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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาขาที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่
ประเทศสมาชิ ก กรอบยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี –เจ้ า พระยา–แม่ โ ขง
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่ ไทยร่ ว มกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะตามเป้าหมายที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาค
อย่ างยั่งยื นและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
ระหว่ างปี พ.ศ. 2562–2566 ที่ เพิ่ งได้ รับ การรั บ รองในการประชุ ม ผู้ น ากรอบ ACMECS ครั้งที่ 8
เมื่อวัน ที่ 16 มิ ถุน ายน 2561 ที่กรุ งเทพฯ เพื่ อศึ กษาภาพรวมการดาเนิ นงานให้ ความร่วมมือเพื่ อ
การพัฒ นาของไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม และศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือของญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลี และจีน ในฐานะแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทสาคัญในภูมิภาคและมีความร่วมมือไตรภาคี
กับไทย และเสนอแนะแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคีกับทั้งสามแหล่งผู้ให้
ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาความร่วมมือ
ไตรภาคีดังกล่าวในกรอบการดาเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่
ประเทศเพื่ อ นบ้ านใน 2 ลั ก ษณะ คื อ (1) กิ จกรรมที่ ใช้ งบประมาณของรัฐ บาลไทยทั้ งหมด เช่ น
การจัดทาโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภาคี (3–5 ปี) และการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น GMS และ ACMECS โดยเน้นการจัด
ฝึ กอบรมในประเทศไทย และ (2) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐ บาลไทยร่ว มกั บ แหล่ งผู้ ให้ อื่ น
รวมทั้ งความร่ ว มมื อ ไตรภาคี กั บ ญี่ ปุ่ น โดยการจัด หลั ก สู ต รฝึ กอบรมให้ แ ก่ ป ระเทศที่ ส าม (Third
Country Training Program: TCTP) ในประเทศไทย ความร่ว มมื อไตรภาคี กับ สาธารณรัฐ เกาหลี
โดยการจั ดหลั กสู ตรฝึ กอบรมร่ว มกั น (Joint Training Program) ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลี และความร่ ว มมือ ไตรภาคี กับ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยดาเนิ นโครงการความร่ว มมื อ
ไตรภาคีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (ประเทศเพื่อนบ้าน)
จากการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) และหลักการที่สาคัญ
ตามปฏิญญาปารีส (Paris Declaration Aid Harmonization) มาศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้อง
ระหว่าง (1) สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS (2) สาขาที่ทั้งสามแหล่งผู้ให้
ให้ความสาคัญ/ประสงค์จะให้ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ (3) ศักยภาพของไทยในการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งศึกษา/วิเคราะห์ความร่วมมือที่มีอยู่กับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน และความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีนที่ให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน มีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ แก่ประเทศ
เพื่อนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 คือ ยึดกรอบการดาเนินงาน/ลักษณะ
กิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศดาเนินการร่วมกับแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการให้ความช่วยเหลือ

จ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้ านอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในลักษณะ
แผนงาน (Programme–based Approach) และก าหนดองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ไว้ เช่น เป้ าหมาย
วัตถุป ระสงค์ กรอบระยะเวลา ผลส าเร็จ การติดตามประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมและสาขา ที่จะ
ดาเนินการ ได้แก่ (1) ญี่ปุ่น คือ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) ในไทย ใน 5
สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (วิสาหกิจอัจฉริยะ บริการทางการแพทย์อัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ
การจั ด การทรั พยากรน้ า และการลดภัยพิ บั ติ) (2) สาธารณรัฐเกาหลี คือ การจัด หลั กสู ตร Joint
Training Program ทั้งในไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ใน 4 สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (วิสาหกิจ
อัจ ฉริย ะ การท่องเที่ย วอัจ ฉริ ยะและยั่งยืน การจัดการทรัพ ยากรน้ า และประเด็นข้ามสาขา น้า –
อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม และ (3) จีน คือ โครงการความร่วมมือไตรภาคีโดยการจัดฝึกอบรม/ ดูงาน/
ประชุมเชิงปฏิบั ติการทั้งในประเทศไทยและจี น ใน 5 สาขาที่สาคัญ ภายใต้เสาหลั กที่ 3 (วิส าหกิจ
อัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ การจัดการทรัพยากรน้า พลังงานทดแทน และการท่องเที่ยว)
ในการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีครั้งนี้พบว่า มี
จุดแข็งที่สาคัญคือ มีการประมวลความต้องการ/ความสนใจจากทั้งสามฝ่าย (ไทย–ประเทศหุ้นส่วน–
ประเทศเพื่อนบ้าน) มีการกาหนดเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนคือ การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บท ACMECS และใช้หลักการตามปฏิญญาปารีสในการจัดทาแผนงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิด
ประสิทธิผล ความร่วมมือไตรภาคีให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และยังมีปัจจัยเอื้ออีกหลายประการ เช่น
นโยบายของฝ่ายไทย และประเทศหุ้นส่วนทั้งสามที่ให้ความสาคัญต่อ ACMECS
จากผลการศึกษาครั้งนี้ นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การปรับปรุงการดาเนินงานความร่ว มมือไตรภาคีใ นปัจจุบั น
โดยอาจใช้แนวทางในการจัดทาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในครั้งนี้เป็นต้นแบบ สนับสนุน
ให้นาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีจากการศึกษาครั้งนี้ไปเจราจาหารือ/ปฏิบัติจริงเพื่อต่อยอดกับ
ความร่วมมือไตรภาคีที่ดาเนินการอยู่แล้วร่วมกับทั้งสามแหล่งผู้ให้ แสวงหาช่องทางในการเชื่อมโยง
แผนงานความร่วมมือไตรภาคีนี้กับแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ ACMECS หรือกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง
กับทั้งสามแหล่งผู้ให้ และในอนาคต อาจจัดทาแผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแบบองค์รวม
(Integrated Programme–based Approach) โดยบู รณาการงานให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้ าน
ทั้งในส่วนที่ไทยให้โดยตรงกับที่ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนให้ความร่วมมือไตรภาคี ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินการ ได้แก่ จัดตั้งกลไก/ช่องทางการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประเทศเพื่อนบ้าน
(ประเทศสมาชิก ACMECS) โดยขอนาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศ
หุ้นส่วน จากการศึกษาในครั้งนี้เข้าหารือเป็นวาระหนึ่งในกลไกการประชุมที่มี อยู่แล้ว เช่น การประชุม
คณะทางานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ ACMECS หรือหารือร่วมกับทั้งแหล่งผู้ให้
และประเทศเพื่อนบ้ านในการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับทั้งสามแหล่ง รวมทั้ง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินงานตามข้อเสนอแผนงานไตรภาคีผ่านกลไก/เวทีการเจรจาที่มีอยู่
ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่ วยงานผู้แทนประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม และจัดประชุม
ระดมสมองกับหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้วย
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รูปแบบและโครงสร้างการศึกษา ทฤษฎีในการวิเคราะห์ ความรู้และข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง)
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นายบรรจง อมรชีวิน และนางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ)
และผู้อานวยการภารกิ จความร่วมมือหุ้ นส่วนเพื่อการพัฒ นา (นายวัฒ นวิทย์ คชเสนี) ที่ให้โอกาส
ผู้ศึกษาในการเข้าร่ว มอบรมหลักสู ตร นบท. 11 ครั้งนี้ ขอขอบคุณ เป็นอย่างมากต่อผู้ อานวยการ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สาหรับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการจัดหลักสูตร นบท. ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้
อันมีค่าและเป็นประโยชน์ ต่อการทางานด้านการต่างประเทศต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งยังช่วยขยาย
โลกทั ศ น์ แ ละการเชื่ อ มโยง ไปยั งมิ ติ อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ ไปจากมิ ติ ด้ า นการต่ า งประเทศอี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ ขอขอบคุณ ผู้อานวยการ ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
(นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒ นกุล) และผู้อานวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 (นางสาว
สายัณห์ กองโกย) และนางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม ที่ได้ให้คาชี้แนะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและกรอบ ACMECS ซึ่งมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากต่อ
การวิเคราะห์ในการศึกษาฉบับนี้
ผู้ศึกษาหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า เอกสารการศึกษาฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการดาเนินงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศของกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยมีร่วมกับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่อไป
ชิดชนก มาลยะวงศ์
สิงหาคม 2562
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
รั ฐ บาลไทยเป็ น ผู้ ริ เริ ม ก่ อ ตั้ ง กรอบยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี –
เจ้ า พระยา–แม่ โ ขง (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy:
ACMECS) ร่วมกับประเทศ เพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อลดช่องว่างและส่งเสริมการพัฒนา
ร่ว มกัน ในหลากหลายมิติอ ย่ างสมดุล และยั่งยืนในอนุภู มิภ าคลุ่ มแม่ น้าโขง โดยกรมความร่ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ ได้ รั บ มอบหมายจากรัฐ บาลไทยให้ เป็ น หน่ ว ยงาน
รั บ ผิ ด ชอบและประสานงานในสาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ก าหนดแผนงานร่ ว มกั บ
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องที่จะสนองตอบต่อแผนปฏิบัติการความร่วมมือและปฏิญญา (Declaration)
ที่ประเทศสมาชิกประกาศร่วมกันไว้ในการประชุมกรอบ ACMECS ในวาระต่าง ๆ ที่สาคัญ และช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การอานวยความสะดวกการค้าและ
การลงทุ น การเกษตร อุ ตสาหกรรมและพลั งงาน การเชื่อ มโยงเส้ น ทางคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งที่ผ่ านมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดาเนินกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทาโครงการทวิภ าคีห รือโครงการร่วมวิจัย การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไป
ปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม/ดูงานหรือการให้ทุนศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแก่ประเทศสมาชิก
นอกเหนื อจากนี้ กรมความร่ว มมื อ ระหว่างประเทศ (เดิ ม คื อ กรมวิ เทศสหการ) ได้รั บ
มอบหมายจากรัฐบาลไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาแก่ประเทศกาลังพัฒ นาต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 (1961) เน้ น การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์และการเสริมสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถ ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒ นาที่ยั่งยืนของประเทศคู่ร่วมมือ โดยประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นประเทศเป้าหมายที่สาคัญของรัฐบาลไทยมา
โดยตลอด เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในทุกมิติที่สาคัญ เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างกัน ลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศ
เพื่ อรักษาและเพิ่มพูน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย เพื่อบรรเทาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันปัญหาสั งคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของไทยตามแนวชายแดน เป็นต้น
ที่ผ่านมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ระดับทวิภาคี (Bilateral Cooperation) แก่กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทั้งในรูปของ
การจัดทาแผนงานพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ระยะ 3 ปี โดยให้ ทุน ศึกษาระดับ ปริญ ญาโท และทุ น
ฝึกอบรม หรือดูงานระยะสั้ น แก่บุ คลากร ในสาขาตามความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน และ
โครงการ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เช่น การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยและอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน การให้
ทุนศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน และการสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาการ ตามคาขอของ

