลักสูตร ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน/ถ่ายทอดใน
หน่วยงานต่อไป  

3.2.3.4  ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี 
1)  สาขาความร่วมมือ19 รวม 4 สาขา ประกอบด้วย 

(1) ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่  

ก. วิสาหกิ จอั จฉริ ยะ โดยเกาหลี ให้ ความสนใจที่ จะให้ 
ความช่วยเหลือลุ่มน้ าโขงด้าน ICT ในขณะที่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากเกาหลีในเรื่อง 
SMEs / Startups และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้าน SMEs  

ข. การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน แม้ว่าเกาหลีจะไม่ได้ระบุ
ความสนใจในสาขานี้ในลุ่มน้ าโขง แต่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากเกาหลีในเรื่องนี้ 
และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว  

                                                 
18 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมอืไตรภาคีกับญี่ปุ่น 1) กลไกและกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือหุ้นส่วน
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  (2) ข้ันตอนการด าเนินงานท่ีส าคัญ หน้า 41 
19 ตามผลสรุปสาขาท่ีควรเสนอกับสาธารณรัฐเกาหลี ใน 3.2.2.2 ข้อ 2) หน้า 53 
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(2)  ประเด็นความร่วมมือที่  2 ความร่วมมือด้านสิ่ งแวดล้อม  
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่  

ก. การจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและ KOICA ร่วมกันจัดฝึกอบรม Joint Training Program ให้แก่ประเทศอาเซียน (รวมทั้ง
ประเทศ เพ่ือนบ้าน) ในสาขานี้อยู่แล้ว (KOICA จัดอบรมที่สาธารณรัฐเกาหลี ฝ่ายไทยส่งผู้เชี่ยวชาญ
ไปร่วมบรรยาย) ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan on the Joint Training Program) ฉบับที่ 2 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560–256220 จึงควรเสนอให้ฝ่ายเกาหลีพิจารณาขยายการจัดอบรมในสาขานี้
ออกไปอีกภายใต้แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา/ยกร่าง21 
เพ่ือตอบสนอง แผนแม่บท ACMECS  

ข. ประเด็นข้ามสาขา คือ น้ า–อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ KOICA ร่วมกันจัดฝึกอบรม Joint Training Program 
ให้แก่ประเทศอาเซียน (รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน) ด้านการท าการเกษตรควบคู่ไปกับการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy 
Philosophy: SEP) (จัดอบรมที่ประเทศไทย โดยฝ่ายเกาหลีส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย) ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น จึงควรเสนอให้ฝ่ายเกาหลีพิจารณาขยายการจัดอบรมที่ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 ซึ่งยังอยู่ระหว่างเจรจา เพ่ือตอบสนอง 
แผนแม่บท ACMECS โดยอาจเปลี่ยนจุดมุ่งเน้น เช่น พลังงาน เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีมีความสนใจ
เรื่องการประสานการจัดการ น้ า–เกษตร–พลังงานในลุ่มน้ าโขง และไทยมีศักยภาพในการให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 

2) กิจกรรม ตามแนวทางที่ด าเนินการอยู่แล้วกับ KOICA ในการให้
ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน คือ เสนอการร่วมกันจัด
ฝึกอบรม (Joint Training Programme) ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) หลักสูตรละไม่เกิน 4 สัปดาห์ จ านวน 20 คน เป็นเวลา 3 ปี ในหัวข้อตามสาขาที่
ก าหนดข้างต้น 4 สาขา (สาขาละ 1 หลักสูตร) รวม 4 หลักสูตรต่อปี ได้แก่ 

(1)  ICT Development for SMEs and Startups 
(2)  Smart and Sustainable Tourism 
(3)  Water Resource Management 
(4)  Sustainable Energy based on Sufficiency Economy 

Philosophy (SEP) 
3)  การสนับสนุนงบประมาณ (financing modality) ตามแนวทางที่

ด าเนินการอยู่แล้วกับ KOICA ส าหรับการจัดฝึกอบรม Joint Training Programme (จัดทั้ งใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี) คือ ในกรอบแผนงาน 3 ปี หลักสูตรที่จะจัดฝึกอบรมในประเทศไทย 
                                                 
20 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.2 ความร่วมมอืไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี 2) การจัดฝึกอบรม Joint Training Program 
ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน หนา้ที่ 46 
21 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.2 ความร่วมมอืไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี ยอ่หน้าที่ 3 ในหน้าที่ 45-46     
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กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยขอให้ KOICA ส่งผู้เชี่ยวชาญ 
เกาหลีมาร่วมบรรยายและออกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่จะจัดฝึกอบรมที่สาธารณรัฐ
เกาหลี จะด าเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยกรมฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปร่วมบรรยาย  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา จึงควร
เสนอให้ทั้งสองฝ่ายจัดอบรมในจ านวนที่เท่ากัน ซึ่งตามแผนงานข้างต้นก าหนดไว้ 4 หลักสูตร (4 
สาขา) โดยประเทศไทยควรจัดอบรม ปีละ 2 หลักสูตร และสาธารณรัฐเกาหลีจัดอีก 2 หลักสูตร ใน
สาขาที่แต่ละฝ่ายมีความช านาญเป็นหลัก กล่าวคือ (1) ประเทศไทยควรจัดหลักสูตร (1.1) Smart 
and Sustainable Tourism และ (1.2) Sustainable Energy based on Sufficiency Economy 
Philosophy (SEP)22 และ (2) สาธารณรัฐเกาหลีควรจัดหลักสูตร (2.1) ICT Development for 
SMEs and Startups และ (2.2) Water Resource Management23 

4) กรอบระยะเวลา 3 ปี (ภายใต้ Action Plan on Joint Training 
Program ฉบับที่ 3 ที่อยู่ระหว่างหารือ/ยกร่างขึ้นใหม่) ระหว่างปีงบประมาณเกาหลี 2020–2022 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563–31 ธันวาคม 2565) ซึ่งจะสอดคล้อง/ยังอยู่ในกรอบเวลาของแผน
แม่บท ACMECS 5 ปี ที่มีก าหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2566  

โดยมีข้ันตอนตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานความร่วมมือกับเกาหลี คือ 
(1)  ภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครบก าหนดสิ้นสุด Action Plan ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2560–2562) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะน าร่างข้อเสนอแผนงานฯ นี้ หารือกับฝ่าย
เกาหลี เพ่ือน าไปประกอบการยกร่าง Action Plan ฉบับที่ 3 ระหว่างปี ค.ศ. 2020–2022  

(2)  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะต้องสรรหา/ทาบทาม
หน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตร 2 หลักสูตรที่ก าหนดไว้ส าหรับการจัดฝึกอบรมใน
ประเทศไทย รวมทั้งทาบทามฝ่ายเกาหลีในการส่งผู้เชี่ยวชาญเกาหลีมาร่วมบรรยายทั้ง 2 หลักสูตร 
และขอให้ฝ่ายเกาหลี พิจารณาจัดฝึกอบรมอีก 2 หลักสูตรที่ก าหนดไว้ส าหรับการจัดฝึกอบรมที่
สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือให้สามารถระบุรายชื่อทั้ง 4 หลักสูตรไว้ใน Action Plan ที่ทั้งสองฝ่ายจะลงนาม
ร่วมกันเพื่อผูกพันการด าเนินงานระหว่างกันไว้ต่อไป  

5) ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (Expected results) ใน 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) 
(1)  ประเทศไทย (โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) จัดอบรม 

Joint Training Programme ทั้ง 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร (ปีละ 2 หลักสูตร) และฝ่ายเกาหลี
ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย 

(2)  สาธารณรัฐเกาหลี (โดย KOICA) จัดอบรม Joint Training 
Programme อีก 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร (ปีละ 2 หลักสูตร) และฝ่ายไทยส่งผู้เชี่ยวชาญไป
ร่วมบรรยาย 

(3)  บุคลากรจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าร่วมอบรม
ทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้น รวมทั้งสิ้น 240 คน (ปีละ 4 หลักสูตร รวม 3 ปี จัด 12 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน)  

                                                 
22 ประเทศไทยจัดอบรมด้าน SEP อยู่แล้วภายใต้ Action Plan ฉบับท่ี 2  
23 สาธารณรัฐเกาหลีจดัอบรมด้าน water resource อยู่แล้วภายใต้ Action Plan ฉบับท่ี 2  
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6)  ผลส าเร็จ (Outcomes) บุคลากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ 
อย่างน้อย 240 คน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถ และน าความรู้/ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตร Joint Training Programme ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลี ทั้ง 12 หลักสูตร ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน/ถ่ายทอดในหน่วยงานต่อไป  

3.2.3.5  ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับจีน 
1) สาขาความร่วมมือ24 รวม 5 สาขา ประกอบด้วย 

(1)  ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่  

ก. วิ ส าห กิ จ อั จ ฉริ ย ะ  โด ยจี น ให้ ค วามสน ใจที่ จ ะ ให้ 
ความช่วยเหลือลุ่มน้ าโขงด้านการบริการส าหรับ SMEs ในขณะที่แผนแม่บท ACMECS คาดหวัง 
ความร่วมมือจากจีน ในเรื่อง SMEs / Startups และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการด้าน SMEs  