2
ประเทศคู่ร่ วมมือในสาขาที่ ประเทศไทยมีความช านาญและแนวปฏิบั ติที่ดี เช่น การเกษตร การศึกษา
สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ตามที่ประเทศเพื่อนบ้านแจ้งขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศยั งได้ให้ความร่วมมื อทางวิชาการแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นแหล่งผู้ให้เดิมให้ความร่วมมือ
เพื่ อการพัฒ นาในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว น (ร่ว มกั นรับ ผิ ด ชอบค่าใช้จ่ายและแบ่ งปั น ความรู้ ท างวิช าการ)
แก่ประเทศที่สามหรือประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ (North–South–South Cooperation)
ในปั จ จุ บั น กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศได้ดาเนินงานความร่วมมื อไตรภาคี ให้ แก่
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหลายแหล่งผู้ให้ รวมทั้งประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่
สาคัญในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่
1) ญี่ปุ่น
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกัน ลงนามกรอบ
ความร่ ว มมื อ แบ บหุ้ น ส่ ว นไท ย –ญี่ ปุ่ น (Japan–Thailand Partnership Programme: JTPP)
เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2537 และ JTPP2 เมื่ อ วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2546 เพื่ อ ร่ ว มกั น ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ
กาลังพัฒ นาอื่น ๆ เน้นการส่งเสริมการรวมตัวกันในประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะนี้ มีกิจกรรมหลักที่
ดาเนิ น การให้ แก่ป ระเทศเพื่ อนบ้ าน ประกอบด้วย การจัดหลั กสูตรฝึ กอบรมให้ แก่ป ระเทศที่ สาม
(Third Country Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย ในสาขาต่ า ง ๆ เช่ น การผลิ ต
อุตสาหกรรม การพัฒนาผู้พิการ และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอาเซียน–BIMSTEC และการดาเนิน
โครงการไตรภาคี ไ ทย–ญี่ ปุ่ น –เมี ย นมา ตามความต้ อ งการของเมี ย นมาในสาขาการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยว (เมืองพุกาม) การป้องกันโรคในปศุสัตว์ (พื้นที่ชายแดนไทย–เมียนมา) การป้องกันและ
บริหารจัดการพิบัติภัย (อุทกภัย) และการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้า (ปลา Silonia Silondia ของเมียนมา
และกุ้งทะเล)
2) สาธารณรัฐเกาหลี
อธิ บ ดี ก รมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ และประธาน (President) ของ Korea
International Cooperation Agency (KOICA) ได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ างประเทศ (Memorandum of Understanding between TICA and
KOICA on Strengthening Partnership for International Development Cooperation) เมื่ อ วั น ที่
25 มิถุนายน 2557 เพื่อส่งเสริมและมี ส่วนช่วยให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ การบรรเทา
ปัญหาความยากจน และการพัฒ นาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผู้รับความร่วมมือ รวมทั้ง
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาในระดับโลก โดยกาหนดกิจกรรมความร่วมมือ
หุ้นส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครร่วมไปปฏิบัติงาน การให้ทุนศึกษา
การจั ดท าแผนงานหรื อ โครงการ ความร่ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา หรือ การวิจัย และท าการศึก ษาใน
ประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนา เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ กรมความร่ว มมือระหว่างประเทศและ KOICA ได้
ร่วมกันจัดฝึกอบรมทั้งในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปของการจัด
ฝึ ก อบรม Joint Training Program ให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและติ ม อร์ –เลสเต ภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก าร (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
การจัดการทรัพยากรน้า และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชนบท และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
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 โดยมีการจัดตั้งกลไกเพื่อกาหนด
ทิ ศทางความร่ วมมื อและขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานตามความตกลงฯ ดั งกล่ าว ในรู ปของการประชุ ม
คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย–จีน
(จัดขึ้นทุก 2 ปี) ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของจีน ที่ผ่านมามีกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการศึกษา
ดูงาน โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม โครงการความร่วมมือทวิภาคี และความร่วมมือไตรภาคีที่ทั้งสองฝ่าย
ได้ ขยายความร่ ว มมื อฯ ให้ แก่ ประเทศที่ ส ามใน 5 สาขาความร่ว มมือ ประกอบด้ว ย 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
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง วิ ท ยาศาสตร์ ฯ ของจี น และเห็ น พ้ อ งที่ จ ะขยายความร่ ว มมื อ ที่
หลากหลายมากขึ้น โดยฝ่ายไทยได้เชิญชวนฝ่ายจีนให้ร่วมมือกั บไทยในลักษณะไตรภาคีเพื่อสนับสนุน
กรอบ ACMECS และสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่าง ACMECS กับกรอบ ความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง
(Mekong–Lancang Cooperation) ที่ริเริ่มโดยจีน
ในการประชุมผู้นากรอบ ACMECS ครั้งที่ 8 (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่
รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ผู้นาประเทศสมาชิกได้รับรองแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
ระหว่างปี ค.ศ. 2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566) ที่ยกร่างโดยฝ่ายไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ อนุภูมิภาค
ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้ โดยอาศัยการใช้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการเข้าถึงดิจิทัล และ
กาหนดเป้าหมายไว้ 3 เสาหลัก (หรือ 3s) ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อใน
อนุ ภู มิ ภ าค (Seamless Connectivity) (2) การสอดประสานด้ านเศรษฐกิ จ(Synchronized ACMECS
Economies) และ (3) การพัฒ นาภู มิภ าคอย่างยั่งยื นและมีน วัตกรรม (Smart and Sustainable
ACMECS) โดยเน้นการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น โดยจะมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plans) เพื่อรองรับแผนแม่บทฯ และจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
(Coordination Committee) กากับดูแลการดาเนินโครงการสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ในแต่ละเสา
นอกจากนี้ ผู้ น าประเทศสมาชิ ก ยั ง ได้ อ อกปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ (Bangkok Declaration) แสดง
เจตนารมณ์ของผู้นากรอบ ACMECS ในการกระชับความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีจีน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ ทั้งนี้
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รัฐ บาลไทยได้ มอบหมายให้ ก ระทรวงการต่ างประเทศเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ น งานตาม
เสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS)
เมื่อปี พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทาแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) เพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของรัฐบาล
โดยกระทรวงฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “การต่างประเทศไทยมีพลวัตและเอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้
ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีภารกิจในการ “เชื่อมไทยสู่โลกและ
เชื่อมโลกสู่ไทย” ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่จุดแข็งและศักยภาพของไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก
เข้าใจ และมีความร่วมมือกับไทยในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน และได้กาหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผน 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 ได้กาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง ความเชื่อมโยงที่สาคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน ค.ศ. 2030
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ
ในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกาลั งพัฒนาอื่น ๆ ได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาระหว่างประเทศของไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) และกาหนด
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ประการหนึ่งที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศภายใต้น วัตกรรมการพัฒ นารูปแบบและกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒ นา
(South–South Cooperation) และความร่ วมมื อไตรภาคี (Trilateral Cooperation) ในการเชื่ อมโยง
(connectivity) การพั ฒ นาและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั งคมกั บ ประเทศเป้ า หมายรวมทั้ ง
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ ง การขยายความร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาระดั บ โลก (Global
Partnership for Development) ของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน ประเด็นสาคัญ
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และด้วยประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจึงควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือไตรภาคีที่มีกับประเทศ
หุ้นส่วนที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเสาหลั กที่ 3
การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ของแผนแม่บท
ACMECS ที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายมาให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานของ
ประเทศไทยได้ ห รื อ ไม่ และอย่ า งไร โดยมี กรอบแนวทางที่ ส าคั ญ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ 5 s (5 มี )
ของกระทรวงการต่างประเทศตามแผนแม่บทด้าน การต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ของรัฐบาลไทยอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาประเด็นหรือสาขาที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศ
สมาชิก ACMECS เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS คือ การพัฒนาภูมิภาค
อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม
1.2.2 เพื่อศึกษาการดาเนินงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยโดยกรมความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศสมาชิก ACMECS) ทั้งระดับทวิภาคี กรอบภูมิภาค
และความร่ว มมือไตรภาคี (กับ ญี่ ปุ่ น เกาหลีใต้ และจีน) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวทางในอนาคต
โดยมุ่งเน้นเรื่องการบรรลุตามเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019–2023)
รวมทั้ งศึก ษาเชิงเปรีย บเที ย บนโยบายและยุท ธศาสตร์ค วามร่วมมื อของญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้ และจี น
ในฐานะแหล่งผู้ ให้ ที่มีบ ทบาทส าคัญในภูมิภ าคและมีความร่วมมื อไตรภาคีกับไทย และเสนอแนะ
แนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาในลั กษณะหุ้ นส่วนไตรภาคีกับทั้ง 3 แหล่งผู้ให้ ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 3
ของแผนแม่บท ACMECS
1.2.3 เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทาง รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในการพั ฒนา
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น กับเกาหลีใต้ และกับจีน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก ACMECS โดยจ ากั ด ขอบเขตเฉพาะในกรอบการ
ดาเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ศึกษาประเด็นและสาขาที่กาหนดไว้สาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นเฉพาะตามเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนและมีนวัตกรรม
1.3.2 ศึกษาและทบทวนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในปัจจุบันและความพร้อมในอนาคต
ของไทย โดยเฉพาะในการให้ ค วามร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว นไตรภาคี กั บ แหล่ งผู้ ให้ อื่ น ๆ หากต้ อ งมุ่ งไปสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
1.3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของประเทศผู้ให้/หุ้นส่วนของไทย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
และจีน ต่อการให้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาแก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภ าคลุ่มน้าโขง และ
ทบทวนการดาเนินงานความร่วมมือไตรภาคีร่วมกับไทยที่ผ่านมา เพื่อแสวงหาโอกาสของไทยและ
แนวทางในการเสนอความร่วมมือไตรภาคีที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS
ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายภารกิจมาจากรัฐบาล
1.3.4 ศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเอกสารทางวิชาการ ผลการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง เอกสารเผยแพร่นโยบาย ผลการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ผ่านมา ประมวล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติในการประชุมร่วมกับแหล่งผู้ให้
ที่ดาเนินงานความร่วมมือไตรภาคีกับไทย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน รวมทั้งการประชุมเตรียมการ
และการประชุ มที่ เกี่ย วข้องของกรอบความร่ว มมื อระหว่างญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้ และจี นกั บ ไทย และ
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อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขงที่ ผู้ ศึ กษาได้ เข้ าร่ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง รวมทั้ งประสบการณ์ ต รงจากงานที่
รับผิดชอบในปัจจุบัน
1.4 คาถามการศึกษา
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของไทยในการให้ความร่วมมือทาง
วิช าการเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศกาลั งพัฒ นาอื่น ๆ ทั้งในระดับทวิภ าคี ภายใต้
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้อื่น จะต้องมีบทบาทสาคัญใน
ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น และแม้ว่าปัจจุบัน กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจะ มีแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์กับประเทศสมาชิก ACMECS
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) อยู่บ้างแล้ว แต่ก็มีความร่วมมือไตรภาคีเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
ในรูปแบบต่าง ๆ กับประเทศหุ้ นส่วนที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน (เพิ่งริเริ่ม)
ด้วยเช่นกัน จึงเกิดประเด็นคาถามและต้องการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ว่า จะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือ
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่มุ่งไปสู่การบรรลุ เป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้ห รือไม่ และ
อย่างไร โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนให้เข้า มาร่วมมีบทบาทในแผนแม่บทฯ
ตามทีผ่ ู้นากรอบ ACMECS ให้ความสาคัญ
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.5.1 ประเทศสมาชิก ACMECS (ประเทศเพื่อนบ้าน) มีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 การพัฒนาภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนและมีนวัตกรรม ภายใต้แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี โดยไทยสามารถร่วมมือกับประเทศ
หุ้นส่วนในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในสาขาที่สาคัญตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
1.5.2 ประเทศหุ้นส่วน (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) มีความประสงค์/ให้ความสาคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลุ่มน้าโขง (รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ACMECS ด้วย)
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/สาขาที่สาคัญไว้แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ กับ
ลุ่มน้าโขง ซึ่งสอดคล้องหรือสามารถเชื่อมโยงกับสาขาที่สาคัญตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท ACMECS
1.5.3 ไทยมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน) ในสาขา
ที่ส อดคล้ องกับ สาขาที่ สาคัญ ตามที่ กาหนดไว้ในเสาหลั กที่ 3 ภายใต้กรอบ ACMECS และสาขาที่
ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามให้ความสนใจ/ความสาคัญ
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 มีความเข้าใจต่อประเด็นเชิงยุทธศาสตร์หรือสาขาที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกร่วมกับไทยภายใต้กรอบ ACMECS เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมได้อย่าง
แท้จริง และผลักดันให้เกิดการบรรลุเป้าหมายโดยรวมทั้งหมดของแผนแม่บท ACMECS ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า ตามที่ประเทศไทยในฐานะผู้ก่อตั้งกรอบ ACMECS และยกร่างแผนแม่บทฯ มุ่งหวังไว้
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1.6.2 มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา ของไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในระดับทวิภาคี
และกรอบภูมิภาคโดยรัฐบาลไทย กับความร่วมมือไตรภาคีที่รัฐบาลไทยร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน
และมีการศึกษาศักยภาพความพร้อมของไทยในการให้ความร่วมมือในทุกระดับ
1.6.3 มีกรอบแนวทางส าหรับประเทศไทยในการดาเนิน งานความร่ว มมือในลั กษณะ
หุ้นส่วนเพื่อการพั ฒ นาแบบไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทสาคัญในภูมิภาค คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
และจีน ซึ่งเป็นคู่ร่วมมือกับไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยแล้ว
โดยจะเชื่อมโยงและส่งเสริมการดาเนินงานความร่วมมือของไทยที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับ
ทวิภาคีและกรอบภูมิภาค และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ACMECS ที่เป็นรูปธรรม
1.7 นิยามศัพท์
การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ (TICA, 2009) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการโดยการให้ทุนแก่บุคลากรจากประเทศคู่ร่วมมือมาศึกษาระดับหลังปริญญาตรีหรือฝึกอบรมใน
ประเทศไทย รวมทั้งการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปให้คาปรึกษาแนะนาหรือจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศคู่ร่วมมือ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลไทยในการบริห ารงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
องค์การต่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักทาหน้าที่ ดังนี้
ก) ให้ ความร่ว มมือและช่วยเหลื อกับต่างประเทศ เพื่ อดาเนิน นโยบายการต่างประเทศ
ในการบุกเบิกสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ อย่างแนบเนีย น เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติ
ที่ดีทั้งในระดับประเทศและประชาชน (Soft Diplomacy)
ข) กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ เสนอแนะนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ และพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ให้ดาเนินตามทิศทางนโยบายการต่างประเทศอย่างมีบูรณาการ
ค) ประสานงาน กากับดูแล และเสริมสร้างสมรรถนะการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือ
เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ างประเทศทั้ งภาครั ฐและเอกชน และพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ
เพื่อการพัฒนา เพื่อผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติให้ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์อย่างมีประสิ ทธิภ าพและบูรณาการ
ตามเป้าหมายนโยบายการต่างประเทศ
ง) บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ความร่วมมือด้านประเด็นระหว่างประเทศ
และด้ า นทุ น กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยร่ ว มมื อ หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ
ต่างประเทศในการพัฒ นาทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคีและกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค รวมทั้ง
ดาเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความ ตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
จ) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ รายงานผลและสร้างความเข้าใจต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
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โครงการพั ฒ นาความร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิจในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขงหรือกรอบ GMS
(Greater Mekong Sub–region) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวี ย ดนาม ประเทศไทย และจี น (ยู นนานและกวางสี ) ซึ่ งล้ วนมี ที่ ตั้ งอยู่ ในเขตลุ่ มแม่ น้ าโขง โดยมี
ความร่วมมือใน 9 สาขา ได้ แก่ คมนาคมขนส่ ง พลั งงาน โทรคมนาคม การค้า การลงทุน เกษตร
สิ่ งแวดล้ อ ม การท่ อ งเที่ ย ว และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asian
Development Bank: ADB) ให้การสนับสนุนเป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัว ทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการที่ ส นับ สนุ น การจ้างงาน
การยกระดับ ความเป็ น อยู่ ของประชาชนในพื้นที่ให้ ดีขึ้น การส่ งเสริมและพัฒ นาความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมและเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก
โดยผ่ า นการจั ด ตั้ ง ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion
Economic Corridors) ขึ้น
ยุทธศาสตร์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี –เจ้าพระยา–แม่โขง (กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, 2556) หรือ ACMECS (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation
Strategy:) หมายถึง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา
ไทย และเวียดนาม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้ง 5
ประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล โดยด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ใน 8 สาขา ได้ แ ก่
การอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่สาคัญ
ภายใต้กรอบความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักของไทยดาเนินกิจกรรมในสาขานี้ เช่น ให้ทุนฝึกอบรม สัมมนา
แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2019–2023 (กระทรวงการต่างประเทศ,
2561) เป็ น แผนแม่ บ ทฉบั บ แรกที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานของ 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
พื้น ฐานและเส้ น ทางคมนาคมขนส่ งที่ ยังขาดหาย (missing links) ตลอดจนการพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิทัล และการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงาน
ข) การสอดประสานด้ า นเศรษฐกิ จ โดยเน้ น การปรั บ แก้ ก ฎระเบี ย บด้ านการค้ า และ
การลงทุนให้สอดคล้องกัน และความร่วมมือทางการเงิน และ
ค) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการใช้ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และความร่ ว มมื อ ในสาขายุ ท ธศาสตร์ ต่ า ง ๆ อาทิ สิ่ งแวดล้ อ ม
การเกษตร การท่องเที่ ยว สาธารณสุ ข การพัฒ นาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และความมั่นคง
ไซเบอร์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาต่าง ๆ เช่น การจัดการทรัพยากรน้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาความร่ว มมือ ไตรภาคี ระหว่างไทยกับ ประเทศหุ้ น ส่ ว นใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่จะสอดคล้อง
และ/หรือส่งเสริมแผนแม่บทกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา–แม่โขง
ห รื อ ACMECS (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy) ซึ่ ง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกร่วมกันนี้ ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
กระแสของภูมิภาคนิยม (Regionalism) หรือการจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการจัดตั้ง
องค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ หรือสถาบันที่ สามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยความยิน ยอมและความสมัครใจของแต่ละประเทศ
สมาชิกผ่านการจัดทาข้อตกลงอย่างเป็นทางการ การเจรจาหารืออย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็น
ทางการ โดยมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ห รื อ ข้ อ ผู ก พั น ในเชิ ง พฤติ ก รรมและนโยบาย
ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งอาจหมายรวมถึ งการระดมทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อจัดระบบในเชิงสถาบัน และการสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต่อกัน
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ระหว่ างปี ค.ศ. 1950–1960) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการเติบโตของความร่วมมือระดับภูมิภาคในยุโรปตะวันตก ในยุคที่โลกได้แบ่งออกเป็นสอง
ขั้วอานาจอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายเสรีทุนนิยมประชาธิปไตย และฝ่ายสังคมนิยมเผด็จการ ซึ่งต่างต่อสู้
แข่งขันกัน ทั้งในทางอุดมการณ์และในมิติอื่น ๆ เช่น การเมือง การทหาร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
และประเทศมหาอานาจได้ผลั กดันให้ประเทศในแต่ละภูมิภ าครวมกลุ่มกันเพื่อสนับสนุนลัทธิทาง
การเมืองของฝ่ายตน รวมทั้งต่อต้านลัทธิทางการเมืองของคู่การเมืองฝ่ายตรงข้าม เช่น สหรัฐอเมริกา
ได้ริเริ่มแผนมาร์แชลแพลน (Marshall Plan) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ยุโรปตะวันตก
และน าไปสู่ ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคมถ่ า นหิ น และเหล็ ก กล้ า แห่ งยุ โ รป (European Coal and Steel
Community: ECSC) หรือการก่อตั้งกลุ่ มความช่วยเหลื อทางเศรษฐกิจร่วมกันของค่ายสั งคมนิยม
ตะวันออก (The Council for Mutual Economic Assistance: COMECON) ของสหภาพโซเวียต
(นายิกา, 2558) และปรากฏการณ์นี้ได้บังเกิดขึ้นในภูมิภ าคเอเชียโดยการก่อตั้งอาเซียนในปี ค.ศ.
1967 (พ.ศ. 2510) ซึ่งประเทศไทยได้ ร่ว มเป็ น สมาชิ ก ก่อ ตั้ง เพื่ อถ่ ว งดุ ล อ านาจและความขัด แย้ ง
ภายในระหว่ า งประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (อิ น โดนี เซี ย กั บ มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ และ
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ฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย) รวมทั้งเพื่อถ่วงดุลและช่วยเพิ่มอานาจต่อรองกับมหาอานาจภายนอกในช่วง
สงครามเย็น โดยเฉพาะการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ สงครามเย็นสิ้นสุดในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1980 เป้ าหมายหลั ก ในการรวมตั ว ของอาเซี ย นได้เปลี่ ย นแปลงไป มุ่งเรื่อ งการรักษา
ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเป็นสาคัญ (พัชร์, 2559)
ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา การรวมกลุ่มทางภูมิภาคในรูปแบบใหม่
หรือ “ภูมิภาคนิยมใหม่ (Neo–Regionalism)” ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจมากกว่าการถูกผลักดัน
จากประเทศมหาอานาจ และรัฐรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจเป็นหลักมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งของภูมิภาค ให้ความสาคัญกับการเปิดตลาดการค้าเสรี การค้าเสรี การผ่อนปรนกฎ
ระเบียบเพื่อความสามารถในการแข่งขัน เป็นการตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัฒ น์ ระบบหลายขั้ว
อานาจ (Multipolar System) และการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ทาให้ภูมิภาคนิยม
ในยุ ค นี้ มี ลั ก ษณะที่ เรี ย กว่ า “ภู มิ ภ าคาภิ วัฒ น์ ” (Regionalization) ร่ ว มด้ ว ย คื อ กระบวนการที่
เศรษฐกิจและ สังคมของประเทศต่าง ๆ บูรณาการผ่านช่องทางของตลาดและการดาเนินกิจกรรมของ
ภาคเอกชน เป็นกระบวนการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการ เชื่อมโยงเขตแดน
ระหว่างรัฐ ผ่านการเคลื่อนย้ายปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทุน เทคโนโลยี สินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสารและคน
เป็นลักษณะของความร่วมมือแบบล่างขึ้นบน คือ เกิดขึ้นจากกระบวนการของภาคเอกชนขึ้นไปยั งรัฐ
แสดงความสาคัญของตลาดภาคเอกชนและบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non–State Actor) และ
ตามความเชื่อของทฤษฎี “ภารกิจนิยมใหม่ (Neo–functionalism)” ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non–State
Actors) เริ่มมีบทบาทและความสาคัญในการเมืองระหว่างประเทศ การบูรณาการรัฐจะเป็นผลมาจาก
ปรากฏการณ์ไหลริน (Spill over effect) โดยที่รัฐบาลเริ่มขั้นตอนในการบูรณาการแล้ว กระบวนการ
บูรณาการจะดาเนินต่อไปเองโดยปริยาย ในขณะที่กระบวนการทางการเมืองมีลักษณะเป็นพหุนิยม
คือ ไม่จากัดตัวแสดงอยู่แค่รัฐ แต่รัฐเองยังได้อิทธิพลมาจากตัวแสดงอื่ น เช่น กลุ่มผลประโยชน์และ
ปฏิสัมพันธ์ของระบบราชการ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการติดต่อกับกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ในประเทศอื่น เกิดปฏิสัมพันธ์ข้ามรัฐ (Transnational) นอกจากนี้ ปรากฏการณ์การไหลรินในมิติของ
เศรษฐกิจ ซึ่ง เป็น การไหลริน ทางด้านภารกิจ (Function spill over) เมื่อรัฐสมาชิกร่วมมือในภาค
เศรษฐกิจ เฉพาะ ก็ จ ะท าให้ เกิดการไหลรินสู่ ภ าคเศรษฐกิจอื่น ต่อไป ซึ่งเป็ นสถานการณ์ ที่ เกิดขึ้ น
ส าหรับ ความร่ว มมือในระดับ อนุ ภู มิภ าคในภูมิ ภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ GMS ACMECS
IMT–GT รวมทั้งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ร.ต.อ.ติรัส, 2554)
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคี
“ความร่วมมือแบบไตรภาคี ” หรือ Triangular Co–operation เป็นความร่วมมือ
รูป แบบหนึ่ งที่ เริ่ ม มี ก ารด าเนิ น การมากขึ้น โดยเป็ น ความร่ว มมื อ ของคู่ ร่ว มมื อ สามฝ่ าย ระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศผู้ให้เดิม (traditional donor) กับประเทศกาลังพัฒนาที่ก้าวไปสู่การ
เป็ น ผู้ ให้ (emerging donor) เพื่อให้ ความช่วยเหลื อแก่ประเทศที่สามหรือประเทศผู้ รับประโยชน์
หรือประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ นอกจากนี้ ในการดาเนินงานความร่วมมือไตรภาคียังมี ข้อได้เปรียบ
และโอกาสโดยคานึงถึงประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ได้แก่
1) ประเทศพัฒนาแล้ว (traditional donor) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
ที่ประสบความสาเร็จจากโครงการความร่วมมือในกรอบทวิภาคี และนาไปถ่ายทอดให้แก่ประเทศที่ สาม
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(scaling up) ลดค่าใช้จ่าย (cost reduction) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging
donor) ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญจากประเทศพัฒนาแล้ว และสามารถใช้ข้อได้เปรียบเชิง
เปรีย บเทีย บ (comparative advantages) ของประเทศผู้ให้ รายใหม่ในบางสาขาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งใช้ความร่วมมื อไตรภาคีไปทดแทนโครงการความร่วมมือที่ประเทศพัฒนาแล้ว
ให้แก่ประเทศผู้รับในกรอบทวิภาคี
2) ประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging donor) จะได้รับประโยชน์จากการช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒ นา (south–south cooperation) โดยการนา
ประเทศพัฒนาแล้วเข้ามาร่วมสนับสนุนความร่วมมือ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกาลังพัฒนา โดยนาประสบการณ์ความร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วที่ประสบความสาเร็จมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้ประโยชน์โดยอ้อมจากการสนับสนุนความร่วมมือโดยประเทศพัฒนาแล้วเพื่อ
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้ แก่หน่วยงานในประเทศผู้ให้รายใหม่ และช่วยสร้างการเป็นที่รู้จัก
เกี่ ยวกั บ บทบาทการเป็ น ผู้ ให้ รายใหม่ ในเวที ระหว่ างประเทศ รวมทั้ งช่ วยส่ งเสริ มการรวมตั วและ
ความร่วมมือในภูมิภาคโดยผ่านความร่วมมือไตรภาคี
3) ประเทศผู้ รั บ (beneficiary country) ได้ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางตั ว เงิ น ที่ ได้ รั บ จาก
ประเทศพัฒ นาแล้ว เนื่องจากสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศผู้ให้รายใหม่ (emerging donor)
ซึ่ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ยกว่ า สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากประสบการณ์ ข องประเทศผู้ ให้ ร ายใหม่ ซึ่ ง มี
ความเหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบทและสภาพของประเทศผู้รับ และใช้ประโยชน์จากความใกล้เคียง
ทางวัฒนธรรมและภาษาของประเทศผู้ให้รายใหม่ในการดาเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
รวมทั้ งภายหลั งโครงการสิ้ น สุ ด ลง ประเทศผู้ รับ สามารถสานต่อความร่ว มมื อกับ ผู้ เชี่ยวชาญจาก
ประเทศผู้ ให้ ร ายใหม่ ได้ ง่ายกว่าผู้ เชี่ ย วชาญจากประเทศพั ฒ นาแล้ ว เมื่ อ ค านึ งความใกล้ ชิ ด ทาง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(วัฒนวิทย์, 2555)
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล
2.1.3.1 Paris Declaration on Aid Effectiveness
ประชาคมนานาชาติ รวมทั้ งประเทศไทยได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้
ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น รั บ รองค าประกาศ Paris
Declaration on Aid Effectiveness ในการประชุ ม กลุ่ ม ประเทศผู้ ให้ OECD1’s DAC2 เมื่ อ เดื อ น
มีน าคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีห ลั กการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) Ownership
(2) Alignment (3) Harmonisation (4) Managing for Results แ ล ะ (5) Mutual Accountability
ซึ่งสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในขณะนั้น) ได้นาหลักการนี้มากาหนดเป็นแนวทางการสร้างประสิทธิผลในยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย พ.ศ. 2550–2554 ดังนี้
1) Ownership หรื อ การมุ่ งเน้ น เรื่ อ งความเป็ น เจ้ า ของของประเทศ
คู่ร่วมมือ โดยการสร้างเสริมให้ประเทศคู่ร่วมมือมีบทบาทนาในการดาเนินงานความร่วมมือ เรียนรู้/
1
2

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
DAC: Development Co-operation Committee
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มี ส่ ว นร่ ว ม/รั บ ผิ ด ชอบในกระบวนการการพั ฒ นาและการแปลงกลยุ ท ธ์ ไปสู่ ภ าคปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง
2) Policy and Plan Alignment หรือการให้ ความร่ว มมือสอดคล้ อง
กับความต้องการของประเทศผู้รับทั้งในเรื่องเชิงนโยบายและแผน โดยการให้ความช่วยเหลือที่สอดรับ
กับนโยบายและแผนของประเทศผู้รับในขณะที่สอดคล้องกับแนวทางการให้ความร่วมมือของไทยด้วย
เพื่ อให้ ค วามร่ วมมือมี ทิ ศทาง สามารถตรวจสอบความก้าวหน้ าและความส าเร็จในระยะกลางได้
รวมทั้งการกาหนดกลยุ ทธ์การพัฒ นาร่วมกันกับประเทศคู่ร่วมมือ เช่น การจัดการหารือในระดับ
นโยบายหรือระดับสูง
3) Harmonisation หรือการประสานกับ แหล่ งความช่วยเหลื ออื่ น ๆ
ในการดาเนินงานความร่วมมือในประเทศผู้รับ โดยจะร่วมมือกับแหล่งผู้ให้อื่น ๆ ในการดาเนินงาน
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนหรือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาในประเทศอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ลดค่าใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน รวมทั้ง
จะเป็นการช่วยขยายขอบข่ายการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยให้กว้างขวางมากขึ้น
และควรคานึงถึงวาระสาคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคหรือของโลกที่ต้องร่วมกันแก้ไข เช่น โรคอุบัติใหม่ ภาวะ
โลกร้อน หรือประเด็นใหม่ ๆ อื่นที่เกิดขึ้น
4) Result–based Approach หรือการให้ ความร่วมมือที่มุ่งก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์โดยการออกแบบและกาหนดรูปแบบความร่วมมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การให้ความช่วยเหลือของไทยมีความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์
กั บ แผนการพั ฒ นาระดั บ ประเทศ ช่ ว ยเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งของความรู้ ที่ ยั ง ขาด ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยเสริ ม
กระบวนการพัฒนา ทั้งนี้ จะมุ่งเน้น
(1) ก ารก าห น ด ก รอ บ ค ว าม ร่ ว ม มื อ ใน ลั ก ษ ณ ะแผ น งาน
(Programme–based Approach: PBA) ซึ่ งจะช่ วยให้ มี ทิ ศทางและกรอบการด าเนิ นงานในระยะกลาง
มากกว่าการจัดทาโครงการ (stand alone project) ซึ่งจะมีผลสาเร็จในระยะสั้น
(2) การกาหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสาเร็จ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานความร่วมมือด้วย
5) Transparency and Accountability ห รื อ ค ว า ม โป ร่ งใส แ ล ะ
ตรวจสอบได้ โดยการทางานร่วมกับประเทศคู่ร่วมมือบนความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในเรื่องของ
การด าเนิ น งานการใช้ ท รั พ ยากรและความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ต่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอด รวมทั้งประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของความร่วมมือ จะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินงานที่เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดด้วย
2.1.3.2 Programme–based Approachs (PBAs)
นอกจากนี้ กลุ่มประเทศผู้ให้ในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพั ฒ นา (OECD’s DAC) ได้ นิ ย ามการจั ด ท ากรอบความร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะแผนงาน
(Programme–based Approachs: PBAs) ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การวางแผนที่ ค รอบคลุ ม และประสาน
สอดคล้องกันในภาคส่วนหรือสาขา (sector or thematic area) ที่กาหนด หรือภายใต้ยุทธศาสตร์
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ระดับชาติในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การลดปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่
เป็นแผนงานขององค์กรผู้รับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้เช่นกัน โดยแผนงานสามารถนามาใช้ได้หลาย
ระดับ เช่น ระดับ ประเทศ ระดับภาค หรือรายสาขา และ PBAs ยังมุ่งที่จะให้เป็นแผนงานสาหรับ
การพัฒนาที่เป็นของประเทศผู้รับหรือประเทศกาลังพัฒนาต่ าง ๆ โดยมีแหล่งผู้ให้ (donors) ให้การ
สนับสนุน โดยมีสิ่งสาคัญที่ควรคานึงถึง 3 ประการ ได้แก่
1) จุดมุ่งเน้น (Focus of the support) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
(objectives) และผลที่คาดว่าจะได้รับ (expected results) ของแผนงานที่สนับสนุนโดยแหล่งผู้ให้
(donor partner) แผนงานอาจมุ่งเน้นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศผู้รับใน
ด้านใดด้านหนึ่ ง เช่น การลดปั ญ หาความยากจน หรือในบางภาคส่ว น (sector) รายสาขา (sub–
sector) หรือนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2) รูป แบบในการสนั บสนุน งบประมาณ (Financing modality) มีได้
หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการต่าง ๆ โดยตรง โดยแหล่งผู้ให้และประเทศ
ผู้ รั บ หารื อวิธีการบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ เหมาะสม หรือการโอนเงิน สมทบงบประมาณของ
ประเทศผู้รับและใช้ขั้นตอนวิธีการและระบบบริหารงบประมาณที่มีอยู่แล้วของประเทศผู้รับ
3) ลักษณะของความร่วมมือหรือรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ (Form
of cooperation / Aid modality) จะกาหนดจากจุดมุ่งเน้น (focus) หรือจุดมุ่งหมาย (purport)
ของความร่ ว มมื อ หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ เช่ น การสนั บ สนุ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาในภาพรวมทั่ ว ไป หรื อ
เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(SIDCA, 2008).
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis)
ในการศึกษาหาแนวทางความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วน การศึกษาฉบับนี้
จะใช้ทฤษฎีระบบของนายเดวิส อิสตัน (David Easton) ที่คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการกาหนด
นโยบาย เน้ น การท างานเป็ น ขั้ น ตอน เริ่ ม จากปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอน
(Process) ผลผลิ ต (Output) ตลอดจนการป้ อ นกลั บ ของข้ อ มู ล (Feed Back) และสิ่ งแวดล้ อ ม
(Environment) ที่มีอิทธิพล ดังรูป

Environment
Input

Process

Feed Back
Environment

Output
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ซึ่งมีคาอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้
1) ส่ ว นแรกในการกาหนดนโยบาย จะต้ องคานึ งถึงปั จจัย น าเข้าของนโยบาย
(Policy Inputs) หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดนโยบายหรือเข้าใจก่อนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น โดยมีเทคนิค
วิธีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและแยกแยะปัญหา เช่น การสารวจทัศนคติ หรือทาประชา
พิจารณ์ (Opinion Surveys) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ และการพยากรณ์ (Forecasting) เป็นต้น
2) ส่ ว นที่ ส องคื อ กระบวนการ (Process) ในการหาทางเลื อ กของนโยบาย
(Policy Choices) หรือการเปลี่ ย นปัจจัยนาเข้าของนโยบายให้ ออกไปเป็นผลผลิ ต (Output) ของ
นโยบาย ซึ่ง “การกาหนดนโยบาย” จะนาประเด็นปัญหาเข้าสู่การพิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ ผลได้
(Benefit) ผลเสียหรือค่าใช้จ่าย (Cost) ตลอดจนการกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) การจัดลาดับ
ความสาคัญ ปัญ หา (Priority) และการวิเคราะห์ ทางเลือก เพื่อเลื อกทางเลือกที่ส าคัญที่สุดออกมา
โดยมีเทคนิควิธีที่นามาประยุกต์ใช้คือวิธีการเชิงปริมาณ อาทิ การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา โบแกรม
เส้นตรง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ เป็นต้น
3) ส่วนที่สามคือ ผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) หรือสิ่งที่ได้รับโดยตรง
จากการก าหนดนโยบาย ขั้ น ตอนนี้ คือ การน านโยบายไปปฏิบั ติ (Policy Implementation) โดย
องค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ส่ ว นที่ สี่ คื อ ผลลั พ ธ์ข องนโยบาย (Policy Outcome) ซึ่งรวมถึ งผลกระทบ
(Impact) ที่เกิดจากการนานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งผลกระทบที่ตั้งใจ และผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ หรือทั้ง
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ขั้นตอนที่ส าคัญ ของส่ ว นนี้ คือ การประเมิน ผลนโยบาย
(Policy Evaluation) ซึ่งเป็ น การประเมินผลว่า เกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้ างหลั งจากมีการกาหนด
นโยบายไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว ซึ่ ง การประเมิ น ผลนโยบายนั้ น อาจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ดู ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือความเป็นธรรม (Equity) ของนโยบายก็ได้
5) ส่วนสุดท้ายคือ การป้อนกลับของนโยบาย ( Policy Feed Back) เพื่อประเมินว่า
นโยบายนั้ น ส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว จะสนั บ สนุ น ให้ เป็ น นโยบายต่ อ ไป หรื อ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
โดยพิจารณาจากข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการ (Process) ปัจจัยนาเข้า (Input)
หรืออิท ธิพ ลจากสิ่งแวดล้ อมภายนอก (External Environment) ซึ่งอาจปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงได้
หรือต้องยุตินโยบาย
(ชาญณรงค์และคณะ, 2552)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 นโยบายที่สาคัญของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม)
2.2.1.1 นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวี ยดนาม มาโดยตลอด และปัจจุบัน กระทรวง
การต่างประเทศซึ่งรับนโยบายและต้องผลักดันบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านได้จัดทา
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1) แผนแม่บ ทด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) รวม 6 ด้าน3 และแผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน4 ของรัฐบาลไทย โดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “การต่างประเทศไทยมีพลวัตและ
เอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” และมีภารกิจ
ในการ “เชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกสู่ไทย” ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่จุดแข็งและศักยภาพของไทย
ให้นานาประเทศได้รู้จัก เข้าใจ และมีความร่วมมือกับไทยในทุกมิติ ทั้งด้าน ความมั่นคง เศรษฐกิจ
สั งคม วัฒ นธรรม หรื อการพั ฒ นาที่ยั่งยืน ในระดับ รัฐ บาล ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจน
การส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก โดยกระทรวงการต่างประเทศ
จะดาเนินมาตรการต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศ
และพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนแม่บทฯ ไว้ 5 ด้าน (หรือ 5s/5 มี) คือ (1) Security หรือมีความมั่นคง (2) Sustainability หรือมี
ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
เพื่ อ ร่ ว มกั น บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกใน ค.ศ. 2030 หรื อ Sustainable
Development Goals (SDGs) (3) Standard หรือมีมาตรฐานสากล (4) Status หรือมีสถานะและ
เกียรติภูมิ และ (5) Synergy หรือมีพลัง โดยกาหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติ
2) แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561–2565) เพื่อ
กาหนดแนวทางการดาเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ใน 9 ภูมิภาค รวมทั้งเอเชียตะวันออก ซึ่งมีประเด็นการขับเคลื่อนที่สาคัญ (Priorities)
ได้แก่ (1) กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒ นาชายแดนอย่างยั่งยืน (2) สร้าง
ตลาดร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน และพั ฒ นาความเชื่ อ มโยง และ (3) สร้างความสมดุ ล ระหว่า ง
มหาอานาจ และส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2561)