ข. การศึ กษ าอั จฉริ ยะ โดยจี น ให้ ค วามสน ใจที่ จ ะให้ 
ความช่วยเหลือลุ่มน้ าโขงด้านการศึกษา ในขณะที่ไทยก็มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น ด้าน IT และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งยังมี 
ความร่วมมือทวิภาคีกับจีนภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการ (คกร.) ไทย–จีน ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงน่าจะเสนอให้
ฝ่ายจีนพิจารณาการขยายความร่วมมือไตรภาคีไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในสาขาการศึกษาโดยมุ่งเน้น
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองแผนแม่บท ACMECS 

(2) ประเด็นความร่วมมือที่  2 ความร่วมมือด้านสิ่ งแวดล้อม  
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่  

ก. การจัดการทรัพยากรน้ า โดยจีนให้ความสนใจที่จะให้ 
ความช่วยเหลือลุ่มน้ าโขงด้านทรัพยากรน้ า และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการในด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ าเช่น การจัดการลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน และการส ารวจแหล่งน้ าบาดาล อย่างไรก็ดี 
จีนเป็นประเทศต้นน้ าแม่น้ าโขง จึงน่าจะเสนอให้จีนพิจารณาให้ความร่วมมือเรื่องการจัดการลุ่มน้ าโขง
อย่างยั่งยืน  

ข. พลังงานทดแทน โดยจีนให้ความสนใจเรื่องความเชื่อมโยง
ด้านพลังงานในลุ่มน้ าโขง ในขณะที่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากจีนในด้านพลังงาน
ยั่งยืน และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 

(3) ประเด็นความร่วมมือที่ 3 การท่องเที่ยว เช่น การเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งจีนให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขง และไทย
ก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว จึงน่าจะเสนอให้จีนพิจารณาให้

                                                 
24 ตามผลสรุปสาขาที่ควรเสนอกับจนี ใน 3.2.2.2 ข้อ 3) หน้า 53       
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ความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขง (รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน) 
เนื่องจากจีนก็ตั้งอยู่ในอนุภูมิภาคเช่นกัน 

2) กิจกรรม ตามแนวทางที่เคยด าเนินการกับฝ่ายจีนในการให้ความร่วมมือ
ไตรภาคีแก่ลุ่มน้ าโขง25 คือ เสนอการร่วมกันด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral 
Cooperation) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมหรือดูงาน ทั้งในประเทศไทยและจีน 
ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ครั้งละไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
จ านวน 20 คน เป็นเวลา 4 ปี โดยแบ่งเป็นระยะที่ 1 จ านวน 2 ปี และระยะที่ 2 อีก 2 ปี ต่อเนื่องกัน 
(ตามกรอบการด าเนินงานความร่วมมือไทย–จีน ซึ่งทุกโครงการจะมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี26) ในหัวข้อ
ตามสาขาท่ีก าหนดข้างต้น 5 สาขา (สาขาละ 1 โครงการ) รวม 5 โครงการ (หลักสูตร) ต่อปี ได้แก่ 

(1) Smart Entrepreneurship Development: SMEs and Startups 
(2) Smart Education in Science, Technology and Innovation  
(3) Water Resource Management in Mekong River Basin 
(4) Sustainable Energy for ACMECS Countries 
(5 ) Tourism Product Development and Linkages in Mekong 

Region 
3) การสนับสนุนงบประมาณ (Financing modality) ตามแนวทางที่

ด าเนินการอยู่แล้วกับจีนคือ ตามหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Technical 
Cooperation among Developing Countries : TCDC) โดยประเทศเจ้ าภาพ/ผู้ จั ดกิ จกรรม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และอีกประเทศจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
ประเทศของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยใน 1 โครงการ จะแลกเปลี่ยนกันจัดกิจกรรมทั้งในจีนและไทย 
เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือฝึกอบรมหรือดูงาน ระยะเวลา 1–2 สัปดาห์ ในจีนหรือไทยก่อน 
แล้วจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก 1–2 สัปดาห์ ในอีกประเทศ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ทั้งในไทยและจีน ตามแนวปฏิบัติในการให้ความร่วมมือระหว่างไทย–จีนที่ผ่านมา 

4) กรอบระยะเวลา จ านวน 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2566 ซึ่งจะ
สอดคล้อง/ยังอยู่ในกรอบเวลาของแผนแม่บท ACMECS 5 ปี ที่มีก าหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2566  

โดยมีข้ันตอนตามแนวปฏิบัติในการด าเนินงานความร่วมมือกับจีน27 คือ  
(1)  เนื่องจากจะเป็นข้อริเริ่มใหม่จากกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเอง กรมฯ จึงต้องสรรหา/ทาบทามหน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ไตรภาคีร่วมกับหน่วยงานฝ่ายจีนก่อน โดยขอให้หน่วยงานจัดท า/ส่งค าขอมายังกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภายในเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2562 (ช่วงการเปิดรับค าขอทั้งภายในจีนและไทย)  

                                                 
25 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.3 ความร่วมมอืไตรภาคีกับจีน 2) ความร่วมมือไตรภาคีไทย-จีน-อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หน้าที่ 50   
26 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.3 ความร่วมมอืไตรภาคีกับจีน 1) กลไกและกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีน ข้อ ก. การวางแผน (Planning) หน้าที่ 49    
27 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3.3 ความร่วมมอืไตรภาคีกับจีน 1) กลไกและกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีน ข้อ (2) ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคัญ หน้าที่ 49-50    
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(2)  รวบรวมค าขอใหม่ที่หน่วยงานฝ่ายไทยจัดส่งมาเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ คกร. ฝ่ายไทย เพ่ือกลั่นกรอง/คัดเลือก ในช่วงเดือนมกราคม–มีนาคม 
2563 เพ่ือให้สามารถเสนอฝ่ายจีนร่วมพิจารณา/อนุมัติในการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 23 ซึ่งมี
ก าหนดจัดในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (Expected results) ใน 4 ปี (พ.ศ. 2563–2566) 
(1) จัดอบรม/ดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในไทยและจีน ภายใต้

โครงการความร่วมมือไตรภาคีท้ัง 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง (ปีละ 5 โครงการ ๆ ละ 1 หลักสูตร)  
(2) บุคลากรจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าร่วมอบรม 

รวมทั้งสิ้น 400 คน (ปีละ 5 หลักสูตร ภายใต้ 5 โครงการ (โครงการละ 1 หลักสูตร) รวม 4 ปี จัด 20 
หลักสูตร ๆ ละ 20 คน)  

6) ผลส าเร็จ (Outcomes) บุคลากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ 
อย่างน้อย 400 คน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถ และน าความรู้/ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรม/ดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี ทั้ง 20 
หลักสูตร ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน/ถ่ายทอดในหน่วยงานต่อไป  

3.2.3.6  การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ส าหรับการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแผนงานความร่วมมือกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน จะประกอบด้วย  

1)  ระดับผลลัพธ์ (Expected results) โดยหน่วยงานไทยผู้จัดส่งรายงานผล
หลังสิ้นสุดการจัดอบรม (course evaluation report) ให้พิจารณา ซึ่งควรจะประกอบด้วย จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละประเทศเพ่ือนบ้าน ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ความรู้/ประสบการณ์ที่
ได้รับ ประโยชน์ของเนื้อหาหลักสูตรที่มีต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น  

2)  ระดับผลส าเร็จ (Outcomes) โดยหลังสิ้นสุดการอบรมอย่างน้อย 1 ปี 
จัดส่ง joint evaluation mission ประกอบด้วย หน่วยงานผู้แทนจากแหล่งผู้ให้ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานไทยผู้จัดไปติดตามประเมินผล (post evaluation) ในประเทศของ
ผู้รับทุน เพ่ือร่วมกันประเมินการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน/สามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายเสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมภายใต้แผนแม่บท 
ACMECS ได้อย่างแท้จริง หรือด าเนินกลไกการประเมินผลอ่ืน ๆ ตามแต่จะตกลงกัน 

3.2.4  การประเมินผลตอบกลับต่อข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีจากสาม
ประเทศหุ้นส่วนและประเทศสมาชิก ACMECS : โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System 
Analysis) ส่วนที่ 4 การป้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback)  

การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ได้ให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินผลนโยบาย โดยอาศัยปัจจัยป้อนกลับหรือ Feedback ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการก าหนดนโยบายด้วย แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา การศึกษาฉบับนี้ จึงขอเสนอเพียง
แนวทางในการหาข้อมูลปัจจัยป้อนกลับมาใช้ประเมินข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคี 
โดยเฉพาะจากผู้ ที่ต้องมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานตามแผนงานฯ นี้ ได้แก่ (1) ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(2) ทั้งสามแหล่งผู้ให้ และ (3) หน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือ ดังนี้  
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3.2.4.1  ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความท้าทายและขอยืนยันความต้องการที่
แท้จริงของประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศสมาชิก ACMECS ในฐานะผู้รับ โดยอาจใช้ช่องทางกลไก 
การหารือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีอยู่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน เช่น การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการประจ าปีไทย–กัมพูชา ไทย–ลาว ไทย–เมียนมา 
และไทย–เวียดนาม ซึ่งจัดเป็นประจ าทุก 1–2 ปี หรือเสนอให้น าเข้าหารือในการประชุมภายใต้กรอบ 
ACMECS เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) ซึ่งเป็นการหารือใน
ระดับปฏิบัติที่มีเป็นประจ าทุกปี (โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะต้องประสานกับกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยส าหรับกรอบ ACMECS) เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางความร่วมมือไตรภาคีหรือ Policy Outputs ดังกล่าวมาแล้วว่า
จะสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพ่ือนบ้านที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเสาหลัก ที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้จริงหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมหลักการ 
Ownership ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness หรือความเป็นเจ้าของของประเทศคู่
ร่วมมือต่อ ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีตามผลการศึกษาฉบับนี้ โดยสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบตั้งแต่การพัฒนาแผนงานจนไปถึงการน าไปปฏิบัติจริง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน  

3.2.4.2  ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีดังกล่าวข้างต้น นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด าเนินการอยู่
แล้วในปัจจุบัน ร่วมกับญี่ ปุ่น (TCTP) สาธารณรัฐเกาหลี  (Joint Training Program) และจีน 
(โครงการ ความร่วมมือไตรภาคี) โดย 

1)  ใช้ช่องทางการประสานงานและกลไล/เวทีการเจรจาหารือต่าง ๆ ที่มี
อยู่แล้วระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานผู้แทนประเทศท้ังสาม ในฐานะหุ้นส่วน 
ความร่วมมือไตรภาคี คือ JICA KOICA และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เพ่ือแสวงหา
ข้อผูกพันจากแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการร่วมสนับสนุนงบประมาณและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ  

2)  สรรหาและเจรจาหารือกับหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการและด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแผนงานดังกล่าวข้างต้น เพ่ือแสวงหาความเป็นไปได้/
ข้อผูกพันจากหน่วยงานไทยในการร่วมกันให้ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการ Accountability ตาม Paris Declaration on 
Aid Effectiveness หรือความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานร่วมกัน  
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3.2.5  การประเมินสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับ
ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศ ACMECS : โดยใช้ 
การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก 
(Environment) 

ตามทฤษฎีระบบ (System Theory) สิ่งแวดล้อมภายนอก (Environment) เป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายด้วยเช่นกัน จากการวิเคราะห์บริบท
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แวดล้อมต่าง ๆ แล้วพบว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการน าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีไปใช้ได้อย่างประสบผล ส าเร็จหลายประการ คือ 

3.2.5.1  นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความส าคัญต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ในทุกมิติกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้ไทยมีบทบาท
น าในการพัฒนาและความเชื่อมโยงในทุกด้าน ได้รับการสนับสนุนและการยอมรับจากประเทศ
มหาอ านาจในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลกในการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศที่ส าคัญต่าง ๆ  

3.2.5.2  นโยบายของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับแหล่ง
ผู้ให้อ่ืน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผลโดยการก าหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะ
แผนงาน (Programme–based Approach) ตาม Paris Declaration on Aid Effectiveness  

3.2.5.3  “ความร่วมมือแบบไตรภาคี” (Triangular Co–operation) เป็นความร่วมมือ 
ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ กล่าวคือ ประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นผู้ให้ดั้งเดิมสามารถลดค่าใช้จ่าย โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญของประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นผู้ให้รายใหม่ ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศที่สาม 
ในขณะที่ ประเทศผู้ให้รายใหม่จะได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการให้ความร่วมมือแก่ประเทศก าลังพัฒนา 
อ่ืน ๆ จากประเทศพัฒนาแล้วที่มาร่วมสนับสนุนความร่วมมือ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของความร่วมมือ 
และประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นประเทศผู้รับ สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศผู้ให้
รายใหม่ที่มีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบทและสภาพของประเทศผู้รับมากกว่า เป็นต้น  

3.2.5.4  แผนแม่บท ACMECS ให้ความส าคัญกับบทบาท/การมีส่วนร่วมของ
ประเทศหุ้นส่วนในการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน และ
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างกรอบ ACMECS กับกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

3.2.5.5  ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน 
ทั้งสามประเทศหุ้นส่วนได้ให้ความส าคัญต่อกรอบ ACMECS หรือแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี  
ในฐานะที่ประเทศสมาชิก ACMECS คือ ประเทศลุ่มน้ าโขง และประเทศไทยได้วางบทบาทตนเองเป็น
ประเทศผู้ให้ร่วม (co–donor) กับประเทศหุ้นส่วนทั้งสามมาโดยตลอด โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่ ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามก็มองว่าไทยเป็นประเทศสมาชิกท่ีมี
สถานะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเช่นกัน  

 
3.3  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับสามประเทศหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของ
เสาหลักท่ี 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS 

ในส่วนนี้ ผู้ศึกษาได้น ากระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) 
มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือช่วยให้
บรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการ
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ด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ด าเนินการร่วมกันอยู่แล้วในปัจจุบัน28 ซึ่งมีผลสรุป ดังนี้ 

3.3.1  การก าหนดสาขาความร่วมมือส าหรับความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน : 
การก าหนดปัจจัยน าเข้าของนโยบาย (Policy Inputs)  
 
 ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
(1) จุดแข็ง 
 

- สาขาความร่วมมือเกิดจากความสนใจ/
นโยบายของไทยและประเทศหุ้นส่วน
ทั้งสามเป็นหลัก 

- ประมวลความต้องการ/ความสนใจจาก
ทั้งสามฝ่าย (ไทย-ประเทศหุ้นส่วน-
ประเทศเพ่ือนบ้าน) แล้ว โดยพิจารณา
จากแผนแม่บท ACMECS / ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) จุดอ่อน 
 

- ไม่มีข้อมูลสาขาท่ีเป็นความต้องการ
จากประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV) 

- ศึกษาจากเอกสารเพียงอย่างเดียว 

 
3.3.2  การก าหนดนโยบาย/แนวทางความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน : 

กระบวนการ (Process) ในการก าหนดนโยบาย (Policy 
 
 ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
(1) จุดแข็ง 
 

- ไทยและประเทศหุ้นส่วนทั้งสามตกลง
ร่วมกันในกลไกการประชุม/หารือท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน 

- พิจารณาจากค าขอของหน่วยงานไทย
หรือของประเทศหุ้นส่วนที่เสนอขอจัด
กิจกรรม/ฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพ่ือน
บ้านในแต่ละปีเป็นหลัก 

- มีการก าหนดเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน
คือ การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 
3 ของแผนแม่บท ACMECS ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ร่วมในภูมิภาคของทั้งไทย
และประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะสมาชิก 

- ใช้หลักการตามปฏิญญาปารีสเพ่ือให้
ความร่วมมือเกิดประสิทธิผล และมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่
ด าเนินการอยู่แล้วเพ่ือหาช่องทางในการ
เสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสม 

(2) จุดอ่อน 
 

- ยังไม่มีกลไกการหารือกับ CLMV - ยังไม่มีกลไกการหารือกับ CLMV 
ประเทศหุ้นส่วน และหน่วยงานไทยที่จะ
ช่วยยืนยันความเหมาะสมของนโยบาย/
แนวทางท่ีเสนอ  

                                                 
28 ดูบทท่ี 3 ข้อ 3.1.3 ความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศหุ้นส่วนในเอเชียที่มีบทบาทส าคญัในลุ่มน้ าโขง หน้า 
40–50  
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3.3.3  การก าหนดแผนงานความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน : การก าหนด
ผลผลิตของนโยบาย (Policy Output)  
 
 ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
(1) จุดแข็ง 
 

- ก าหนดแผนงานกิจกรรมจากค าขอของ
หน่วยงานไทยที่ได้รับอนุมัติ หรือฝ่าย
ไทยและประเทศหุ้นส่วนตกลงร่วมกัน
ในแต่ละปี จึงมีข้อผูกพันจากทั้ง
ประเทศหุ้นส่วนและหน่วยงานไทย 
ในการด าเนินงานจนบรรลุผลส าเร็จ  

- ใช้หลักการตามปฏิญญาปารีสในการ
จัดท าแผนงานแบบ programme-
based approach ที่ก าหนดเป้าหมาย
โดยรวม คือ การสนับสนุนแผนแม่บท 
ACMECS รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์และผลส าเร็จไว้อย่างชัดเจน    

(2) จุดอ่อน 
 

- มีหลากหลายสาขาตามแต่หน่วยงาน
ไทยจะเสนอขอมา หรือฝ่ายไทย/
ประเทศหุ้นส่วนเห็นชอบร่วมกัน โดย
ยังไม่มีการก าหนดสาขาท่ีควรเป็น
เป้าหมายหลักชัดเจนในแต่ละปี 

- ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
งานจาก CLMV จึงอาจมาเข้าร่วมโดย
ขาดการผูกพันต่อผลส าเร็จหรือท าให้
กิจกรรมไม่มีความยั่งยืน   

- ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน
จาก CLMV จึงอาจมาเข้าร่วมโดยขาด
การผูกพันต่อผลส าเร็จหรือท าให้
กิจกรรมไม่มีความยั่งยืน   

 
3.3.4  การประเมินผลตอบกลับต่อการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศ

เพื่อนบ้าน : การป้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback)  
 
 ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
(1) จุดแข็ง 
 

- มีกลไกการประชุม/หารือระหว่างไทย
กับประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม 

- 

(2) จุดอ่อน 
 

- ยังไม่มีกลไกการหารือกับ CLMV - ยังไม่มีกลไกการหารือกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  

 
  



66 

 

3.3.5  การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่
ประเทศเพื่อนบ้าน : การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก (Environment) 
 
 ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
(1) จุดแข็ง 
 

- ความร่วมมือไตรภาคีเป็นความร่วมมือ
ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

- นโยบายกระทรวงการต่างประเทศ / 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้
ความส าคัญต่อความร่วมมือกับ CLMV 
และส่งเสริมความร่วมมือไตรภาคีกับ
ประเทศหุ้นส่วน 

- ความร่วมมือไตรภาคีเป็นความร่วมมือที่
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

- มีปัจจัยเอื้อหลายประการ เช่น นโยบาย
ของกระทรวงฯ / กรมความร่วมมือฯ 
กรอบ ACMECS ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของประเทศหุ้นส่วน และ 
ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามให้ความส าคัญ
ต่อความร่วมมือในลุ่มน้ าโขง รวมทั้ง
กรอบ ACMECS และยอมรับบทบาท
ไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา  

(2) จุดอ่อน 
 

- - 
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ตารางท่ี 2  การศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาสาขาความร่วมมือกับญี่ปุ่น  
 

สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น ญ่ีปุ่น 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีญ่ีปุ่นจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(Japan’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Tokyo Strategy 2018 for 
Mekong-Japan 
Cooperation 

1.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 

 เสาหลักที่ 1 Vibrant & 
Effective Connectivity  

1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น 
SMEs และ Startups  

 

 วิสาหกิจอัจฉริยะ (SMEs / 
Startups)  

 Financial literacy 
 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
(เช่น การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการผลิต และ 
SMEs)   

 

 Industrial Connectivit 
(SMEs / Startups)  

1.2 การเกษตรอัจฉริยะ   การเกษตรอัจฉริยะ    
1.3 การท่องเท่ียวอัจฉริยะ

และยั่งยืน  
 การท่องเท่ียวอัจฉริยะและ

ยั่งยืน  
  

1.4 บริการทางการแพทย์
อัจฉริยะ  

 บริการทางการแพทย์ 
 

 ไม่ใช่สาขาท่ีญี่ปุ่นสนใจในลุ่มน้ า
โขง แต่ญี่ปุ่นมีศักยภาพสูง 
 

1.5 การศึกษาอัจฉริยะ  
 

 การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/
มหาวิทยาลัย 

 การศึกษา เช่น การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้าน
การศึกษา (เช่น IT, S&T) 
การจัดการศึกษา/พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีพ 
(เช่น ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 

เสาหลักที่ 2 People-
Centered Society 
 การศึกษา 
 

1.6 พลังงานอัจฉริยะ     
1.7 เมืองอัจฉริยะ     
1.8 ความม่ันคงปลอดภัย 

ไซเบอร์   
   

2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม   เสาหลักที่ 3 Realization of 
Green Mekong 

2.1 การจัดการทรัพยากรน้ า   การจัดการทรัพยากรน้ า 
เช่น การจัดการลุ่มน้ าโขง
อย่างยั่งยืน 

 การส ารวจ/พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาล เช่น การจัดท า
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

 

 การจัดการทรัพยากรน้ า 
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สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น ญ่ีปุ่น 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีญ่ีปุ่นจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(Japan’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Tokyo Strategy 2018 for 
Mekong-Japan 
Cooperation 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

 

  ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

2.3 การลดภัยพิบัติ     การลดความเสี่ยงจาก 
   ภัยพิบัติ  
 

2.4 พลังงานทดแทน  
 

 พลังงานยั่งยืน   

2.5 ประเด็นข้ามสาขา  
(น้ า-อาหาร-พลังงาน-
สิ่งแวดล้อม)   

   

3. การเกษตรยั่งยืน   เสาหลักที่ 2 People-
Centered Society 

เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ 
การส่งออกผลผลิตแปรรูป   

  การประมง เช่น การผลิต
สินค้าประมง 

 ปศุสัตว์ เช่น การป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ 

 การส่งเสริมการเกษตร เช่น 
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

 

 การเกษตร  
 อุตสาหกรรมอาหาร 

4. การท่องเที่ยว   
เช่น การท่องเท่ียวเชิง 
เกษตรและเชิงนิเวศ 

   

5. สุขภาพ  เสาหลักที่ 2 People-
Centered Society 

เช่น การป้องกัน/ควบคุม 
โรคติดต่อข้ามชายแดน  
สุขภาพผู้อพยพข้ามชายแดน 
โภชนาการท่ีดี ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ  
อาหาร/ยาปลอดภัย 
 

  สาธารณสุข 
 

 การดูแลรักษาสุขภาพ 
เช่น Universal Health  
Coverage (UHC)   
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ตารางท่ี 3  การศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาสาขาความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี  
 

สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น 
สาธารณรัฐเกาหลี 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีเกาหลีจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(Korea’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Mekong-ROK Plan of 
Action 2017 - 2020 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 

  

1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น 
SMEs และ Startups  

 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น 
SMEs และ Startups  

 การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/
การสื่อสาร (เช่น IT 
Superhighway)   

1. Connectivity 
1.1 HRD  
1.2 ICT 

 
 

1.2 การเกษตรอัจฉริยะ     
1.3 การท่องเท่ียวอัจฉริยะ

และยั่งยืน  
 

 การท่องเท่ียวอัจฉริยะและ
ยั่งยืน  

 

 การท่องเท่ียว เช่น การ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  
การส่งเสริมการตลาดร่วม   

 

3. การท่องเท่ียว 

1.4 บริการทางการแพทย์
อัจฉริยะ  

 บริการทางการแพทย์   

1.5 การศึกษาอัจฉริยะ     
1.6 พลังงานอัจฉริยะ     
1.7 เมืองอัจฉริยะ     
1.8 ความม่ันคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร์   
   

2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม    
2.1 การจัดการทรัพยากรน้ า   การจัดการทรัพยากรน้ า 

เช่น การจัดการลุ่มน้ าโขง
อย่างยั่งยืน 

 การส ารวจ/พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาล เช่น การจัดท า
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

 

2.2 การพัฒนาทรัพยากรน้ า 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

   

2.3 การลดภัยพิบัติ     
2.4 พลังงานทดแทน     
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สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น 
สาธารณรัฐเกาหลี 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีเกาหลีจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(Korea’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Mekong-ROK Plan of 
Action 2017 - 2020 

2.5 ประเด็นข้ามสาขา  
(น้ า-อาหาร-พลังงาน-
สิ่งแวดล้อม)   

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง* 

2. การประสานการจัดการ
ทรัพยากรน้ า-การเกษตร-
พลังงาน  

 
3. การเกษตรยั่งยืน    
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง* 

2.1 Green Growth 
2.3 การเกษตรและการพัฒนา
ชนบท  
 

4. การท่องเที่ยว    
5. สุขภาพ   
 
ตารางท่ี 4  การศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาสาขาความร่วมมือกับจีน  
 

สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น 
จีน 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีจีนจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(China’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Five-Year Plan of Action 
on Lancang-Mekong 

Cooperation 
2018 - 2022 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยี 
    สมัยใหม่มาใช้ 

 เสาหลักที่ 2 Economy & 
Sustainable Development 
 การพัฒนาความเชื่อมโยง 
   ด้าน IT  

1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น  
     SMEs และ Starups  
 
 
 
 
 

- วิสาหกิจอัจฉริยะ   
  (SMEs / Starups)  
- E-Commerce 
- Financial literacy 
 
 
 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
(เช่น การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการผลิต และ 
SMEs)   

 
 
 

เสาหลักที่ 2 Economy & 
Sustainable Development 
 ความร่วมมือเศรษฐกิจ 
   ข้ามพรมแดน (การ  
   พัฒนาพันธมิตรด้านการ 
   บริการส าหรับ SMEs) 
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สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น 
จีน 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีจีนจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(China’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Five-Year Plan of Action 
on Lancang-Mekong 

Cooperation 
2018 - 2022 

1.2 การเกษตรอัจฉริยะ  การเกษตรอัจฉริยะ    
1.3 การท่องเท่ียวอัจฉริยะ 
     และยั่งยืน  

   

1.4 บริการทางการแพทย์ 
     อัจฉริยะ  

   

1.5 การศึกษาอัจฉริยะ  
 

  การศึกษา เช่น การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้าน
การศึกษา (เช่น IT, S&T) 
การจัดการศึกษา/พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีพ 
(เช่น ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 

เสาหลักที่ 3 Social & 
Cultural Cooperation 
 การศึกษา เช่น พัฒนา

อาชีวศึกษา แลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

 

1.6 พลังงานอัจฉริยะ     
1.7 เมืองอัจฉริยะ     
1.8 ความม่ันคงปลอดภัย 
     ทางไซเบอร์   

   

2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  
 
 

 ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
มลพิษจากหมอกควัน   

 

เสาหลักที่ 2 Economy & 
Sustainable 
Development 
 การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 การจัดการทรัพยากรน้ า   การจัดการทรัพยากรน้ า 
เช่น การจัดการลุ่มน้ าโขง
อย่างยั่งยืน 

 การส ารวจ/พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาล เช่น การจัดท า
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

 

 ทรัพยากรน้ า 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศ  

   

2.3 การลดภัยพิบัติ     
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สาขาท่ีส าคัญต่อ 
ACMECS 

ตามเสาหลักท่ี 3 : 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 

มีนวัตกรรม 

สาขาท่ี ACMECS 
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน 

เช่น 
จีน 

ศักยภาพของไทยในการให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่

ลุ่มน้ าโขง 
(Thailand’s Potentials  

in Mekong Region) 

สาขาท่ีจีนจะให้ 
ความร่วมมือแก่ 

ลุ่มน้ าโขง  
(China’s Priority Areas  

in Mekong Region) 

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี 
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566) 

ยุทธศาสตร์ฯ สพร. 
ส าหรับกรอบ ACMECS 

พ.ศ. 2551– 2554 

Five-Year Plan of Action 
on Lancang-Mekong 

Cooperation 
2018 - 2022 

2.4 พลังงานทดแทน  พลังงานยั่งยืน  พลังงานทดแทน/ 
พลังงานทางเลือก  
เช่น  พลังงานชีวภาพ  
พลังงานลมและน้ า 

 

เสาหลักที่ 2 Economy & 
Sustainable Development 
 ความเชื่อมโยงด้าน  
   พลังงาน 

2.5 ประเด็นข้ามสาขา  
     (น้ า-อาหาร-พลังงาน- 
      สิ่งแวดล้อม)   

   

3. การเกษตรยั่งยืน    
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
 

  การเกษตร เช่น 
ชลประทาน ประมง  
ปศุสัตว์ พัฒนาท่ีดิน 
วิชาการเกษตร ส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น   

 

เสาหลักที่ 2 Economy & 
Sustainable Development 
 การเกษตร 

4. การท่องเที่ยว    
เช่น การเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว ACMECS  
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 

  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ทางสังคม/วัฒนธรรม  

 การส่งเสริมการตลาดร่วม  
 การพัฒนาเวบไซต์/

ฐานข้อมูลการท่องเท่ียว 
 

เสาหลักที่ 3 Social & 
Cultural Cooperation 
 การท่องเท่ียว เช่น พัฒนา
เมืองท่องเท่ียว MLC 

5. สุขภาพ   
เช่น การป้องกัน/ควบคุม การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อข้าม
ชายแดน สุขภาพผู้อพยพ 
ข้ามชายแดน โภชนาการท่ีดี 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อ
สุขภาพ อาหาร/ยาปลอดภัย 
 

  การป้องกัน/ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค 

เสาหลักที่ 3 Social & 
Cultural Cooperation 
 สุขภาพ เช่น การป้องกัน/

ควบคุมโรคติดต่อข้าม
ชายแดน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างโรงพยาบาล  
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ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยด าเนินการอยู่แล้วกับกิจกรรมที่จะเสนอให้
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS  

 
สาขาความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (HRD & Modern Technology) 
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น  
     SMEs และ Startups  
 

-ไม่มี- หลักสูตร TCTP เช่น 
 Smart Entrepreneurship 

Development: SMEs 
and Startups 

 

1.2 บริการทางการแพทย์ 
     อัจฉริยะ  

-ไม่มี- หลักสูตร TCTP เช่น 
 Smart Medical Services 

- ไม่ใช่สาขาท่ีญี่ปุ่นสนใจใน
ลุ่มน้ าโขง แต่ACMECS 
คาดหวังให้ ญี่ปุ่นร่วมมือ
ด้านน้ี 

1.3 การศึกษาอัจฉริยะ  
 

-ไม่มี- หลักสูตร TCTP เช่น 
 Smart Vocational 

Education 
 

- ACMECS คาดหวังให้ ญี่ปุ่น
ร่วมมือด้านอาชีว ศึกษา 

- ไทยมีศักยภาพด้าน 
อาชีวศึกษา 

2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation) 
2.1 การจัดการทรัพยากรน้ า ไตรภาคี 

1) ญี่ปุ่น 
- หลักสูตร TCTP ด้าน 

Water Management  
(ค าขอปี JFY 2020) 

2) เกาหลี 
- Joint Training ด้าน Water 

Resource 

หลักสูตร TCTP เช่น 
 Water Resource 
Management  
 

-อาจซ้ าซ้อนกับค าขอปี JFY 
2020 / หากได้รับอนุมัติ 
จะมีระยะเวลา 3 ปี 
(2563-2565) 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศ  
 

AITC 
- หลักสูตรด้าน Climate 

Change (เวียนทุนปีละ  
7-10 หลักสูตร) 

-ไม่เสนอ -ซ้ าซ้อน 

2.3 การลดภัยพิบัติ  ไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
- เมียนมา: โครงการDisaster 

Prevention & 
Management (Hydrology) 

หลักสูตร TCTP เช่น 
 Disaster Risk 

Management  
 

-ญี่ปุ่นมีความช านาญในการ
รับมือกับภัยพิบัติ 

3. การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

AITC 
- หลักสูตรด้าน Food 

Security 
ทวิภาคี (การเกษตร) 

-ไม่เสนอ -ซ้ าซ้อน 
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สาขาความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

- กัมพูชา: โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตร (ผัก/ผลไม้) / 
แผนงาน ด้านการเกษตร 
เช่น เพิ่มผลผลิต (5 
โครงการ)  

- ลาว: โครงการพัฒนาประมง 
(จ าปาสัก) 

- เมียนมา: โครงการเพาะ 
เลี้ยงกุ้งทะเลและตั้งโรงสี
ข้าว (รัฐยะไข่)  

- เวียดนาม: โครงการติดตั้ง
ปะการังเทียมในทะเล 
ACMECS 

- ฝึกอบรม เช่น สุขอนามัยพืช 
การผลิตพืชสวน การส ารวจ
ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

(พ.ศ. 2553-2560) 
4. สุขภาพ (Health) 
เช่น การป้องกัน/ควบคุม 
โรคติดต่อข้ามชายแดน  
สุขภาพผู้อพยพข้ามชายแดน 
โภชนาการท่ีดี ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ  
อาหาร/ยาปลอดภัย 
 

AITC 
- หลักสูตรด้าน Public 

Health 
ทวิภาคี (สาธารณสุข) 
- กัมพูชา: โครงการพัฒนา 

รพ. เกาะกง /แผนงาน
สาธารณสุขชายแดน (9 
โครงการ)  

- ลาว: แผนงานพัฒนา
สาธารณสุข (5 โครงการ) 

- เมียนมา: โครงการพัฒนา 
รพ. ทวาย 

พหุภาคี 
- โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/

อุบัติใหม่ตามแนวชายแดน 
GMS / ACMECS 
- ฝึกอบรมการควบคุม/

ป้องกันโรคติดต่อ/อุบัติใหม่
ข้ามชายแดน 

-ไม่เสนอ -ซ้ าซ้อน 
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ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยด าเนินการอยู่แล้วกับกิจกรรมที่จะเสนอให้
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีกับเกาหลีเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS  

 
สาขาความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการใน 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับเกาหลี 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (HRD & Modern Technology) 
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น  
     SMEs และ Startups  
 

-ไม่มี- Joint Training Program  
 ICT Development for 

SMEs and Startups 

-  ACMECS คาดหวังให้ 
เกาหลีร่วมมือในด้านน้ี 

-  เกาหลีมีความสนใจด้าน 
ICT ในลุ่มน้ าโขง 

1.2 การท่องเท่ียวอัจฉริยะ 
     และยั่งยืน  
 

-ไม่มี- Joint Training Program  
 Smart & Sustainable 

Tourism  

-  ACMECS คาดหวังให้ 
เกาหลีร่วมมือในด้านน้ี 

 
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation) 
2.1 การจัดการทรัพยากรน้ า ไตรภาคีกับเกาหลี 

- Joint Training ด้าน 
Water Resource 

Joint Training Program  
 Water Resource 

Management  

- ไทยและเกาหลีจัดอบรม
ร่วมกันในสาขาน้ีอยู่แล้ว  
(ท่ีเกาหลี) 

2.5 ประเด็นข้ามสาขา  
     (น้ า-อาหาร-พลังงาน- 
      สิ่งแวดล้อม)   

AITC (หลักสูตรฝึกอบรม) 
- ด้าน Sufficiency Economy 

Philosophy (SEP) 
- ด้าน Food Security  
ไตรภาคีกับเกาหลี 
- Joint Training ด้าน SEP 

(Agriculture & 
Environment) 