3

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านความมั่นคง ตามแนวความคิดยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการที่ 12
แผนการสร้างดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ การพัฒนา ASEAN Centrality และการสร้างความร่วมมือ
กับนานาชาติ และ (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4
แผนการปฏิรูปประเทศ 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 นโยบายที่สาคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทายุทธศาสตร์ออกมาแล้ว 2 ฉบับ
คื อ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศของไทย พ.ศ. 2550–2554
โดยสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาระหว่างประเทศ หรือ สพร. (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในขณะนั้น) และ (2) อยู่ระหว่างยกร่างแผนยุทธศาสตร์บูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่ า งประเทศของไทย 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ซึ่ งได้ ว างแนวทางการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับแหล่งผู้ให้อื่น โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ
1) เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย
ให้กว้างขวางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และส่งเสริมบทบาทหน่วยงานของไทยในการดาเนินงานในระดับ
สากลเพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ในการดาเนินงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ในภูมิภาคและระหว่าง
ภูมิภาค โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส UNDP ในรูปแบบของความ เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาในการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากับประเทศกาลั งพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของ ไทย
อยู่บ้างแล้ว
4) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภายใต้นวัตกรรมการพัฒ นารูป แบบ/กรอบความร่วมมือไตรภาคี ในการเชื่อม โยงการพัฒ นาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเป้าหมายซึ่งรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
5) เพื่อขยายโอกาสและรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลายในการเป็น
หุ้นส่วนคู่ร่วมมือของไทย โดยมุ่งตอบสนองและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายการพัฒนาของ
ประเทศผู้ รั บ และที่ เป็ น ผลประโยชน์ ร่ว มกัน ในทุ ก มิ ติ รวมทั้ งประเด็น เพื่ อ การพั ฒ นาระดั บ โลก
(Global Partnership for Development) และเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาคัญของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ เช่น ด้านสาธารณสุข (อาทิ การสาธารณสุขชายแดน) และผลกระทบที่มาจากประเด็นข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ข้ามชาติ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ฯ ได้มุ่งหวังที่จะกาหนดกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการขยาย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในลักษณะหุ้นส่วนที่ชัดเจนและต่อเนื่องกับแหล่งผู้ให้ที่
สาคัญ โดยมีแนวทางว่าจะจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนที่มีลั กษณะ (1) ทั้งรายประเทศ
เป้าหมายและกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (2) ศึกษา/พัฒนาแนวทาง รูปแบบ และกรอบความร่วมมือ
หุ้นส่วนใหม่ ๆ (3) ศึกษา/พัฒนาความร่วมมือที่เป็นสาขาที่เป็นประเด็นสาคัญในระดับภูมิภาค/ระดับโลก
ในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ผลประโยชน์ร่วมกัน (4) มีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อใช้เป็น
แนวทางขยายความร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง ผู้ ให้ โดยมี ก ารจั ด ท าแผนความร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว น/ไตรภาคี
ในลักษณะรายสาขาหรือรายแผนงานกับประเทศคู่ร่วมมือสาคัญ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
(5) มีการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วน/ไตรภาคีเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลักดัน

17
กรอบความร่ ว มมื อไตรภาคีที่ มีอ ยู่ ให้ ตอบสนองยุท ธศาสตร์ค วามร่ว มมือ เพื่ อการพั ฒ นาระหว่าง
ประเทศของไทย
(สพร., 2550; ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ, 2562)
2.2.2 การจัดตั้งกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
ประเทศไทยริเริ่มก่อตั้งกรอบความร่วมมือ ACMECS ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 4
ประเทศ ในช่ว งการประชุมผู้น าอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2546
ที่กรุงเทพฯ มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของประเทศ
สมาชิกมาส่ งเสริมการพัฒ นาร่วมกันอย่างสมดุล ส่ งเสริมความสามารถในการแข่งขันและเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน สร้างโอกาสการจ้างงานและลดความแตกต่างของรายได้
ของประชาชนในประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยในปั จ จุ บั น มี ส าขาความร่ ว มมื อ รวม 8 สาขา ได้ แ ก่
การอานวยความสะดวกการค้า และการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้พยายามผลั กดันกรอบ ACMECS ให้มีความก้าวหน้า เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือ
ที่ ตั้ งอยู่ บ นผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของทุ ก ประเทศสมาชิ ก ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด จากช่ อ งว่างทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และในด้านการต่างประเทศ กรอบ ACMECS ยังช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกโดยอาศัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สร้างความชัดเจน
และเน้นย้าความจริงจังและจริงใจในการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นามาซึ่ง
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งยัง
สนับสนุนนโยบายการเปลี่ ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้ของไทย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการวาง
ตาแหน่งใหม่ของไทยในเวทีโลก (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2561)
ประเทศไทยได้กาหนดนโยบายต่อกรอบ ACMECS อาทิเช่น ส่งเสริมความร่วมมือ
ในสาขาที่เป็นประโยชน์สาคัญทั้งของไทยและของภูมิภาค เช่น พลัง งาน สาธารณสุข โดยให้มีการ
ด าเนิ น การที่ สอดคล้ องและส่ งเสริ มกรอบความร่ วมมื ออื่ น ๆ ในอนุ ภู มิ ภ าค เช่ น โครงการพั ฒ นา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุ ภูมิภ าคลุ่ มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) หรือ
กรอบ GMS และเพิ่มพูน ความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศและองค์การระหว่ างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็น ต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดทายุทธศาสตร์ที่สาคัญภายใต้กรอบ ACMECS
ได้แก่
2.2.2.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใต้กรอบ ACMECS
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551–2554) โดย สพร. (กรมความร่วมมือระหว่า งประเทศในขณะนั้น) ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS
ในสาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งจัด ทาขึ้น เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการให้ ค วามร่ว มมื อเพื่ อ
การพัฒ นาแก่กลุ่มประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยการขจัดปัญหาความยากจน ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ร่วมมือในอนุภูมิภาค รวมทั้งกาหนด
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1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไทยควรให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในแต่ละสาขา รวม 8 สาขา ภายใต้กรอบ ACMECS รวมทั้งศักยภาพของไทยในการให้ความช่วยเหลือ
แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จากการสารวจความประสงค์ของ
หน่วยงานไทยและภาคเอกชนต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุขีดความสามารถด้านวิชาการและความพร้อมในการที่
จะให้ความช่วยเหลือ รวม 16 ด้าน รวมทั้งกาหนดสาขาหรือจุดมุ่งเน้น (area of focus) ในแต่ละด้าน
ไว้ด้วย ได้แก่ เกษตร ศึกษา สาธารณสุ ข คมนาคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม ยุติธรรม พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน บริห ารและการปกครอง
ท้องถิ่น บริหารจัดการภาครัฐ การค้าการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และท่องเที่ยวและกีฬา [ดังตารางกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใน
ระดับอนุภูมิภาคของไทย พ.ศ. 2551–2554 และตารางแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
ในระดับอนุภูมิภาคทั้ง 16 ด้าน ปรากฏตาม เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ ACMECS ของ สพร. ในภาคผนวก ก]
2) แนวทางการขยายความร่ว มมือหุ้ นส่ วนกับแหล่ งผู้ให้ อื่น อาทิเช่น
การขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับแหล่งผู้ให้ที่สาคัญ เช่น ญี่ปุ่น การส่งเสริมบทบาทของแหล่ง
ผู้ให้ในกิจกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง การเสาะแสวงหารูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ และการ
จัดทากรอบความร่วมมือร่วมกับแหล่งผู้ให้ที่สาคัญเพื่อผลักดันการดาเนินการให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
ภายใต้ ACMECS เป็นต้น (สพร., 2551)
2.2.2.2 แผน แ ม่ บ ท ACMECS (ACMECS Master Plan) ระย ะ 5 ปี (ค .ศ .
2019–2023) ที่ ย กร่ า งโดยประเทศไทย และผู้ น าประเทศสมาชิ ก (กั ม พู ช า สปป.ลาว เมี ย นมา
เวี ย ดนาม และประเทศไทย) ได้ ให้ ก ารรับ รองแล้ ว ในการประชุ ม ผู้ น ากรอบ ACMECS ครั้ งที่ 8
(ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยแผนแม่บทฯ
มีวิสั ย ทั ศน์ คือ “สร้างความเชื่อ มโยงใน ACMECS ภายในปี ค.ศ. 2023” (หรือ พ.ศ. 2566) และ
กาหนดเป้าหมายไว้ 3 เสาหลัก (หรือ 3s) ได้แก่ (1) เสาหลักที่ 1 คือ การเสริมสร้างความเชื่อมโยง
แบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) (2) เสาหลักที่ 2 คือ การสอดประสานด้าน
เศรษฐกิ จ (Synchronized ACMECS Economies) และ (3) เสาหลั ก ที่ 3 คือ การพั ฒ นาภู มิ ภ าค
อย่ างยั่ งยื น และมี น วัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ซึ่ งรัฐ บาลไทยได้ม อบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานตามเสาหลักที่ 3 ที่มีเนื้อหาสาระที่
สาคัญ ประกอบด้วย
1) การพัฒ นาภูมิภ าคอย่างมีนวัตกรรม (Smart ACMECS) จะมุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสาขาที่สาคัญ ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ
(smart cities) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) และ Startups การเกษตร
การท่องเที่ยว การให้บริการทางการแพทย์ และการศึกษา
2) การพัฒ นาภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Sustainable ACMECS) จะมุ่งเน้น
การส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ของทรัพยากรน้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมที่ยั่งยืนในสาขาที่สาคัญ เช่น การเกษตร
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สาธารณสุข พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

19
3) เป้าหมายของเสาหลักที่ 3 คือ ช่วยขจัดความยากจน สร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจจากการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง และช่วยให้
ประเทศสมาชิก ACMECS หลุดพ้นจากกับดักรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง โดยกาหนดความร่วมมือ
5 เรื่องคือ
(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
( Human Resource Development and Application of Modern Technology) โ ด ย จ ะ
ปรับปรุงทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาด ACMECS ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของตลาดโลกจากการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาความร่วมมื ออื่น ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งได้ระบุ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในเบื้ อ งต้ น (Possible Action Plan) ส าหรั บ สาขาที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ (1) วิ ส าหกิ จ
อั จ ฉริ ย ะ (Smart Entrepreneur) เช่ น SMEs และ Starups โดยเฉพาะผลผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น และ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) (3) การท่องเที่ยว
อั จ ฉริ ย ะและยั่ ง ยื น (Smart and Sustainable Tourism) (4) บริ ก าร ทาง การแพทย์ อั จ ฉริ ย ะ
(Smart Medical Services) (5) การศึ ก ษาอั จ ฉริ ย ะ (Smart Education) (6) พลั ง งานอั จ ฉริ ย ะ
(Smart Energy) (7) เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart Cities) และ (8) ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
(Cyber Security)
(2) ความร่วมมื อด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Cooperation)
โดยจะขยายความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรน้ า การปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด การของเสี ย และการใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ในแม่ น้ าอิ ระวดี แม่ น้ า
เจ้าพระยา และแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน และให้ความสนใจต่อประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
รวมทั้ งได้ ร ะบุ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารในเบื้ อ งต้ น (Possible Action Plan) ส าหรั บ สาขาที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
(1) การจั ด การทรั พ ยากรน้ า (Water Resource Management) (2) การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (Climate Change) (3) การลดภั ย พิ บั ติ (Disaster Reduction) (4) พลั งงานทดแทน
(Renewable Energy) และ (5) ประเด็ น ข้ า มสาขา (Cross–sectoral issues) คื อ น้ า–อาหาร–
พลังงาน–สิ่งแวดล้อม
(3) การเกษตรยั่ งยื น (Sustainable Agriculture) เพื่ อให้ ACMECS
เป็ น ศู น ย์ ก ลางระดั บ ภู มิ ภ าคในเรื่ อ งอาหารปลอดภั ย รวมทั้ งได้ ระบุ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารในเบื้ อ งต้ น
(Possible Action Plan) สาหรับเรื่องที่สาคัญ ได้แก่ (1) การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ความหลากหลาย
และการค้าขาย (2) การส่งเสริมการผลิตและสุขภาพสัตว์ (3) การจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
(4) การจัดการทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน (5) การพัฒนาขีดความสามารถองค์กร บริการ
สนั บ สนุ น และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (6) การส่ งเสริ ม การส่ งออกผลผลิ ต ทางการเกษตรแปรรูป และ
การลงทุนด้านการเกษตร และ (7) การวางแผนการใช้ที่ดิน
(4) การท่องเที่ยว (Tourism) โดยจะพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
และมีจิตสานึกที่ดี และการรับรู้แนวคิดเรื่อง “5 ประเทศ 1 จุดหมาย” จะช่วยพัฒนาความเชื่อมโยง
ระดับประชาชน รวมทั้งได้ระบุ แผนปฏิบัติการในเบื้องต้น (Possible Action Plan) สาหรับเรื่องที่
ส าคั ญ ได้ แ ก่ (1) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร (Agro–Tourism) (2) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ (Eco–
Tourism) (3) การส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวและการตลาด (4) การเชื่อมโยงแหล่ งท่ อ งเที่ ยวระหว่าง
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ประเทศสมาชิก ACMECS (5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว (6) การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (8) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และ (9) การมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชน
(5) สุ ข ภาพ (Health) โดยจะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการด้ า น
สาธารณสุขโดยทั่วไปและประเด็นที่เกิดใหม่ในประเทศสมาชิก ACMECS การเตรียมความพร้อมอย่างมี
ประสิทธิผลและปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่
และโรคที่กลับมาระบาดใหม่ในพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมให้เกิดภูมิภาค ACMECS ที่สุขภาพดีและ
ยั่งยืน รวมทั้งได้ระบุแผนปฏิบัติการในเบื้องต้น (Possible Action Plan) ที่มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ
ระดับประเทศและระดับภูมิภ าคที่ใกล้ ชิดกันมากขึ้นในทุกระดับ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองใน
ระดับ ชาติ และระดับ ภู มิ ภ าคโดยใช้ ก ารท างานแบบบู รณาการในเรื่อ งต่าง ๆ เช่ น การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกั นและควบคุมโรคติดต่อข้ามชายแดนและโรคไม่ติดต่อ ประเด็น
สุขภาพของผู้อพยพข้ามชายแดน โภชนาการที่ดี ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ อาหารและยา
ปลอดภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น
4) ก าหนดประเทศหุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาที่ มี ศั ก ยภาพในการให้
ความร่ วมมื อในสาขาต่ าง ๆ เนื่ องจากในแผนแม่ บทฯ ได้ ตั้ งความคาดหวั งในบทบาทของหุ้ นส่ วน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนแม่บท ACMECS และ
เสนอสาขาความร่วมมือไว้ด้วย รวมทั้งส่งเสริมการประสานความร่วมมือ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)
ระหว่างกรอบ ACMECS กับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง
กับญี่ปุ่น ลุ่มน้าโขงกับล้านช้าง และลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อปรับปรุงการระดมทรัพยากร
หลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนกัน ซึ่งภายใต้เสาหลักที่ 3 ได้ระบุประเทศหุ้นส่วนกับสาขาความร่วมมือ
ที่เป็นไปได้ไว้ รวมทั้ง
(1) จี น ในสาขา (1) วิ ส าหกิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Smart Entrepreneur)
เช่ น SMEs และ Starups (2) การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E–Commerce) (3)
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) (4) พลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) และ (5) ทักษะ
ทางการเงิน (Financial Literacy)
(2) ญี่ปุ่น ในสาขา (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (Smart Entrepreneur)
เช่ น SMEs และ Starups (2) การเกษตรอั จ ฉริ ย ะ (Smart Agriculture) (3) พลั ง งานยั่ ง ยื น
(Sustainable Energy) (4) การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Tourism)
(5) บริ การทางการแพทย์ (Medical Service) (6) การศึก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลั ย
(Vocational and University Education) และ (7) ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)
(3) สาธารณรั ฐ เกาหลี ในสาขา (1) วิ ส าหกิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Entrepreneur) เช่ น SMEs และ Starups (2) การท่ อ งเที่ ย วอั จ ฉริ ย ะและยั่ ง ยื น (Smart and
Sustainable Tourism) และ (3) บริการทางการแพทย์ (Medical Service)
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2561)
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2.2.3 บทบาทของแหล่งผู้ให้อื่นที่สาคัญในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ และประเทศไทย (ประเทศ
สมาชิก ACMECS) ได้ร่วมกับจีน (มณฑลยูนนานและกวางสี) ก่อตั้งกรอบความร่วมมือ GMS ขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพั ฒ นาแห่ งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ให้ การสนับสนุน
เป็นหลัก และร่วมมือกันใน 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม การค้า การลงทุน
เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การขยายตั ว ทางการค้ า การลงทุ น อุ ตสาหกรรม การเกษตร และบริ การที่ ส นั บ สนุ นการจ้ างงาน
การยกระดั บความเป็ น อยู่ ของประชาชนในพื้นที่ ให้ ดีขึ้น การส่ งเสริมและพั ฒ นาความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก
โดยการจั ดตั้ งระเบี ยงเศรษฐกิ จในอนุ ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion Economic
Corridors) ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงระหว่า งกั น ในด้ านต่ าง ๆ และจี น มี บ ทบาทน าในฐานะ
ประเทศสมาชิก GMS ซึ่งมีเป้ าหมายที่ จะให้ เขตปกครองตนเองกวางสี เป็ นประตู เชื่ อมโยงสู่ กลุ่ ม
ประเทศอาเซียน และมณฑลยูนนานมีโครงการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิก GMS ในด้านต่าง ๆ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ –ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) อย่างไรก็ดี ยังมี
ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งและได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขง
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความต้องการที่จะเข้ามาลงทุนโดยย้ายฐานการผลิตมายังอนุภูมิภาคที่มีปัจจัย
การผลิ ตที่ดี เช่น แรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงานต่า และสร้างตลาดผู้ บริโภคใหม่ (พัช ร์ , 2559)
ได้แก่
2.2.3.1 ญี่ปุ่น
นอกจากญี่ ปุ่ น จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด ตั้ ง ระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตะวัน ออก–ตะวัน ตก (East–West Economic Corridor: EWEC) ภายใต้กรอบ GMS โดยให้ กู้เงิน
จาก Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (ปั จ จุ บั น ถู ก ยุ บ รวมอยู่ ภ ายใต้ Japan
International Cooperation Agency: JICA) เเละ ADB (ญี่ปุ่นเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนหลัก) เพื่อ
การก่ อ สร้ า งเส้ น ทางต่ า ง ๆ แล้ ว ญี่ ปุ่ น ยั ง ได้ ริ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง กรอบความร่ ว มมื อ ลุ่ ม น้ าโขงกั บ ญี่ ปุ่ น
(Mekong–Japan Cooperation) โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ Mekong–
Japan ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2551 ที่กรุงโตเกียว ประเทศสมาชิกมี 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา
ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ระหว่างประเทศอาเซียนเดิมและอาเซียนใหม่ภายในอนุภูมิภาคเพื่อความแข็งแกร่งของอาเซียน ซึ่งจะ
น าไปสู่ สั น ติภ าพ เสถีย รภาพ และความเจริญ รุ่งเรืองของทวีปเอเชียต่อไป โดยผ่ านการให้ ความ
ช่ว ยเหลื อ ของญี่ ปุ่ น ที่ ให้ กั บ 4 ประเทศในลุ่ ม น้าโขง (ประเทศเพื่ อนบ้ าน) ในด้ านต่ าง ๆ ทั้ ง การ
เชื่อมโยงเส้ น ทางคมนาคม การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านโลจิส ติกส์ และการกระจายสิ นค้า
รวมถึงการแลกเปลี่ ยนทางวัฒ นธรรมและประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศบทบาทภายใต้
กรอบนี้อยู่เสมอว่าเป็นประเทศผู้ให้ร่วม (co–donor/co–sponsor) กับญี่ปุ่นในการพัฒนาอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งไทยมี ป ระสบการณ์ แ ละ
ศักยภาพสูง
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ประเทศสมาชิก Mekong–Japan ได้ร่วมกันรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว
เพื่อความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น (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 ท ธศาสตร์ ก รุ ง โตเกี ย วฯ ค.ศ. 2018 (Tokyo Strategy 2018 for Mekong–Japan Cooperation)
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปัจจุบันที่เพิ่งได้รับการรับรองในการประชุมผู้นากรอบ ความร่วมมือลุ่มน้าโขง
กั บ ญี่ ปุ่ น ครั้ ง ที่ 10 (10th Mekong–Japan Summit) เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม 2561 ณ กรุ ง โตเกี ย ว
โดยกาหนดทิศทางให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ Free and Open
Indo–Pacific (FOIP) ของญี่ ปุ่ น เพื่อเชื่อมโยงลุ่ มน้าโขงกับมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก (2) การบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
ภายในปี ค.ศ. 2030 และ (3) แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019–2023) เนื่องจากริเริ่ม
โดยประเทศลุ่มน้าโขง นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้าโขงยกระดับความสัมพันธ์เป็น
หุ้นส่วนระหว่างกัน โดยญี่ปุ่นได้จัดทาเอกสารแนบ (Annex 1–3) ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ที่บรรจุ
โครงการที่ญี่ปุ่นดาเนินการอยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างเจรจากับประเทศลุ่มน้าโขง (กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวียดนาม และไทย) ที่เห็นว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้น และเป็นไปตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ฉบับนี้ที่กาหนดไว้ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย
1) เสาหลักที่ 1 ความเชื่อมโยงที่ไม่หยุดนิ่งและมีประสิทธิผล (Vibrant
and Effective Connectivity) เพื่ อเชื่อมโยงกับ ตลาดใหญ่ เช่น จีน อิน เดี ย และประเทศสมาชิ ก
อาเซียน และประเทศลุ่มน้าโขงกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดใหญ่ในเอเชีย โดยมุ่งเน้นเรื่อง (1) ความ
เชื่อมโยงทางกายภาพ (Hard Connectivity) เช่น การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน และพลั งงาน (2)
ความเชื่อมโยงด้านความรู้ความชานาญและกฎระเบียบ (Soft Connectivity) เพื่อส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น การปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้ทันสมัย การปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขยายความเชื่อมโยง และ (3) ความเชื่อมโยงด้าน
อุตสาหกรรม (Industrial Connectivity) เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน การลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ การจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชน SMEs และ Starups ของ
ญี่ปุ่นกับของประเทศลุ่มน้าโขง และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2) เสาหลักที่ 2 สังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People–Centered
Society) เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มน้าโขงมีความสมดุลย์และยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม และนาไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (People–
to–People Connectivity โดยมุ่งเน้นเรื่อง (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมและ
การประกอบธุรกิจ เช่น การพัฒ นาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร (2) การดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (3)
การศึกษา เช่น ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และ (4) ความร่วมมือ
ด้านกฎหมายและระบบยุติธรรม
3) เสาห ลั ก ที่ 3 การตระห นั กถึ ง ความยั่ ง ยื น ด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Realization of a Green Mekong) โดยจะร่วมกั นแก้ไขปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้ อมในลุ่ มน้ าโขง
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และมุ่งเน้นเรื่อง (1) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การจัดการ
ทรัพยากรน้า (3) การจัดการของเสีย และ (4) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรประมงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
[Tokyo Strategy 2018 for Mekong–Japan Cooperation และ Annex 1–3 ตามภาคผนวก ข]
2.2.3.2 สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศเอเชียตะวันออกที่เพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง แต่ มี บ ทบาทในเชิ งรุ ก และเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ที่ เด่ น ชั ด อย่ า งมาก
นอกจากนั้น สาธารณรัฐเกาหลียังได้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม
และเมียนมา) เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับจีน (พัชร์ , 2559) และในการประชุมผู้นาอาเซียน–
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเกาหลีได้ริเริ่ม
ก่ อ ตั้ งกรอบความร่ ว มมื อ ลุ่ ม น้ าโขงกั บ สาธารณรัฐ เกาหลี (Mekong–Republic of Korea (ROK)
Cooperation) ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และ
สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ลุ่ มน้ าโขงกับ สาธารณรั ฐ เกาหลี เพื่ อการพัฒ นาที่ยั่งยืน และลดช่องว่างการพั ฒ นาในอาเซียนเพื่ อ
สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และกาหนด
สาขาความร่วมมือ 6 สาขา ใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย (1) ความเชื่อมโยงในอาเซียน ได้แก่ (1.1)
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และ (1.2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) การพัฒ นาที่
ยั่งยืน ได้แก่ (2.1) การเติบ โตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และ (2.2)
การพัฒนาทรัพยากรน้า และ (3) การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ (3.1) การเกษตรและ
การพัฒนาชนบท และ (3.2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเทศสมาชิ ก Mekong–ROK ได้ ร่ ว มกั น ออกประกาศปฏิ ญ ญา
แม่น้าฮันเพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน้าโขงกับ
สาธารณรั ฐ เกาหลี (Han–River Declaration of Establishing the Mekong–ROK Comprehensive
Partnership for Mutual Prosperity) ในการประชุม รัฐ มนตรีต่ างประเทศกรอบ Mekong–ROK
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27–28 ตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกาหนดสาขาที่มีลาดับ
ความสาคัญสาหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (6 สาขา) ดังกล่าวข้างต้น
ไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศบทบาทเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาลุ่มน้าโขง และเป็นประเทศประสานงานในสาขาการเกษตร
และการพั ฒ นาชนบท (เน้ น การพั ฒ นาผลผลิ ตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร) และ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและองค์การที่ตั้งในไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน
(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศอาเซียน) การแลกเปลี่ยน
องค์ ค วามรู้ ในเรื่ อ ง Green Growth การบริห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า การเสริม สร้างความมั่ น คง
ทางด้านอาหาร การส่งเสริมความมั่นคงมนุษย์ ความร่วมมือในการแก้ไขผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ และการพยากรณ์อากาศ
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้ร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการอีก 2 ฉบับ
ได้ แก่ แผนปฏิ บั ติ การ Mekong–ROK ระหว่ างปี พ.ศ. 2557–2560 (Mekong–ROK Plan of Action
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2014–2017) และแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ฉบั บ ปั จ จุ บั น คื อ ฉบั บ ที่ 2 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2560–2563
(Mekong–ROK Plan of Action 2017–2020) ซึ่งให้ ความส าคัญ กับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับ
กรอบ Initiative for ASEAN Integration (IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน โดย
1) กาหนดโครงการนาร่องในประเด็น/สาขาที่เห็นว่าสาคัญ ประกอบด้วย
(1) การขยายความเชื่ อมโยงในอาเซี ยน (Enhancing ASEAN
Connectivity) ได้แก่
ก. โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ (Infrastructure) เช่ น
การขยายความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศลุ่มน้าโขง
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น การสร้าง
ระบบสารสนเทศ เพื่อการใช้งานด้านสาธารณสุขในเวียดนาม และด้านกฎหมายในเมียนมา
(2) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ได้แก่
ก. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Growth) เช่น การจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาในเวียดนามและเมียนมาให้ทันสมัย
ข. การพัฒนาทรัพยากรน้า (Water Resource Development)
เช่น การปรับปรุงพื้นที่ลุ่มแม่น้าเพื่อการเกษตรในกัมพูชา
(3) การพัฒ นาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People–centered
Development)
ก. การเกษตรและการพั ฒ นาชนบท (Agriculture and Rural
Development) เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลผลิตข้าวในลุ่มน้าโขง
ข. การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
เช่น การให้ทุนศึกษาปริญญาโทด้านโลจิสติกส์ และโครงการส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่า ทางการเกษตรใน
ลุ่มน้าโขง
2) กาหนดแนวทางในอนาคตของกรอบ Mekong–ROK ประกอบด้วย
(1) ปรับการจัดลาดับสาขาความร่วมมือทั้ง 6 สาขาและเพิ่มสาขาใหม่
ดังนี้
ก. ความเชื่อมโยง (Connectivity) จะประกอบด้วย (1) โครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ข. การประสานการจัดการทรัพยากรน้ากับการเกษตรและ
พลังงาน จะประกอบด้วย (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
(2) การพัฒนาทรัพยากรน้า และ (3) การเกษตรและการพัฒนาชนบท
ค. ความร่วมมือด้านธุรกิจและการเงิน
ง. การท่องเที่ยว
(2) เชื่อมโยง IAI และโครงการในกรอบ Mekong–ROK โดยจัดทา
โครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคมากกว่าประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมทั้งลดช่องว่าง
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
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(3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น เช่น ภาคเอกชนในความร่วมมือ
ทางธุรกิจ ประเทศแหล่งผู้ให้อื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และองค์การระหว่างประเทศ ในโครงการ
ความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และป้องกันความซ้าซ้อนของโครงการความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
รวมทั้ งริ เริ่ ม ความร่ ว มมื อ ไตรภาคี ระหว่า งสาธารณรั ฐ เกาหลี –ประเทศไทย–ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
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
ไทยและจีนได้ร่วมกันจัดทาข้อเสนอในการจัดตั้งกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง
กับล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC) ซึ่งพัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี พ.ศ.
2555 ที่จะจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อการบริห ารจัดการน้าและการพัฒ นาอย่างยั่งยืนใน
อนุ ภูมิภ าคลุ่มแม่น้ าล้ านช้าง–แม่น้าโขง และต่อมานายกรัฐมนตรีจีนได้กล่ าวสนับ สนุนข้อเสนอนี้
ในการประชุมผู้นาอาเซียน–จีน ครั้งที่ 17 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยกรอบ MLC ได้รับการจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการจากที่ประชุม ผู้นากรอบ MLC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่เมืองซานย่า
มณฑลไห่หนาน โดยนายกรัฐมนตรีไทยและจีนเป็นประธานร่วมกัน และมีประเทศในลุ่มน้าโขงอีก 4
ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ร่วมเป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
ลุ่ มน้ าโขงอย่ างยั่ งยื น ลดความเหลื่ อมล้ าด้านการพั ฒ นาระหว่างกั นในอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ มน้ าโขง และ
ระหว่างอนุ ภูมิภ าคลุ่มน้ าโขงกับ ภูมิภ าคอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับประชาคม
อาเซียนในภาพรวม
ที่ประชุมผู้นากรอบ MLC ครั้งที่ 1 ยังได้รับรองปฏิญญาซานย่า (Sanya
Declaration) ซึ่ งก าหนดความร่ ว มมื อ ไว้ 3 เสาหลั ก (สอดคล้ อ งกั บ เสาหลั ก ของอาเซี ย น) ได้ แ ก่
(1) การเมืองและความมั่นคง (2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (3) สังคม วัฒนธรรม และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมทั้งสาขาที่สาคัญในระยะเริ่มต้น 5 สาขา ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยง
(2) ศั ก ยภาพในการผลิ ต (3) ความร่ ว มมื อ เศรษฐกิ จ ข้ า มพรมแดน (4) ทรั พ ยากรน้ า และ
(5) การเกษตรกับการลดความยากจน นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้นากรอบ MLC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ได้รับรองปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) รวมทั้ง
แผนปฏิ บั ติ การ ระยะ 5 ปี ระหว่ างปี พ.ศ. 2561–2565 (Five–Year Plan of Action on Lancang–
Mekong Cooperation 2018–2022) เพื่อเป็นแนวทางที่กาหนดกรอบและกิจกรรมใน 3 เสาหลั ก
และ 5 สาขาที่สาคัญ ได้แก่
1) เสาหลั ก ที่ 1 การเมื อ งและความมั่ น คง (Political and Security
Issues) เช่น จัดประชุมหารือและแลกเปลี่ ยนการเยือ นระดับสู งและระหว่างพรรคการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย เช่ น การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายการ
ปราบปรามการกระทาผิดข้ามชายแดน และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
2) เสาหลักที่ 2 เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Economy and
Sustainable Development) ประกอบด้วยสาขาที่ส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น คือ (1) ความเชื่อมโยง
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(2) ศักยภาพในการผลิต (3) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (4) ทรัพยากรน้า (5) การเกษตร
(6) การลดความยากจน และอีก 4 ประเด็นที่เห็นว่าสาคัญ คือ (1) การพัฒนาระบบการเงินระหว่าง
ประเทศสมาชิก MLC เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค (2) การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าไม้
ตามลุ่ ม แม่ น้ าล้ านช้ าง–แม่ น้ าโขง (3) การปกป้ อ งสิ่ งแวดล้ อ ม และ (4) พิ ธีก ารศุล กากรและการ
ตรวจสอบคุณภาพ
3) เสาหลั กที่ 3 ความร่วมมื อด้านสั งคมและวัฒ นธรรม (Social and
Cultural Cooperation) ประกอบด้ ว ย 6 ประเด็ น ส าคั ญ คื อ (1) วั ฒ นธรรม เช่ น ผลั ก ดั น
การดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของกรอบ MLC (2) การท่องเที่ยว เช่น พัฒนาเมือง
ท่องเที่ยว MLC และขยายโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น (3) การศึกษา เช่น พัฒนาอาชีวศึกษา ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย (4) สุขภาพ เช่น พัฒนาความร่วมมือในการป้องกัน
และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ข้ า มชายแดน ขยายความร่ ว มมื อ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ า ง
โรงพยาบาล/ สถาบันทางการแพทย์ (5) สื่อสารมวลขน เช่น จัดทาเวบไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ MLC และ (6) การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในระดับ
ท้องถิ่น และระดับ ภูมิภ าค เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการจากภาครัฐระดับท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เป็นต้น
ไทยในฐานะผู้ ร่ ว มก่ อตั้ งได้ มี บ ทบาทน าและต้ องการเป็ น หุ้ น ส่ วนเพื่ อ
การพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ประเทศลุ่มน้าโขง รวมทั้งผลักดันให้
MLC เป็ น ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้านเศรษฐกิจ และการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น โดยเป็ น กลไกหลั ก ผลั กดั น ให้
อนุภูมิภาคสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งในการประชุมผู้นากรอบ MLC ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม
2561 ประเทศไทยได้ประกาศจะผลักดัน กรอบ MLC ให้ทันสมัยและมีนวัตกรรม เชื่อมโยงกับระเบียง
เศรษฐกิ จ ของข้ อ ริ เริ่ ม หนึ่ งแถบ หนึ่ ง เส้ น ทางของจี น (One Belt, One Road Initiative) พร้ อ ม
ผลักดันให้ ACMECS เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และในการประชุมระดับ
รัฐ มนตรี MLC ครั้ งที่ 4 เมื่อเดือ นธัน วาคม 2561 ณ หลวงพระบาง ได้มี การริเริ่ม แนวคิ ด “LMC
Economic Development Belt” เพื่อให้เกิดการสอดประสานกับกิจกรรมภายใต้กรอบ GMS และ
ACMECS ด้ ว ย นอกจากนี้ ไทยและจี น ยั ง ได้ ต กลงกั น ที่ จ ะขยายความร่ ว มมื อ ในสาขาเกษตร
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
ใช้ ค วามร่ ว มมื อ ไตรภาคี ไปทดแทนโครงการความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ที่ ให้ แ ก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ านได้
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(2) ประเทศไทย (ประเทศผู้ให้รายใหม่) จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพของการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกาลังพัฒนา จากประสบการณ์ที่ดีของประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม (ประเทศพั ฒนาแล้ว)
และ (3) ประเทศผู้รับ (beneficiary country) หรือในการศึ กษาฉบับนี้คือ ประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศไทย (ประเทศผู้ให้รายใหม่) ซึ่งมีความเหมาะสมและใกล้เคียง
กับบริบทและสภาพของประเทศผู้รับ เป็นต้น
2.3.2 ประเทศไทยโดยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างรอบด้านทุกมิติมาโดยตลอด โดยประสงค์จะมีบทบาท
นาในการพัฒนาและความเชื่อมโยงในทุกด้าน และในระดับนานาชาติ ได้รับการสนับสนุน/ยอมรับจาก
ประเทศมหาอานาจในฐานะศูนย์กลางของภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลกในการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3.3 ประเด็น/สาขาที่สาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 การพัฒนาภูมิภาค
อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม ภายใต้แผนแม่บท ACMECS มี 5 ประเด็นความร่วมมือ ประกอบด้วย
2.3.3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งมีสาขา
ที่สาคัญ 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 ซึ่งมีสาขาที่สาคัญ ได้แก่ (1) การจัดการ
ทรัพยากรน้า (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การลดภัยพิบัติ (4) พลังงานทดแทน และ
(5) ประเด็นข้ามสาขา คือ น้า–อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม
2.3.3.3 การเกษตรยั่งยืน ซึ่งได้กาหนดเรื่องที่สาคัญไว้ เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจั ด การทรั พ ยากรประมง ป่ าไม้ และสั ต ว์ป่ า อย่ างยั่ งยื น การส่ งออกผลผลิ ต ทาง
การเกษตรแปรรูป เป็นต้น
2.3.3.4 การท่องเที่ยว ซึ่งได้กาหนดเรื่องที่สาคัญไว้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเชิงนิเวศ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
2.3.3.5 สุ ข ภาพ ซึ่ งได้ ก าหนดเรื่ อ งที่ ส าคั ญ ไว้ เช่ น การป้ อ งกั น และควบคุ ม
การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อข้ามชายแดนในระดับชาติและระดับภูมิภาค การป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ ประเด็นสุขภาพของผู้อพยพข้ามชายแดน โภชนาการที่ดี ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อ
สุขภาพ อาหารและยาปลอดภัย เป็นต้น
2.3.4 สาขาที่มีลาดับความสาคัญที่ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามกาหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ลุ่มน้าโขง (รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ACMECS) ตามยุทธศาสตร์และ/หรือ
แผนปฏิบัติการที่จัดทาขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน
ได้ร่วมกับไทยและประเทศเพื่อนบ้านก่อตั้ง ที่สอดคล้องกับความร่วมมือ 5 สาขาตามที่กาหนดไว้ใน
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) ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่นมีสาขาที่สอดคล้องกับ
เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้แก่
1) เสาหลักที่ 1 ความเชื่อมโยงที่ไม่หยุดนิ่งและมีประสิทธิผล (Vibrant
and Effective Connectivity) โดยเฉพาะในเรื่ อ งความเชื่ อ มโยงด้ า นอุ ต สาหกรรม (Industrial
Connectivity) ซึ่งจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้ง SMEs และ Starups ของญี่ปุ่นกับ
ประเทศลุ่มน้าโขง
2) เสาหลักที่ 2 สังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People–Centered
Society) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมและการประกอบ
ธุรกิจ เช่น การพัฒ นาปัญ ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การเกษตร และอุตสาหกรรม
อาหาร (2) การดูแลรักษาสุขภาพ และ (3) การศึกษา
3) เสาห ลั ก ที่ 3 การตระห นั กถึ ง ความยั่ ง ยื น ด้ า น สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Realization of a Green Mekong) โดยเฉพาะในเรื่ อ ง (1) การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (2) การจัดการทรัพยากรน้า
2.3.4.2 สาธารณรัฐเกาหลี ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2560–
2563 (Mekong–ROK Plan of Action 2017–2020) ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ลุ่ ม น้ าโขงกั บ
สาธารณรัฐเกาหลี มีสาขาที่สอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้แก่
1) ความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ และ (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2) การประสานการจัดการทรัพ ยากรน้ ากับ การเกษตรและพลั งงาน
ประกอบด้วย (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) (2) การพัฒนา
ทรัพยากรน้า 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) ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ
ลุ่มน้าโขงกับล้านช้าง มีสาขาที่สอดคล้องกับเสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ได้แก่
1) เสาหลักที่ 2 เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Economy and
Sustainable Development) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) ความเชื่อมโยง ซึ่งได้มีการกาหนดเรื่องการพัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ด้วย (2) ศักยภาพในการผลิต (3) ความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ซึ่งได้มีการกาหนดเรื่องการพัฒนาพันธมิตรด้านการบริการสาหรับ SMEs ไว้ด้วย
(4) ทรัพยากรน้า (5) การเกษตร และ (6) การปกป้องสิ่งแวดล้อม
2) เสาหลั กที่ 3 ความร่วมมื อด้านสั งคมและวัฒ นธรรม (Social and
Cultural Cooperation) โดยเฉพาะในเรื่อง (1) การท่องเที่ยว (2) การศึกษา และ (3) สุขภาพ
2.3.5 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการ
ด าเนิ น งานความร่ ว มมื อ สาขาการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ก รอบ ACMECS ได้ เคยส ารวจ
ศักยภาพหน่วยงานไทยในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (ประเทศเพื่อนบ้าน)
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แล้ ว มี ถึ ง 16 ด้ านและมี ส าขาย่ อ ยอี ก หลากหลายในแต่ ล ะด้ า น ซึ่ งสาขาที่ ไทยมี ศั ก ยภาพเหล่ า นี้
สอดคล้องกับสาขาที่สาคัญตามเสาหลักที่ 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS และสาขาที่ประเทศหุ้นส่วน
ทั้งสามแหล่งให้ความสาคัญภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงต่าง ๆ ข้างต้นด้วยเช่นกัน รวม 8 ด้าน
ได้ แ ก่ เกษตร ศึ ก ษา สาธารณสุ ข พลั งงาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการท่องเที่ยว
2.3.6 ในบทที่ 3 ของการศึ ก ษาฉบั บ นี้ จะได้ น าข้ อ ค้ น พบต่ า ง ๆ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น มา
ประมวล เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การบรรลุ เป้ าหมายของเสาหลั ก ที่ 3 ภายใต้ แผนแม่ บ ท ACMECS ผ่ านกลไกการดาเนิ น งานของ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีร่วมกับทั้งสามแหล่งดังกล่าวอยู่แล้วในการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพั ฒ นาแก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยจะน าหลั ก ที่ ส าคั ญ 5 ประการ (Ownership, Alignment,
Harmonisation, Managing for Results และ Mutual Accountability) ของปฏิ ญ ญาปารีส เพื่ อ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Paris Declaration on Aid Effectiveness) และการ
วิเคราะห์ น โยบายเชิ ง ระบบ (System Analysis) มาใช้ ในการศึ ก ษาวิ เคราะห์ เพื่ อ เสนอแนวทาง
รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าวด้วย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
บทนี้ เป็ น การศึกษาวิเคราะห์การดาเนินงานให้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาของไทยโดย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศสมาชิก ACMECS ทั้งระดับทวิภาคี
กรอบภูมิภ าค และความร่วมมือไตรภาคี (กับญี่ ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อหาโอกาส/ช่องว่างที่ยังมีอยู่ในการเสนอกิจกรรมที่เหมาะสม และศึกษาหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
แนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคีกับทั้ง 3 แหล่งผู้ให้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 3
ของแผนแม่บ ท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019–2023) รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนา
ความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าวภายใต้กรอบการดาเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการศึกษาภาพรวมการให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมส าหรั บ ความร่ ว มมื อ ไตรภาคี ในครั้ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาจะได้ น าหลั ก การที่ สพ ร. (ปั จ จุ บั น คื อ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ใช้ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ (พ.ศ. 2550–2554) ซึ่งประยุกต์
มาจากหลักการของปฏิญญาปารีส (Paris Declaration on Aid Effectiveness) โดยเฉพาะในเรื่อง
Policy and Plan Alignment, Harmonisation และ Result–based Approach มาใช้ เป็ น หลั ก
ร่วมด้วยทฤษฎีระบบ (System) ซึ่งเน้นการกาหนดนโยบายที่เป็นขั้นตอนจากปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ/ขั้น ตอน (Process) ผลผลิ ต (Output) การป้ อ นกลั บ ของข้ อมู ล (Feed Back) และ
สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่มีอิทธิพล มาช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแนวทางใหม่ด้วย
3.1 การศึกษาภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
ที่ดาเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
3.1.1 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการก่อตั้ง “กรมวิเทศสหการ (กวส.)” ภายใต้สั งกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็ นหน่วยงานเฉพาะในการประสานการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการจากรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งผู้ให้เพื่อช่วยส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในขณะเดียวกัน กวส. ได้ให้ความช่ว ยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ด้วย โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training
Program: TCTP) ในประเทศไทยตามที่แหล่งผู้ให้อื่น เช่น WHO ขอให้ช่วยดาเนินการและสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี การให้ความร่วมมือทางวิชาการของไทยเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนใน
ปี พ.ศ. 2534 เมื่อรัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมให้แก่กรมวิเทศสหการ มูลค่า 200
ล้ านบาท เพื่ อให้ ความช่วยเหลื อแก่ประเทศเพื่ อนบ้ าน คือ กัม พูช า ลาว เมียนมา และเวียดนาม
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ที่ประสงค์จะเปลี่ยนภูมิภาคอินโดจีนจาก
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สนามรบให้ เป็ นสนามการค้า สนับ สนุนให้ ประเทศเพื่อนบ้านสามารถพัฒ นาตนเองและเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในทุกด้านกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กวส. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีหน้าที่ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ของไทยแก่ต่างประเทศด้วย โดยความช่วยเหลือของไทยเน้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ของคนไทยใน
ด้ านต่ าง ๆ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ าน การเกษตร สาธารณสุ ข และการศึ ก ษา และมี เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมเนื่องจากมีความใกล้เคียงที่ประเทศกาลังพัฒนาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายกว่า
การไปอบรมในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าเกินกว่ามาก ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในฐานะ
ของประเทศผู้ให้รายใหม่ และเมื่อไทยได้เริ่มต้นบทบาทเป็น “ประเทศผู้ให้รายใหม่” ได้ให้ความสาคัญ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นอันดับแรก ในระดับทวิภาคี
ประเทศไทยให้ ความร่วมมือแบบใต้ –ใต้ (South–South Cooperation) 5 ตามแผนบั วโนสไอเรส6
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบของการให้ทุน ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ
และวัสดุอุปกรณ์ ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ และยังได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้รับมา
เป็นประเทศคู่ร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ในรูปของ
ความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) และทาความตกลงกับแหล่งผู้ให้ ต่าง ๆ เช่น
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส UNDP UNICEF และ UNFPA โดยดาเนินงานในรูปของการจัดฝึกอบรม
ร่วมกันหรือการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน อย่างไรก็ดี จากการปฏิรูประบบราชการ
ของไทยเมื่อ พ.ศ. 2545 ทาให้มีการยุบเลิก กวส. และจัดตั้ง “สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.)” ขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2547
และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการออกพระราชบัญญัติก่อตั้ง “กรม ความร่วมมือระหว่างประเทศ” โดยให้
โอนอานาจหน้าที่ของ สพร. ไปทั้ง หมด (กรมวิเทศสหการ, 2542; สานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ, 2550; กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2558)
3.1.2 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ได้ แ ก่ กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา และเวีย ดนาม เป็ น ประเทศ
เป้าหมายหลักในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ
5