Joint Training Program  
 SEP : Sustainable 

Energy   
 

- เกาหลีมีความสนใจเรื่อง
การประสานการจัดการน้ า-
เกษตร-พลังงานในลุ่มน้ าโขง 

- ไทยมีศักยภาพด้านพลังงาน
ทดแทน/พลังงานทางเลือก 

- ไทยและเกาหลีจัดอบรม
ร่วมกันในเรื่องนี้มาแล้ว  
(ท่ีประเทศไทย) ด้าน
เกษตร-สิ่งแวดล้อม 

3. การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

AITC 
- หลักสูตรด้าน Food 

Security 
ทวิภาคี (การเกษตร) 
- กัมพูชา: โครงการยกระดับ

สินค้าเกษตร (ผัก/ผลไม้) / 
แผนงาน ด้านการเกษตร 
เช่น เพิ่มผลผลิต (5 
โครงการ)  

- ลาว: โครงการพัฒนาประมง 
(จ าปาสัก) 

- เมียนมา: โครงการเพาะ 
เลี้ยงกุ้งทะเลและตั้งโรงสีข้าว 

-ไม่เสนอ -ซ้ าซ้อน 
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สาขาความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการใน 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับเกาหลี 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

(รัฐยะไข่)  
- เวียดนาม: โครงการติดตั้ง

ปะการังเทียมในทะเล 
ACMECS (ปี 2553-2560) 
- ฝึกอบรม เช่น สุขอนามัยพืช 

การผลิตพืชสวน การส ารวจ
ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยด าเนินการอยู่แล้วกับกิจกรรมที่จะเสนอให้ 

ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีกับจีนเพ่ือส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS  
 

สาขาความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการใน 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับจีน 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (HRD & Modern Technology) 
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น  
     SMEs และ Startups  
 

-ไม่มี- โครงการไตรภาคี 
 Smart Entrepreneurship 

Development: SMEs 
and Startups 

 

1.2 การศึกษาอัจฉริยะ  
 

-ไม่มี- โครงการไตรภาคี 
 Smart Education in 

Science, Technology & 
Innovation (STI) 

- จีนมีความร่วมมือกับไทยใน
สาขา STI  

2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation) 
2.1 การจัดการทรัพยากรน้ า ไตรภาคีกับญี่ปุ่น 

- หลักสูตร TCTP ด้าน 
Water Management  
(ค าขอปี JFY 2020) 

โครงการไตรภาคี 
 Water Resource 

Management in 
Mekong River Basin 

- จีนเป็นประเทศต้นน้ า 

2.2 พลังงานทดแทน 
 
 

ACMECS 
- Bioenergy Workshop 
  (พ.ศ. 2558) 
- เวียดนาม: โครงการ Wood 

Biomass Energy  
(พ.ศ. 2553-2557) 

โครงการไตรภาคี 
 Sustainable Energy for 

ACMECS Countries  
 

-  ACMECS คาดหวังให้ จีน
ร่วมมือด้านพลังงานยั่งยืน 

- จีนมีความร่วมมือกับไทยใน
สาขาพลังงาน 



77 

 

สาขาความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการใน 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับจีน 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

ไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
- หลักสูตร TCTP ด้าน 

Biofuels for Automotive 
(พ.ศ. 2559-2561) 

3. การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

AITC 
- หลักสูตรด้าน Food 

Security 
ทวิภาคี (การเกษตร) 
- กัมพูชา: โครงการยกระดับ

สินค้าเกษตร (ผัก/ผลไม้) / 
แผนงาน ด้านการเกษตร 
เช่น เพิ่มผลผลิต (5 โครงการ)  

- ลาว: โครงการพัฒนาประมง 
(จ าปาสัก) 

- เมียนมา: โครงการเพาะ 
เลี้ยงกุ้งทะเลและตั้งโรงสี
ข้าว (รัฐยะไข่)  

- เวียดนาม: โครงการติดตั้ง
ปะการังเทียมในทะเล 

ACMECS (ปี 2553-2560) 
- ฝึกอบรม เช่น สุขอนามัยพืช 

การผลิตพืชสวน การส ารวจ
ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

-ไม่เสนอ -ซ้ าซ้อน 

4. การท่องเที่ยว (Sustainable Agriculture) 
เช่น การเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว ACMECS  
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 

ไตรภาคีกับญี่ปุ่น 
- เมียนมา: โครงการ 

Tourism Promotion  
(in Bagan) 

โครงการไตรภาคี 
 Tourism Product 

Development & 
Linkages in Mekong 
Region 

-  จีนมีความสนใจการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในลุ่มน้ าโขง 

- จีนเป็นประเทศอยู่ใน ลุ่ม
น้ าโขง 

5. สุขภาพ (Health) 
เช่น การป้องกัน/ควบคุม 
โรคติดต่อข้ามชายแดน  
สุขภาพผู้อพยพข้ามชายแดน 
โภชนาการท่ีดี ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ  
อาหาร/ยาปลอดภัย 

AITC 
- หลักสูตรด้าน Public 

Health 
ทวิภาคี (สาธารณสุข) 
- กัมพูชา: โครงการพัฒนา 

รพ. เกาะกง /แผนงาน

-ไม่เสนอ -ซ้ าซ้อน 
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สาขาความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศ ACMECS 
(Suggested Area) 

กิจกรรมของกรมฯ  
ที่ด าเนินการใน 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(TICA’s on-going 

Programmes in CLMV) 

ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

ไตรภาคีกับจีน 
(Suggested Activities) 

หมายเหตุ 
(Remarks) 

 สาธารณสุขชายแดน (9 
โครงการ)  

- ลาว: แผนงานพัฒนา
สาธารณสุข (5 โครงการ) 

- เมียนมา: โครงการพัฒนา 
รพ. ทวาย 

พหุภาคี 
- โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/

อุบัติใหม่ตามแนวชายแดน 
GMS / ACMECS 
- ฝึกอบรมการควบคุม/

ป้องกันโรคติดต่อ/อุบัติใหม่
ข้ามชายแดน 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

บทนี้เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางในการ
พัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับ 3 ประเทศหุ้นส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่
จะสอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2566 โดยเฉพาะ
เป้าหมายของเสาหลักที่ 3 การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม  

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้ได้วิเคราะห์การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วน
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิกกรอบ 
ACMECS ร่วมกับไทย เพ่ือให้สอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 
2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566) โดยเฉพาะเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความร่วมมือในสาขายุทธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม การเกษตร 
การท่องเที่ยว และสาธารณสุข สรุปดังนี้ 

4.1.1  ภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานหลัก

ในการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการของไทยแก่ต่างประเทศ โดยเน้นการถ่ายทอด
ความรู้ของคนไทยในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความใกล้เคียงที่ประเทศ
ก าลังพัฒนาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย และเมื่อประเทศไทยได้เริ่มปรับบทบาทเป็น  “ประเทศ
ผู้ให้รายใหม่” ประเทศไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือแบบ ใต้–ใต้ 
(South–South Cooperation) มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน 
เช่น การให้ทุนศึกษา ฝึกอบรม หรือส่งผู้เชี่ยวชาญ ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ และยังได้
เปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้รับมาเป็นประเทศคู่ร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพ่ือ ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ในรูปของความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) ร่วมกับ
แหล่งผู้ให้เดิมต่าง ๆ ด้วย  

ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นประเทศ
เป้าหมายหลักในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด เพ่ือรั กษาและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยที่มีร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกมิติ โดยมูลค่าการให้ความร่วมมือ
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ทางวิชาการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดสรรให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านในแต่ละปี สูงถึง
ร้อยละ 50 ของงบประมาณประจ าปีทั้งหมด และกิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบันมี 2 ลักษณะ ได้แก่  

4.1.1.1  กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยทั้งหมด เช่น การจัดหลักสูตร
และให้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี การให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติในประเทศไทย  
การจัดท าโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภาคี (3–5 ปี) ในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่ประเทศไทยมีความช านาญและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืน ๆ ตามที่ประเทศเพ่ือนบ้านแจ้งขอรับการสนับสนุน ซึ่งมีจ านวนรวม  
ในปัจจุบัน คือ 14 โครงการ และ 9 แผนงาน (มี 53 โครงการย่อย) รวมทั้งการให้ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น GMS และ ACMECS โดย
เน้นการจัดฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ในสาขาที่เป็น
ความร่วมมือภายใต้กรอบเหล่านี้ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน การป้องกันโรคติดต่อข้ามชายแดน  

4.1.1.2 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งผู้ให้อ่ืน ซึ่งรวมทั้ง 
1) ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Program: TCTP) ในประเทศไทย ในสาขา
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานไทยเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดหลักสูตรมา และให้ทุนแก่ประเทศลุ่มน้ าโขง/
อาเซียน รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน มาเข้าอบรม และโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย กับญี่ปุ่น
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาในสาขาต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ปศุสัตว์ การประมง  

2) ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมร่วมกัน (Joint Training Program) ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาต่าง ๆ 
ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน และให้ทุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน มา
เข้าร่วมอบรม  

3) ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ โครงการ
ความร่วมมือไตรภาคีไทยกับจีนเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ประเทศเพ่ือนบ้าน) 
โดยไทยกับจีนร่วมกันศึกษาวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และถ่ายทอดความรู้ เช่น จัดฝึกอบรมทั้งใน 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  