ความร่วมมือแบบใต้–ใต้ (South–South Cooperation) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศ
กาลังพัฒนา/ด้อยพัฒนาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันภายหลังจากที่ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา/ด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการนาเงื่อนไขอื่น ๆ มาผูกกับ
การให้ความช่วยเหลือมากขึ้น โดยความร่วมมือจะเป็นทั้งในลักษณะของการให้ (อาทิ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/
ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ วัสดุอุปกรณ์) ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือด้านทุน
ฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของไทยแก่ประเทศในแอฟริกา และในลักษณะของการแลกเปลีย่ นความร่วมมือ
ระหว่างกัน (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 2556)
6
ในการประชุม United Nations Conference on Technical Cooperation among Developing Countries
(TCDC) เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ที่กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ผู้แทนจาก 138 ประเทศ
ได้ร่วมกันรับรองแผนบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Plan of Action) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกาลังพัฒนา (UNOSSC, 2561)
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ระหว่างกัน โดยการลดช่องว่างในการพัฒนา การรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การลงทุนจากผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศเพื่อน
บ้านเป็นตลาดรองรับสินค้า แหล่งวัตถุดิบและแรงงานสาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้ง
การบรรเทาความยากจนและป้องกันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบข้ามชายแดนระหว่างกัน ซึ่ง
จะสะท้อนได้จากมูลค่าการให้ความร่วมมือทางวิชาการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดสรร
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2560 7 ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศได้รับทุนมา
ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานที่ประเทศไทยภายใต้กิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ งสิ้น
2,129 ทุน คิดเป็นร้อยละ 68 ของจานวนทุนทั้งหมด 3,123 ทุน ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สนับสนุนให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาทั่วโลก 8 หรือมีมูลค่ารวม 214,435,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 50
ของงบประมาณทั้งหมด จานวน 427,240,400 บาท
Appendix I : Total Value of Thai International Cooperation Programme by type of Programme (TICP FY 2017)
Bilateral

TIPP

AITC

TCDC

(No. : Persons, Value : '000 Baht)
Trilateral

Country

No.*

Value

No.

Value No.

Value No.

Value

Cooperation
Framework**

Total TICP

No.

Value

No.

Value

No. ***

Value

57
41
60
37

1643.8
1025.4
2198.4
923

14
24
20
14

1,110.5
1,565.3
1,725.6
1,091.3

333
777
888
131

85,406.8
69,974.8
45,566.3
13,487.4

1. THE FOUR NEIGHBOURING COUNTRIES
- Cambodia
- Lao PDR
- Myanmar
- Vietnam

250
698
787
66

81,752.1 66,140.0 40,081.4 10
9,908.8 -

719.4
-

12
14
11
14

900.4
1,244.1
841.5
1,564.3

ที่มา http://tica.thaigov.net/main/th/other/4296
กิจกรรมความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันมี
ดังนี้
3.1.2.1 กิจกรรมที่ใช้เงินงบประมาณจากรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1) การจัดหลั กสู ตรฝึกอบรมนานาชาติประจาปี (Annual International
Training Courses: AITC) ในประเทศไทย ปีละประมาณ 20–30 หลักสูตร และแจ้งเวียนทุนไปยัง
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ให้มาเข้าร่วมฝึกอบรม โดยปัจจุบันมุ่งเน้นใน 5 ประเด็นหลัก
คือ สาธารณสุข (Public Health) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy:
SEP) และเรื่ องที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ของสหประชาชาติห รือ Sustainable
Development Goals (SDGs)
2) การให้ ทุ นศึ กษาระดั บปริญ ญาโทนานาชาติ (Thai International
Postgraduate Program: TIPP) ปี ล ะประมาณ 60 ทุ น โดยแจ้ ง เวี ย นทุ น ในลั ก ษณะแข่ ง ขั น แก่
ประเทศกาลังพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ในสาขาวิชาตาม 5 ประเด็นหลัก เช่นเดียวกับ AITC ข้างต้น
7

ปีล่าสุดทีม่ ีตัวเลขมูลค่าอย่างเป็นทางการแล้ว
รวม 118 ประเทศ จากทุกภูมภิ าคได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียกลาง ยุโรป
ตะวันออก ตะวันออกกลาง หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ แอฟริกา และลาตินอเมริกา
8

33
3) ความร่วมมือด้านอาสาสมัคร (Friends From Thailand) โดยจัดส่ง
อาสาสมัครไทยในระดับเยาวชนที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศคู่
ร่วมมือที่ขอรับอาสาสมัคร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศคู่ร่วมมือและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างกัน
4) ความร่วมมื อทวิภาคี (Bilateral Cooperation) ประกอบด้วย การส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญและ/หรืออาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน การให้ทุนศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน การสนับสนุน
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชาการตามคาขอของประเทศคู่ร่วมมือ หรือดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ
ร่ ว มกั น ในรู ป โครงการเพื่ อ การพั ฒ นา (Development Project) ระยะ 3–5 ปี เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ประเทศคู่ร่วมมือได้เสนอคาขอรับความช่วยเหลือมา
ซึ่งขณะนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาในระดับทวิภาคี
แก่ทั้ง 4 ประเทศ ในสาขาที่ประเทศไทยมีความชานาญและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเกษตร การศึกษา
สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ตามที่ประเทศเพื่อนบ้านแจ้งขอรับการสนับสนุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผ น งาน พั ฒ น าท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์ (Human Resources
Development (HRD) Programme) ระยะ 3 ปี โดยให้ทุนแก่บุคลากรของทั้ง 4 ประเทศ ในสาขา
ตามความต้องการของแต่ละประเทศ ได้แก่ (1) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท และ (2) ทุนฝึกอบรม/ ดูงาน
ระยะสั้นในประเทศไทย จานวนหลักสูตรและจานวนทุนตามแต่จะหารือ/ตกลงกันในแต่ละปี
(2) จั ด ท าแผนงานความร่ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา (Programme–
based Approach)9 ระยะ 3 ปี ในหลากหลายด้าน ซึ่งจะประกอบด้วยแผนงานย่อยและโครงการ
ต่าง ๆ ภายใต้แต่ละแผนงาน หรือจัดทาโครงการความร่วมมือแบบ stand–alone project ดังนี้
ก. กัมพูชา มี 7 โครงการกับ 3 แผนงาน (24 โครงการ) ได้แก่
– โครงการพั ฒ นากลุ่ มเกษตรกรปลู กผั กและผลไม้เพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา
– โครงการพั ฒ นาการสอนภาษาไทยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ภูมินท์ พนมเปญ
– โครงการพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย
ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง
– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ในจังหวัดเกาะกง
– โครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา–ไทย
– โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการค้าหัตถกรรม
9

การกาหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะแผนงาน (Programme–based Approach) เพื่อช่วยให้มีทิศทางและ
กรอบการดาเนินงานในระยะกลาง ตามหลักการ การให้ความร่วมมือที่มุ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result–based
Approach) ภายใต้คาประกาศ Paris Declaration on Aid Effectiveness ที่กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
นามาใช้ในยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจะต้องออกแบบและกาหนดรูปแบบความร่วมมือทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับแผนการพัฒนาระดับประเทศ ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างของความรู้ที่ยังขาด และช่วยเสริมกระบวนการพัฒนา, อ้างอิงแล้วในบทที่ 2
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– โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ รกรั บ เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
กลุ่มเสี่ยง ณ ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
– แผนงานความร่วมมื อด้านสาธารณสุขระหว่างจังหวัด
ชายแดน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560–2562) มี 4 แผนงานย่ อย ได้แ ก่ (1) การป้ องกัน /ควบคุม โรค
มาลาเรีย (2) การพัฒ นาระบบส่งต่อผู้ป่วย (3) การพัฒ นาเครือข่ายโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลน้อง
และ (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และมีโครงการที่ดาเนินงานอยู่
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
– แผนงานความร่วมมือด้านการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2561–2563 มี 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (2) การพัฒนาระบบสหกรณ์
(3) การปรับปรุง/เพิ่มการผลิตประมงและสัตว์น้า 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) การเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และ (4) การพัฒนา
ขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา และมีโครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ
ข. สปป. ลาว มี 2 โครงการกับ 4 แผนงาน (24 โครงการ) ได้แก่
– โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาสั งคมมิ ต รภาพลาว–ไทย
ณ เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์
– โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้ง
คณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว แขวงเวียงจันทน์
– แผนงานความร่ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา
มี โ ครงการ รวมทั้ ง สิ้ น 10 โครงการ เช่ น การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒ นาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนหรือวิทยาลัยเทคนิค
– แผนงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒ นาด้านสาธารณสุ ข
มี โ ครงการ รวมทั้ งสิ้ น 5 โครงการ เช่ น การพั ฒ นาโรงพยาบาล การส่ ง เสริ ม โภชนาการชุ ม ชน
การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
– แผนงานความร่ว มมือเพื่ อการพั ฒ นาด้ านการเกษตร
มี 1 โครงการ คื อ โครงการพั ฒ นาความสามารถด้ านการประมงแก่ วิท ยาลั ยกสิ กรรมและป่ าไม้
แขวงจาปาสัก
– แ ผ น ง า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เพื่ 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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– แผนงานพั ฒ นาชุ ม ชนภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษทวายและพื้ น ที่ โ ครงการ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี 2 โครงการ คื อ (1) โครงการพั ฒ นา
Technological University of Dawei และ Dawei Technological High School และ (2) โครงการ
พัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย
– แผนงานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นารั ฐ ยะไข่ มี 3
โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในรัฐยะไข่ (2) โครงการจัดตั้ง
ศู น ย์ เรี ย นรู้ ชุ ม ชน และ/หรื อ จั ด ตั้ งชุ ม ชนต้ น แบบตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
(3) โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนต้นแบบเพื่อการบริโภค
ง. เวียดนาม เนื่องจากในปัจจุบันเวียดนามมีระดับการพัฒนา
ที่ใกล้เคียงกับไทย จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) ตาม
หลักการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกาลังพัฒนา (Technical Cooperation among
Developing Countries : TCDC) โดยไทยและเวียดนามจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรมแบบ Cost sharing basis10 มากกว่าที่เวียดนามจะเป็นผู้รับความช่วยเหลือ จากไทยเพียง
ฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมี 4 โครงการ ได้แก่
– โครงการติดตั้งปะการังเที ยมเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มพู น
ทรัพยากรทางทะเล ณ จังหวัดก่าเมา
– โครงการพั ฒ นาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ Yen Lac Commune
– โครงการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาไทยของ
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
– โครงการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของศู น ย์ ไ ทย
(Thai Center) ณ University of Social Sciences and Humanities นครโฮจิ มิ น ห์ เพื่ อ ให้ เป็ น
(1) ศูนย์ฝึกอบรมภาษาไทยที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม (2) ศูนย์เชี่ยวชาญการทาวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ศูนย์ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเอื้ออานวยต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา วิชาการ และสังคมเศรษฐกิจ
5) ความร่ ว มมื อ พหุ ภ าคี (Multilateral Cooperation) โดยมุ่ ง เน้ น
ความร่ว มมือตามแนวชายแดนที่ไทยริเริ่มขึ้นเพื่ อแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นร่วมกับประเทศเพื่ อนบ้าน
(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 ส่วนประเทศคูร่ ่วมมือรับผิดชอบค่า
เดินทางระหว่างประเทศ (international travel expenses)
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ดาเนินงานสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดสองฝั่ง พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคของ
บุคลากรในประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มขีดความสามารถให้โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนไทย
(2) โครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพให้ แก่เมียนมา–สปป.
ลาว–กัมพูชา เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวที่ทางานในสถานประกอบการของไทยตามแนวชายแดน
และพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันฝึกฝีมือแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนให้
สามารถพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนได้อย่างยั่งยืน
6) ความร่ว มมือเพื่ อการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในกรอบอนุ ภู มิภ าค
(Regional Cooperation) โดยรั ฐ บาลไทยมอบหมายให้ ก รมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเป็ น
หน่ ว ยงานหลั กในการด าเนิ น งานความร่ วมมื อ ในสาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ กรอบ
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ได้แก่
(1) โครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Sub–region: GMS) กรมความร่ว มมือ ระหว่างประเทศในฐานะ
คณะทางานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Working Group on Human Resource Development
: WGHRD) ได้ร่วมกับหน่วยงานไทยอื่น ๆ ที่เข้าร่วมอยู่ในคณะทางาน WGHRD คือ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญที่ผ่านมา ได้แก่
ก. การพั ฒ นาฝี มือแรงงานของประเทศสมาชิกกรอบ GMS
(ประเทศเพื่อนบ้ าน) ให้ ได้ตามมาตรฐานแรงงานของ ILO โดยการจัดฝึ กอบรมเพื่อยกระดับ ฝี มือ
แรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข. การพั ฒ นาสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลและตามแนว
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน
ค. การจั ด ท าและด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการด าเนิ น งาน
ความร่วมมือ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2555–2556) ประกอบด้วย
– สาขาการพัฒนาสังคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ แ ละก าหนดมาตรฐานร่ ว มกั น ในการคั ด แยกผู้ เสี ย หาย และเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และประเด็นท้าทายในการคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์
– สาขาสาธารณสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันโรคเอดส์
– สาขาแรงงาน จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒ นากรอบ
การรับรองฝีมือแรงงานและคุณสมบัติร่วมกันใน GMS
ง. การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ภ ายใต้ Thailand National
Action Plan: WGHRD under Strategic Framework and Action Plan for HRD in GMS
(2013–2017) โดยดาเนินโครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแก่แรงงานเคลื่อนย้าย
ณ ประเทศต้นทาง และการพัฒนาระบบการรับ–ส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
(2) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กรมความร่ วมมื อ
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ระหว่างประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานในสาขา
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยก าหนดแผนงานร่ว มกั บ หน่ ว ยงานไทยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งที่ ผ่ านมา
ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
ก. โครงการในสาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต าม
แผนปฏิบัติการความร่วมมือภายใต้ปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) ที่ประเทศสมาชิกประกาศ
ร่วมกันไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยส่งเสริมการดาเนินงานความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ภายใต้กรอบ
ACMECS โดยจัดทาโครงการทวิภาคีกับแต่ละประเทศสมาชิกหรือโครงการร่วมวิจัยกับหลายประเทศ
สมาชิก หรือจัดกิจกรรม เช่น จัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานในประเทศเพื่อนบ้าน หรือจัดฝึกอบรม/ดูงาน
ในประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ย วข้อง เช่น สาธารณสุ ข เกษตรกรรม พลังงานทดแทน การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม และการท่องเที่ยว และให้ทุนแก่ประเทศสมาชิกมากกว่า 200 ทุน ระหว่างปี พ.ศ.
2549–2553
ข. ให้ ทุ น ศึ ก ษาระดับ สู งกว่าปริญ ญาตรีแก่ ป ระเทศสมาชิ ก
เพื่ อ มาศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาความร่ ว มมื อ ภ ายใต้ ก รอบ ACMECS
ที่ส ถาบั น การศึกษาของไทย รวม 200 ทุ น ตามที่ รัฐ บาลไทยประกาศไว้ในการประชุม ACMECS
Summit ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ที่เมืองพุกาม เมียนมา และการประชุมฯ ครั้งที่ 3 เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2551 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม
ค. โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งตามปฏิ ญ ญาผู้ น าว่ า ด้ ว ยการเป็ น
หุ้นส่วนเพื่อต่อสู้กับไข้หวัดนกและโรคติ ดต่ออื่น ๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศให้เงินสนับสนุนมูลค่า
100 ล้านบาท ในการประชุม ACMECS Summit ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 ที่กรุงเทพฯ
โดยจั ดฝึ กอบรม ประชุ ม/สั ม มนาเชิงปฏิ บั ติก ารในเรื่อ งที่ เกี่ย วข้ อง เช่น การป้ องกั น และควบคุ ม
โรคติดต่อข้ามชายแดน การพัฒนาทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ระบบการเฝ้าระวังโรค การชันสูตร
โรคของโรงพยาบาลในพื้นที่ การใช้วัคซีนในมนุษย์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพยา
ง. จัดทาแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนปฏิบัติการ
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS (แผนงานระยะ 2–3 ปี) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
โดยมุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิก (ประเทศเพื่อนบ้าน) ในสาขาภายใต้กรอบ ACMECS
ได้แก่
– สาขาสาธารณสุ ข เช่ น การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ข้ามชายแดน การวินิจฉัยโรคติดต่อในห้องปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมสาหรับโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน
– สาขาอุ ต สาหกรรมและพลั ง งาน เช่ น การพั ฒ นา
นโยบายอุตสาหกรรม การจัดการนิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านการเหมืองแร่ (ระหว่างปี
พ.ศ. 2553–2555) การจัด workshop เรื่องพลังงานชีวภาพในกลุ่มประเทศ ACMECS (พ.ศ. 2558)
และโครงการพัฒนาพันธุ์ไม้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพที่เวียดนาม (ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2557)
– สาขาความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น การเสริมสร้าง
ศัก ยภาพด้ านมาตรการสุ ข อนามั ยพื ช การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช สวน การส ารวจดิ น /
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วางแผนการใช้ที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกพืชน้ามันและพืชพลังงานทดแทน (ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553–2555) การทาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร (พ.ศ. 2556) และการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ขนาดย่อม (พ.ศ. 2560)
– สาขาการคมนาคมขนส่ง โดยดาเนินโครงการฝึกอบรม
ด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน เพื่ออานวยความสะดวกงานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทยและ
เมียนมา ซึ่งรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างด้วย (พ.ศ. 2556)
– สาขาการอานวยความสะดวกการค้า/การลงทุน เช่น
การอานวยความสะดวกการค้าข้ามชายแดนเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พ.ศ.
2559)
– สาขาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศ ACMECS (พ.ศ. 2556)
จ. การสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ
ของประเทศสมาชิก ACMECS โดยการให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ แก่เจ้าหน้าที่
ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน เช่ น สภาอุต สาหกรรมหรือ หอการค้ าของประเทศสมาชิก และสภาธุรกิ จ
ACMECS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อมาศึกษาในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศึกษาที่ประเทศสมาชิกเอง เช่น
หลักสูตร MBA Offshore ที่เมียนมา เป็นต้น
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ตารางที่ 1 กิจกรรมและสาขาที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศ/
กรอบ
การเกษตร
การศึกษา
กัมพูชา AITC / TIPP ทวิภาคี
1) SEP
1) แผน HRD
2) Food
(ทุนศึกษา/
Security
ฝึกอบรม)
ทวิภาคี
2) โครงการ/
1) แผน HRD
แผนงาน
(ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม)
ลาว
2) โครงการ/
แผนงาน

เมียนมา

สาขาความร่วมมือ
สาธารณสุข
AITC / TIPP AITC / TIPP
1) Public
1) Climate
Health
Change
ทวิภาคี
2) SDGs
1) แผน HRD พหุภาคี (ยกเว้น
(ทุนศึกษา/ เวียดนาม)
ฝึกอบรม) 1) Skill
2) โครงการ/
developm
แผนงาน
ent
พหุภาคี (ยกเว้น
เวียดนาม)
1) Cross
border
disease
control