4.1.2  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนา
ภูมิภาคอย่างย่ังยืนและมีนวัตกรรมภายใต้แผนแม่บท ACMECS 

4.1.2.1 การก าหนดสาขาความร่วมมือที่ส าคัญ โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิง
ระบบ (System Analysis) ในส่วนของการก าหนดปัจจัยน าเข้าของนโยบาย (Policy Inputs) และ
หลักการ Policy and Plan Alignment ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness ซึ่ งได้
ศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง (1) ประเด็นความร่วมมือ/สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักท่ี 3 
(การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม) ของแผนแม่บท ACMECS (2) สาขาที่ญี่ปุ่น เกาหลี 
และจีน ให้ความส าคัญ/ประสงค์จะให้ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ (3) ศักยภาพของไทย
ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และค้นพบในเบื้องต้นว่า มีสาขาที่ส าคัญ
ภายใต้เสาหลักท่ี 3 ที่ควรเสนอสามประเทศหุ้นส่วนพิจารณาให้ความร่วมมือไตรภาคีกับไทยในการให้
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ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน สรุปได้ คือ ญี่ปุ่น 
รวม 8 สาขา สาธารณรัฐเกาหลี รวม 5 สาขา และจีน รวม 7 สาขา ตามตารางสรุปสาขาที่ส าคัญใน
บทที่ 329  

4.1.2.2 การก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการเสนอความร่วมมือไตรภาคี โดยใช้
การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ในส่วนของการน าปัจจัยน าเข้า (Inputs) เข้าสู่
กระบวนการ (Process) เพ่ือก าหนดนโยบาย (Policy) และหลักการ Aid Harmonization ของ 
Paris Declaration on Aid Effectiveness เพ่ือก าหนดทางเลือกนโยบายที่หลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน
กับความร่วมมือที่ไทยด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยได้ศึกษา/วิเคราะห์ความร่วมมือที่มีอยู่กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีนที่ให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่ง มีข้อค้นพบที่ส าคัญคือ ไม่ควรเสนอกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคีในสาขาที่ส าคัญ
ภายใต้เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในหลายกรอบอยู่แล้ว รวม 3 สาขา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเกษตรยั่งยืน และสุขภาพ และสาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 ที่ควรเสนอส าหรับ
ความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม จะประกอบด้วย  

1) ญี่ปุ่น รวม 5 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) บริการทาง
การแพทย์อัจฉริยะ (3) การศึกษาอัจฉริยะ (4) การจัดการทรัพยากรน้ า และ (5) การลดภัยพิบัติ  

2) สาธารณรัฐเกาหลี รวม 4 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน (3) การจัดการทรัพยากรน้ า และ (4) ประเด็นข้ามสาขา น้ า–อาหาร–
พลังงาน–สิ่งแวดล้อม  

3) จีน รวม 5 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การศึกษาอัจฉริยะ 
(3) การจัดการทรัพยากรน้ า (4) พลังงานทดแทน และ (5) การท่องเที่ยว  

4.1.2.3 ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสามประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศ ACMECS โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System 
Analysis) ในส่วนของการก าหนดผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) และหลักการ Result–
based Approach ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เกาหลี และจีน และยึดกรอบการด าเนินงาน/ลักษณะ
กิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีความร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในลักษณะ
แผนงาน (Programme–based Approach) รวมทั้งได้ก าหนดองค์ประกอบของแผนงานที่ส าคัญ 
ได้แก่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ สาขาความร่วมมือและกิจกรรมที่จะด าเนินการ กรอบระยะเวลา (3–4 ปี 
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563–2565 หรือ 2566 ตามกรอบเวลาของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี) 
รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ (financing modality) ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (expected results) 
ผลส าเร็จ (outcomes) และการติดตามประเมินผลในระดับผลลัพธ์และผลส าเร็จ โดยสรุปที่ส าคัญคือ 

                                                 
29 ดูตารางในข้อ 3.2.1 การศึกษาสาขาความร่วมมือที่ส าคัญส าหรับเการสนอแนวทางความร่วมมือไตรภาคี หน้าที่ 52 
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1) ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) ในประเทศไทย ใน 5 สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (ตามที่
ระบุไว้แล้วข้างต้น) ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) รวม 15 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน (ปีละ 5 
หลักสูตร ใน 5 สาขาดังกล่าว) โดยคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้จากทั้ง 4 ประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งสิ้น 300 คน 

2)  ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี การจัด
หลักสูตร Joint Training Program ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ใน 4 สาขาที่ส าคัญ
ภายใต้เสาหลักที่ 3 (ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น) ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) รวม 12 หลักสูตร ๆ ละ 
20 คน (ปีละ 4 หลักสูตร ใน 4 สาขาดังกล่าว) โดยคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้จาก
ทั้ง 4 ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสิ้น 240 คน 

3)  ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โครงการความร่วมมือไตรภาคี โดยการจัดฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในประเทศไทย
และจีน ใน 5 สาขาที่ส าคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น) ในระยะ 4 ปี (ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2563–2564 และระยะที่ 2 พ.ศ. 2565–2566 ตามกรอบระยะเวลาในการท าโครงการร่วมกับ
จีนคือ โครงการละไม่เกิน 2 ปี) รวม 20 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน (ปีละ 5 โครงการ (หลักสูตร) ใน 5 
สาขาดังกล่าว) โดยคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้จากทั้ง 4 ประเทศเพ่ือนบ้าน รวม 
400 คน 

4.1.3  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคี  
จากการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการด าเนินงาน

ความร่วมมือไตรภาคีที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีอยู่ในปัจจุบันร่วมกับทั้งสามประเทศ
หุ้นส่วนแล้วพบว่า การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 ของ
แผนแม่บท ACMECS ตามข้อเสนอจากการศึกษาฉบับนี้ มีจุดแข็งและจุดอ่อน โดยสรุปที่ส าคัญ คือ  

4.1.3.1 การก าหนดสาขาความร่วมมือ มีจุดแข็งคือ ได้ประมวลความต้องการ/
ความสนใจจากทั้งสามฝ่าย (ไทย–ประเทศหุ้นส่วน–ประเทศเพ่ือนบ้าน) จากแผนแม่บท ACMECS 
และเอกสารยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบันจะประเมินจาก
ความต้องการของไทยและประเทศหุ้นส่วนเท่านั้น แต่จุดอ่อนคือ เป็นการศึกษาจากเอกสารเพียง
อย่างเดียว  

4.1.3.2 การก าหนดนโยบาย/แนวทางความร่วมมือไตรภาคี  มี จุดแข็งคือ  
มีเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนคือ การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท ACMECS และใช้
หลักการตามปฏิญญาปารีสในการจัดท าแผนงานเพ่ือให้ความร่วมมือเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
ในขณะที่ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบันจะอาศัยการหารือร่วมกันระหว่างไทยและประเทศหุ้นส่วน 
หรือพิจารณาจากค าขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานไทยในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในแต่ละปี โดยไม่ได้ก าหนดสาขาที่ควรเป็นเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน แต่ก็มีจุดอ่อนคือ ยังไม่มีกลไก
การหารือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอความเห็นต่อข้อเสนอแผนงาน 

4.1.3.3 การก าหนดข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคี  มีจุดแข็งคือ  
การจัดท าแผนงานแบบ programme–based approach ที่ก าหนดเป้าหมายการให้ความร่วมมือใน
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ภาพรวมทั้งหมดไว้ คือ การสนับสนุนแผนแม่บท ACMECS และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์และ
ผลส าเร็จที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อผูกพันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ ความร่วมมือ
ไตรภาคีในปัจจุบันจึงมีข้อผูกพันจากประเทศหุ้นส่วนผ่านกลไกการประชุม/หารือที่มีอยู่ และมีจุดอ่อน
ที่ส าคัญคือ ขาดการมีส่วนร่วมจากประเทศเพ่ือนบ้านตั้งแต่ต้น จึงอาจไม่ผูกพันต่อผลส าเร็จของ
กิจกรรม  

4.1.3.4 การประเมินผลตอบกลับต่อการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคี  
มีจุดอ่อนที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ยังไม่มีกลไกท่ีจะรับฟังผลสะท้อนกลับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

4.1.3.5 การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคี มีจุดแข็ง
ที่ส าคัญคือ ความร่วมมือไตรภาคีให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และยังมีปัจจัยเอ้ือหลายประการ เช่น 
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเอง และประเทศ
หุ้นส่วนทั้งสามให้ความส าคัญต่อความร่วมมือในลุ่มน้ าโขง/กรอบ ACMECS ด้วย  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ปรับปรุงการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน โดยอาจใช้

แนวทางในการจัดท าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในครั้งนี้เป็นต้นแบบ โดยเฉพาะในเรื่อง
การก าหนดสาขาความร่วมมือที่ควรจะประมวลความต้องการ/ความสนใจจากประเทศเพ่ือนบ้านใน
ฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือ และใช้ประเด็นหลักท่ีส าคัญต่อประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น แผนแม่บท 
ACMECS มาก าหนดเป็นเป้าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในแต่ละปีระหว่างไทยกับ
ประเทศหุ้นส่วน โดยอาจจัดท าแผนงานแบบ programme–based approach ที่ก าหนดเป้าหมาย
การให้ความร่วมมือในภาพรวมทั้งหมด และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์และผลส าเร็จของแผนงานที่
ชัดเจน  

4.2.1.2 สนับสนุนให้มีการน าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับทั้งสามแหล่ง
ผู้ให้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเจราจาหารือ/ปฏิบัติจริงเพ่ือต่อยอดกับความร่วมมื อไตรภาคีที่
ด าเนินการอยู่แล้วร่วมกับทั้งสามแหล่งผู้ให้ดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันทุกฝ่าย 
กล่าวคือ  

1) ประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานใน
ลักษณะความร่วมมือแบบไตรภาคี (Triangular Co–operation)30 สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญของประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นผู้ให้รายใหม่ (ประเทศไทย) ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ประเทศที่สาม นอกจากนี้ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน ได้ให้ความส าคัญต่อกรอบ ACMECS 
เนื่องจากประเทศสมาชิก ACMECS คือ ประเทศลุ่มน้ าโขงที่ทั้งสามประเทศได้ก่อตั้งกรอบความร่วมมือ 
ในลุ่มน้ าโขงไว้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค จะได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ความร่วมมือไตรภาคีกับไทยเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี อีกด้วย  

                                                 
30 ดูบทท่ี 2 ข้อ 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคี หนา้ที่ 10–11 
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2)  ประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
ประเทศไทยที่ยังมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาของ
ประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว ยังได้มีโอกาสรับความรู้/เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากประเทศหุ้นส่วนที่จะมาร่วม
ถ่ายทอดในกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีนี้ และได้รับการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ACMECS ที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีพันธะผูกพันในฐานะประเทศ
สมาชิก  

3)  ประเทศไทย รักษาสถานะ/บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะ
ศูนย์กลางการพัฒนาและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ ในภูมิภาค 
รวมทั้งประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศสามารถสนองตอบพันธะที่รัฐบาลไทยได้พยายาม
ผลักดันการจัดตั้งกรอบ ACMECS เพ่ือการพัฒนาไปด้วยกันมาตั้งแต่ในอดีต และจนถึงปัจจุบันคือ 
การบรรลุเป้าหมาย 3 เสาหลักภายใต้แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562–2566)  

4.2.1.3 แสวงหาช่องทางในการเชื่อมโยงแผนงานความร่วมมือไตรภาคีที่เสนอ
จากการศึกษาในครั้งนี้ภายใต้กรอบการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับทั้ง
สามแหล่งผู้ให้ โดยอาจน าแผนงานฯ ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ ACMECS 
หรือแม้แต่กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น กับสาธารณรัฐเกาหลี และกับจีน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น  

4.2.1.4 ในส่วนของการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับต่างประเทศ
ภายใน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเอง ในอนาคต ควรพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการ
งานให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในส่วนที่ไทยให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านกรอบความร่วมมือ
ระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคต่าง ๆ และที่ไทยร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือให้ความร่วมมือ
ไตรภาคีแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอาจจะเริ่มต้นจากการจัดท าแผนงานความร่วมมือที่ให้แก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านในแบบองค์รวมหรือ “Integrated Programme–based Approach” ซึ่งจะส่งเสริมให้
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยมีบูรณาการ สามารถสนองประโยชน์และเชื่อมโยงความต้องการ 
ที่แท้จริงของทุกฝ่ายได้ รวมทั้งสามารถก าหนดเป้าหมายหลัก/วัตถุประสงค์ภาพรวมที่ต้องการ
ขับเคลื่อนหรือผลักดันที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างทุกกอง 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และน าไปสู่เป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ได้  
หากประสานแผนงานความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันได้ กล่าวคือ 

1) แผนงานความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา ไทยกับลาว 
ไทยกับเมียนมา และไทยกับเวียดนาม ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดท าแผนงานระดับนี้
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว31 โดยสะท้อนความต้องการ/สาขาที่เป็นล าดับความส าคัญของ
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างแท้จริง เนื่องจากจะบรรจุโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนงานโดยพิจารณา
จากค าขอ (demand–driven) ที่ทั้ง 4 ประเทศเพ่ือนบ้านยื่นเสนอตามกลไกที่มีในการประชุมความร่วมมือ
ทางวิชาการประจ าปีที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดร่วมกับแต่ละประเทศเพ่ือนบ้านเป็น
ประจ าทุกปี 
                                                 
31 ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.2 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ข้อย่อยที่ 3.1.2.1 4) ความร่วมมือ
ทวิภาคี หน้าที่ 33–35 
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2) แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิกร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กรอบ GMS และกรอบ 
ACMECS ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยในสาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และจัดท าแผนงานความร่วมมือในสาขานี้ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว32  
ซึ่งสะท้อนความต้องการ/สาขาที่เป็นล าดับความส าคัญร่วมกันในระดับภูมิภาคของประเทศเพ่ือนบ้าน 
(regional common demand) โดยจะพิจารณาจากผลการหารือร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
ประชุมคณะท างานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบต่าง ๆ ข้างต้นที่กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของไทยเข้าร่วมเป็นประจ าตามวาระการจัดประชุม 

3) แผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนที่จะให้
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ตามแนวทางที่การศึกษาฉบับนี้ได้เสนอแนะให้
จัดท าขึ้น โดยแผนงานในส่วนนี้จะสะท้อนว่า ประเทศไทยร่วมกับประเทศหุ้นส่วนมีศักยภาพหรือ
ความประสงค์ (supply side) ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างไร ในสาขาใดได้บ้าง  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
หากจะน าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับทั้งสามแหล่งจากผลการศึกษา

ในครั้งนี้ไปปฏิบัติจริง จ าเป็นต้องแก้ไขจุดอ่อนที่ส าคัญที่สุดก่อน คือ การหาข้อมูลผลสะท้อนกลับต่อ
ข้อเสนอแผนงานฯ โดยเฉพาะจากผู้ที่ต้องมีส่วนส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ (1) ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(2) ทัง้สามแหล่งผู้ให้ และ (3) หน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือ ดังนี้  

4.2.2.1 จัดตั้งกลไก/ช่องทางการหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาที่
ท้าทาย/ความต้องการที่แท้จริงของประเทศเพ่ือนบ้าน (ประเทศสมาชิก ACMECS) ในฐานะผู้รับ โดย
เสนอขอให้ มีการน าข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนจาก
การศึกษาในครั้งนี้ เข้าหารือเป็นวาระหนึ่งในกลไกการประชุมมีอยู่แล้วภายใต้กรอบ ACMECS คือ 
การประชุมคณะท างานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ ACMECS ที่กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลัก/เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนประเทศไทยร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ว่าสามารถสนองตอบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพ่ือนบ้านที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามเสาหลัก ที่ 3 ของแผนแม่บท 
ACMECS ได้หรือไม่ อย่างไร หรือควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถน าแผนงานไปด าเนินต่อไปได้จริง 
รวมทั้งยังส่งเสริมความเป็นเจ้าของ/การมีส่วนร่วมของประเทศเพ่ือนบ้านต่อข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีตามผลการศึกษาฉบับนี้ เพ่ือให้บรรลุ ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน และ/หรือ 

4.2.2.2 เสนอขอจัดตั้งกลไก/ช่องทางการหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งสามฝ่าย
ร่วมกัน คือ ประเทศหุ้นส่วน (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) ประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งต่างร่วมกันเป็นประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี และกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับล้านช้าง (จีน) โดยอาจขอน าข้อเสนอแผนงาน
ความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ACMECS ฉบับนี้ เข้าเป็นวาระหนึ่งใน 

                                                 
32 ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.2 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ข้อย่อยที่ 3.1.2.1 6) ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบอนุภูมิภาค หน้าที่ 36–39 
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การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ/การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
เหล่านี้ด้วย 

4.2.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีจากผลการศึกษาฉบับนี้ เพ่ิมเติมหรือนอกเหนือไปจากกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันร่วมกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน โดย 

1)  ใช้ช่องทางการประสานงานและกลไก/เวทีการเจรจาหารือประจ าปี 
ที่มีอยู่แล้วระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานผู้แทนประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม  
เพ่ือส ารวจความสนใจจากแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการร่วมสนับสนุนงบประมาณและถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการ  

2)  จัดประชุมระดมสมองเพ่ือหารือกับหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแผนงานดังกล่าวข้างต้น เพ่ือแสวงหา 
ความเป็นไปได้/ข้อผูกพันจากหน่วยงานไทยในการร่วมกันให้ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
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(Han–River Declaration of Establishing the Mekong–ROK Comprehensive 
Partnership for Mutual Prosperity) และแผนปฏิบัติการลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  

ค.ศ. 2017–2020 (Mekong–ROK Plan of Action 2017–2020) 
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แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของกรอบความร่วมมือล้านช้างกับลุ่มน้ าโขง ค.ศ. 2018–2022 (Five–

Year Plan of Action on Lancang–Mekong Cooperation 2018–2022) 
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