เวียดนาม

GMS

–

ACMECS – ทุนศึกษา
– ฝึกอบรม/
สัมมนา

–

– ฝึกอบรม/
สัมมนา

–

– ทุนศึกษา
– ฝึกอบรม/
สัมมนา

อื่นๆ
ทวิภาคี
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม)
2) โครงการ/แผนงาน
– Skill development
– Human trafficking
– Community / SEP
ทวิภาคี
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม)
2) โครงการ/แผนงาน
– Public administration
– Human trafficking
– Natural resource
ทวิภาคี
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม)
2) โครงการ/แผนงาน
– Community / SEP
ทวิภาคี
1) แผน HRD (ทุนศึกษา/
ฝึกอบรม)
2) โครงการ/แผนงาน
– Community / SEP
ฝึกอบรม/สัมมนา
– Skill development
– Human trafficking
ทุนศึกษา / ฝึกอบรม/สัมมนา
– Skill development
– Industry & Energy
– Trade & Investment
– Transport
– Tourism
– Environment
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3.1.2.2 กิจกรรมความร่วมมือที่ใช้งบประมาณรัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งผู้ให้อื่น
1) โครงการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training
Program: TCTP) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาล
ประเทศผู้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือดูงานในประเทศไทยในสาขาตามที่แหล่งผู้ให้นั้น ๆ ได้ให้ความ สาคัญ
และสอดคล้องกับศักยภาพของไทยในการให้ความช่วยเหลื อทางวิชาการแก่ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ
รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ปีละ 10–20 หลักสูตร อาทิเช่น (1) UNICEF ในด้านสาธารณสุขและด้าน
การพัฒนาเยาวชน และ (2) ญี่ปุ่น ในด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริการขั้น
พื้นฐาน เช่น ระบบประปาและไฟฟ้า และด้านการพัฒนาสตรี เป็นต้น และร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผู้รับทุนตามแต่จะตกลงสัดส่วนระหว่างกัน
2) ความร่ว มมื อ แบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) แหล่ งผู้ ให้
เดิม (North–South–South Cooperation) หรือประเทศกาลังพัฒนาที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียง
กัน กับ ประเทศไทย (South–South–South Cooperation) ร่ว มกันรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการให้
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศที่สาม/ประเทศกาลังพัฒ นาที่เป็นเป้าหมายตามแต่จะตกลง
ร่ว มกัน เช่ น (1) เยอรมั น ร่ ว มกัน ด าเนิ น โครงการด้ านเสริม สร้างขีด ความสามารถในการพั ฒ นา
สหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเวียดนาม และด้านการตรวจสอบบัญชีภาครัฐใน
สปป. ลาว (2) สหรัฐ อเมริกา ร่วมกันดาเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้าใน สปป. ลาว
(3) ฝรั่งเศส ร่วมกันดาเนินโครงการให้ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
4 ประเทศ หรื อ (4) สิ งคโปร์ร่ ว มจัด หลั กสู ต รฝึ กอบรมทั้ งในสิ งคโปร์ และประเทศไทยให้ แ ก่กลุ่ ม
ประเทศอาเซียน เป็นต้น
3.1.3 ความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศหุ้นส่วนในเอเชียที่มีบทบาทสาคัญใน
ลุ่มน้าโขง
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 เพื่อร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงหรือประเทศเพื่อนบ้านของไทย
และประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ เน้นการส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน ในรูป
1) การจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ป ระเทศที่ ส าม (Third Country
Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย (ระยะสั้นไม่เกิน 4 สัปดาห์) จานวน 15–20 หลักสูตร
2) การจั ด ส่ งผู้ เชี่ ย วชาญไทยไปปฏิ บั ติ งานในประเทศที่ ส าม (Third
Country Expert Programme: TCEP) ประมาณ 70 คน
ปั จ จุ บั น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2560 JICA ยั ง ได้ ข อลงนามใน Partnership
Arrangement (PA) (ข้อตกลงระดับหน่วยงาน) กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางความร่วมมือหุ้นส่วนที่จะสนองตอบประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในปัจจุบัน โดยให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการแก่ประเทศกาลังพัฒนา เช่น การจัดหลักสูตร TCTP และริเริ่มความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ
เพื่อนาไปสู่การรวมตัวกันในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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1) กลไกและกระบวนการในการด าเนิ น งานความร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว น
ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น
(1) หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย
ก. ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข. ฝ่ ายญี่ ปุ่ นคื อ Japan International Cooperation Agency
(JICA)
(2) ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ ประกอบด้วย
ก. การวางแผน (Planning)
– ในแต่ละปี (ภายในเดือนพฤษภาคม) ฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย และสานักงาน JICA ประจาประเทศไทย หารือกับฝ่ายไทย
คื อ กรมความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ เพื่ อก าหนดทิ ศทางรวมทั้ งสาขาที่ มี ล าดั บความส าคั ญ ต่ อ
ความร่ วมมือระหว่างกัน ส าหรั บ ปี งบประมาณ ญี่ ปุ่ น (ตั้งแต่วัน ที่ 1 เมษายน–31 มี น าคม) ถัด ไป
ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เช่น การจัดหลักสูตร TCTP ในประเทศไทย และหน่วยงานไทย
ที่มีความสนใจหรือศักยภาพที่จะจัดอบรม (โดยหน่วยงานอาจจะทาบทาม/แสดงความประสงค์ที่จะส่ง
ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนมายังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ JICA ไว้ในเบื้องต้นแล้ว)
– JICA และกรมความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศร่ ว มกั น
หารื อ กั บ หน่ ว ยงานไทยที่ ส นใจส่ งข้ อ เสนอเพื่ อ ให้ แ นวทางส าหรับ จั ด ท ารายละเอี ย ดข้ อ เสนอที่
เหมาะสม (เช่น การจัดหลักสูตร TCTP จะต้องกาหนดเป็นแผนงาน 3–5 ปี (ปีละ 1 หลักสูตร)) และ
จัดส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรวบรวมเสนอให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจา
ประเทศไทย (ครั้งที่ 1 ภายในเดือนสิ งหาคม และครั้งที่ 2 (หากมีข้อเสนอเพิ่ ม เติม) ภายในเดือน
ธันวาคม) จัดส่งข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพิจารณา/อนุมัติต่อไป
– ในระหว่างปีงบประมาณ ฝ่ายญี่ปุ่น หรือฝ่ายไทยโดย
กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศอาจเสนอที่ จ ะริ เริ่ ม โครงการความร่ ว มมื อ ไตรภาคี เพื่ อ ให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระเทศที่ ส ามเป็ น การเฉพาะให้ อี ก ฝ่ ายพิ จ ารณาร่ ว มด าเนิ น การ/สนั บ สนุ น
งบประมาณ
ข. การดาเนินกิจกรรม (Implementation)
– สถานเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ่ น ประจ าประเทศไทยแจ้ ง
อนุมัติข้อเสนอที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนให้ดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ (ประมาณเดือน
มีนาคม ก่อนปีงบประมาณญี่ปุ่นจะเริ่มต้นคือ วันที่ 1 เมษายน) มายังฝ่ายไทย
– JICA เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ประสานงานกั บ กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานไทยที่เสนอขอจัดหลักสูตร เพื่อหารือ/ดาเนินการจัดฝึกอบรม
หลั ก สู ต รนั้ น ๆ เช่ น การจั ด ท า/ลงนามสามฝ่ ายในข้ อ ตกลงย่ อ ย (Record of Discussion: R/D)
สาหรับการจัดหลักสูตร การจัดทารายละเอียดหลักสูตร การกาหนดจานวนทุนและประเทศเป้าหมาย
ที่ จ ะจั ด สรรให้ ทุ น การคั ด เลื อ ก และก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รที่ จ ะมาร่ ว มอบรม การพิ จ ารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัด เป็นต้น
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– JICA และกรมความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศร่ ว มกั น
สนับ สนุ นงบประมาณให้ แก่หน่วยงานไทยนั้น ๆ ในการจัดฝึกอบรม TCTP ซึ่งมักจะกาหนดไว้เป็น
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 าหรับ โครงการความร่ว มมื อไตรภาคี ที่ ริเริ่มขึ้ น ใหม่
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ JICA จะร่วมกันจัดส่งคณะสารวจ (fact finding mission)
เดินทางไปพบหารือกับประเทศเป้าหมาย เพื่อศึกษาความต้องการ/สาขาที่จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือ
และน าข้อมูล ที่ได้รับ มาร่ว มกัน จัดทาข้อตกลงโครงการ (Record of Discussion: R/D) แผนงาน/
รายละเอี ย ดกิจ กรรม คั ด เลื อ กหน่ ว ยงานไทยที่ เหมาะสมในการด าเนิ น กิ จกรรม และเริ่ม ด าเนิ น
กิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนงบประมาณแต่ละกิจกรรมในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 50:50
ค. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
– หลังสิ้นสุดการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตร หน่วยงานไทย
ผู้จัดจะส่งรายงานผล (course evaluation report) ให้ JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นข้อมูล
– หลังการจัดหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี JICA จะสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่ วยงานไทยผู้จัดไปติดตามประเมินผล (post evaluation) ในประเทศของผู้ รับทุน
(คั ดเลื อกบางประเทศที่ เห็ น ว่าเหมาะสม) เพื่ อประเมินการนาความรู้ไปใช้จริงในการปฏิบั ติงาน/
นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการจัดหลักสูตรปีต่อไป หรือเป็นแนวทางในการจัดทา
ข้อเสนอหลักสูตรใหม่ (แผนงาน 3 ปีรอบใหม่) หากเห็นประโยชน์หรือมีความสนใจ
– สาหรับโครงการความร่วมมือไตรภาคี ทั้งสองฝ่ายจะ
ร่ ว มกั น จั ด ส่ ง joint follow–up/evaluation mission เดิ น ทางไปติ ด ตามประเมิ น ผลยั งประเทศ
เป้าหมาย เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินโครงการต่อไป
2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน ประกอบด้วย
(1) การจัดฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP)
กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและ JICA ได้ ร่ ว มกั น
สนั บ สนุ น หน่ วยงานไทยในการจั ดฝึ กอบรม TCTP ให้ แก่ประเทศลุ่ มน้าโขงหรืออาเซียนซึ่งรวมทั้ง
ประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วง 3 ปีนี้ (พ.ศ. 2560–256211) ปีละ 7–9 หลักสูตร (หลักสูตรละ 20–25 ทุน)
โดยประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับทุนมาเข้าร่วมอบรมแล้ว รวมทั้งสิ้น 365 คน ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มี
กาหนดจะจัดอีก 4 หลักสูตร และจัดสรรทุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 60 ทุน ในสาขา
ต่าง ๆ ได้แก่

11

นับตามปีปฏิทิน โดยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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สาขา
โครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรม

การลงทุน
พลังงาน
สาธารณสุข

สวัสดิการสังคม

หลักสูตร
1. Power Distribution System: Engineering,
Management and Technology
2. International Road Infrastructure
Development for ASEAN and BIMSTEC
Networks
3. Skill Development for Material Processing for
Mekong Countries
4. Introduction to Industrial Production Indices
for Mekong Countries
5. Investment Promotion for Mekong Countries
towards AEC and Beyond
6. Promotion and Dissemination of High Quality
Biofuels Production Technology for
Automotive Utilization in ASEAN
7. Strengthening Capacity for Effective
Implementation of the National Tuberculosis
Prevention and Control Program in CLMV
Countries
8. Development of Effective Community–based
Treatment of Offenders in CLMV
9. Inclusive Development through Disability–
Inclusive Sports

หน่วยงานผู้จัด
กฟน.
กรมทางหลวง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก

ส าหรั บ ปี ง บประมาณญี่ ปุ่ น ค.ศ. 2020 (ระหว่ า งวั น ที่ 1
เมษายน 2563–31 มีนาคม 2564) มีหน่วยงานไทยที่แสดงความสนใจในเบื้องต้นที่จะจัดส่งข้อเสนอ
เพื่อขอรับ การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (ร่วมกับรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ในการจัดฝึกอบรม TCTP ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน/ลุ่มน้าโขง/ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว รวม 9 หลักสูตร12
(หลักสูตรละ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565) ซึ่งรวมทั้ง 5 หลักสูตรที่ดาเนินการอยู่แล้วข้างต้นใน
สาขาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม การลงทุน และพลังงาน และหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร ในสาขา
ต่าง ๆ ดังนี้

12

ยังอยู่ระหว่างหารือ/จัดทารายละเอียดข้อเสนอเพื่อจัดส่งให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดย
จะได้รับแจ้งผลการพิจารณา/อนุมตั ิหลักสูตรทีร่ ัฐบาลญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนประมาณต้นปี (ก่อนเดือนเมษายน) พ.ศ.
2563
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สาขา
หลักสูตร
การเกษตร
1. Fisheries
ทรัพยากรธรรมชาติ 2. Water Management
และสิ่งแวดล้อม
3. Promotion on Disability–Inclusive Risk
Reduction in ASEAN
สวัสดิการสังคม
4. Protection, Repatriation and Reintegration of
Trafficking in Person for Mekong Region

หน่วยงานผู้จัด
กรมประมง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (สสนก.)
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

(2) ความร่วมมือไตรภาคี ไทย–ญี่ปุ่น–เมียนมา
กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและ JICA ยั ง ได้ ร่ ว มกั น
สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการให้ แ ก่ เมี ย นมา นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ล งนามร่ ว มกั น ใน General
Agreement (GA) on Japan–Thailand–Myanmar Triangular Development Cooperation
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ในสาขาตามความต้องการของเมียนมา รวม 3 สาขา ได้แก่ (1) การป้ องกัน
และจัดการพิบัติภัย (2) การป้องกันโรคในสัตว์ และ (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (เมืองพุกาม) และ
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2560 ได้ เพิ่ ม เติ ม สาขาที่ (4) การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ตามที่ เมี ย นมาแจ้ งขอมา
ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2558–2562 (5 ปี) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขอให้หน่วยงานไทยจัด
ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศไทยและร่วมกับ JICA สนับสนุนงบประมาณไปแล้ ว รวม 15 หลักสูตร
(หลักสูตรละ 5–20 คน) และให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่เมียนมามาเข้าร่วมหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 137 ทุน ดังนี้
สาขา
Disaster
Prevention &
Management
Foot & Mouth
Disease (FMD)
Tourism
Promotion

Aquaculture

หลักสูตร
1. Hydrology (Advance Flood Forecasting, Flash Flood
Forecasting, Remote Sensing and GIS Application in
Hydrology) (รวม 2 หลักสูตร)
2. Water Resources Management and Hydrology
3. ดูงานการจัดตั้ง Foot and Mouth Disease (FMD) Free Zone
4. Animal Movement Control and Legislation
5. FMD Laboratory Diagnosis and Vaccine Monitoring
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
11. Technology Transfer on Giant Butter Catfish Culture
(รวม 2 หลักสูตร)
12. Technology Transfer on Marine Shrimp Culture (รวม 2
หลักสูตร)

หน่วยงานผู้จัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน
กรมปศุสตั ว์
วิทยาลัยดุสิตธานี

กรมความร่วมมือฯ
กรมประมง
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3.1.3.2 ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Korea International Cooperation
Agency (KOICA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Memorandum of Understanding between TICA and KOICA on Strengthening
Partnership for International Development Cooperation) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เพื่อ
เป็นกรอบการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคี เพื่อส่งเสริมและมี
ส่วนช่วยให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ การบรรเทาปัญหาความยากจน และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศผู้รับความร่วมมือ รวมทั้งให้ความสาคัญกับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาในระดับโลก โดยกาหนดกิจกรรมความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน
ดาเนิ น การ ประกอบด้ ว ย (1) ส่ งผู้ เชี่ ย วชาญหรือ อาสาสมั ค รไปปฏิ บั ติ งาน (2) การจั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมร่วมกัน (3) การให้ทุนศึกษา (4) การจัดทาแผนงานหรือโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
(5) การแลกเปลี่ย นข้อมูลข่าวสาร (6) การวิจัยและทาการศึกษาในประเด็นเฉพาะด้านการพัฒ นา
(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) ฉบั บ ที่ 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
เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2562 นาย Song Jinho รองประธาน (Vice
President) ของ KOICA ได้เข้าพบผู้บริหารของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทาง
มาภารกิจที่ประเทศไทย ซึ่งมีผลสรุปคือ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและจะจัดประชุม
ระดับผู้นาอาเซียน (ASEAN Summit) กับผู้นาจากประเทศคู่เจรจาซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีเกาหลี ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเกาหลีจึงต้องการจะขยายความร่วมมือหุ้นส่วนกับไทยในอาเซียนและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงให้มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารของกรมฯ จึงได้เสนอการลงนามในแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 3
ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 เพื่อร่วมมือกันจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สามต่อไป โดยเฉพาะสาขาที่
สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ส าคั ญ ภายใต้ ก รอบอาเซี ย นและ United Nations 2030 Agenda for
Sustainable Development หรื อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals (SDGs) รวม 17 ข้อ)
1) กลไกและกระบวนการในการด าเนิ น งานความร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว น
ระหว่างไทย–เกาหลี
(1) หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย
ก. ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข. ฝ่ายเกาหลีคือ Korea International Cooperation Agency
(KOICA)

46
(2) ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ
ในการจัดฝึกอบรมร่วมกัน แผนปฏิบัติการฯ ได้กาหนดกลไก
การประสานงานที่ ชั ด เจนระหว่ า งกั น ไว้ คื อ ฝ่ า ยไทยโดยกรมความร่ว มมื อ ระหว่ า งประเทศจะ
ประสานงานทุกขั้นตอนที่เป็นทางการไปยังฝ่ายเกาหลี คือ KOICA สานักงานใหญ่ ณ กรุงโซล โดยมี
หนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจาไทย (ในทางปฏิบัติ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
และ KOICA จะประสานงานระหว่างกันโดยตรงควบคู่ไปด้วย)
ก. การวางแผน (Planning)
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศผู้จัดจะวางแผนและ
พั ฒ นารายละเอีย ดหลั ก สู ต รร่ว มกั บ หน่ ว ยงานผู้ จัด ในประเทศตน โดยจะแจ้งให้ อี ก ประเทศร่ว ม
พิจารณา/ให้ความเห็นด้วย โดยเฉพาะในส่วนของกาหนดการและหัวข้อการบรรยายที่อีกประเทศ
จะต้องจัด ส่ งผู้ เชี่ย วชาญ/วิท ยากรมาร่วมบรรยาย ซึ่ งจะประสานงานโดยมีห นั งสื อแจ้งอย่างเป็ น
ทางการระหว่างกันผ่านสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจาประเทศไทย
ข. การดาเนินกิจกรรม (Implementation)
– ประเทศผู้จัดจะดาเนินการเป็นหลักร่วมกับหน่วยงาน
ผู้ จั ดหลั กสู ต รในประเทศตน หากเป็ น การจัด ฝึ กอบรมในประเทศไทย กรมความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศจะแจ้งเชิญโดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายให้ส่งผู้สมัครมาเข้าร่วม
อบรมจะร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานผู้ จั ด คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค ร และแจ้ งอนุ มั ติ ทุ น ให้ ม าเข้ าร่ ว มอบรม รวมทั้ ง
สนับสนุน งบประมาณทั้งหมดในการจัดหลักสูตร แต่ห ากเป็นการจัดฝึกอบรมที่สาธารณรัฐเกาหลี
ฝ่าย KOICA จะเป็นผู้ดาเนินการและสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดเช่นกัน
– KOICA จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรมาร่วมบรรยายใน
หลักสูตรที่จัดในประเทศไทยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวิทยากร แต่หากเป็นการจัดฝึกอบรม
ที่สาธารณรัฐเกาหลี ฝ่ายไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะจัดส่งวิทยากรไปร่วมบรรยาย
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นกัน
ค. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
หลั งเสร็จสิ้น การจัดอบรมในแต่ล ะปี ประเทศผู้ จัดจะส่ ง
รายงานประจาปี (annual report) ให้ อีกประเทศพิจารณา ซึ่งจะเป็นรายงานผลการจัดฝึ กอบรม
(completion report) รวมทั้งแบบประเมินผล/แบบสอบถามผู้รับทุนจากประเทศเป้าหมายที่มาเข้าร่วม
อบรม และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ฝ่ ายไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและฝ่ายเกาหลี โดย
KOICA อาจจัดประชุมเพื่อทบทวนการจัดหลักสูตร/หารือแนวทางการปรับปรุงในอนาคตด้วย
2) การจัด ฝึ ก อบรม Joint Training Program ให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก
อาเซียน
(1) แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan between KOICA and TICA
on the Joint Training Program) ฉบั บ ที่ 1 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2557–2559 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด
ฝึกอบรมในประเทศไทย (หลักสูตรละ 2–4 สัปดาห์) เป็นเวลา 3 ปี โดย KOICA จะส่งผู้เชี่ยวชาญ
เกาหลีมาร่วมบรรยาย และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50:50 สาหรับการจัด
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หลักสูตรและให้ ทุน แก่ป ระเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (หลักสูตรละ 25 ทุน) ได้แก่ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิป ปินส์ และประเทศไทย
ใน 2 สาขา ซึ่งได้จัดฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้
สาขา
หลักสูตร
หน่วยงานผู้จัด
การพัฒนาชนบท 1. Sustainable Rural Development and Sufficiency มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เศรษฐกิจพอเพียง) Economy (2 หลักสูตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน
สาธารณสุข
2. Integrated Healthcare Management based on Primary
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
Health Care and Health System Strengthening มหาวิทยาลัยมหิดล
Approach

(2) แผนปฏิบัติการ (Action Plan between KOICA and TICA on
the Joint Training Program) ฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2560–2562 กาหนดให้มีการจัดฝึกอบรม
ทั้ง ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ เกาหลี (หลักสู ตรละ 3 สั ปดาห์ ) เป็น เวลา 3 ปี และให้ ทุน แก่
ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ รวมทั้งติมอร์ –เลสเต (หลักสูตรละ 18 ทุน) ปีละ 2 หลักสูตร ซึ่ง
จะจัดในประเทศไทย 1 หลักสู ตร และในสาธารณรัฐเกาหลี 1 หลักสูตร ใน 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 6
หลักสูตร ดังนี้
สาขา
หลักสูตร
หน่วยงานผู้จัด
การจัดการทรัพยากร 1. Water Resources Development and Management KOICA
ธรรมชาติและ
(จัดที่สาธารณรัฐเกาหลี ปีละ 1 หลักสูตร)
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียง 2. Sustainable Agriculture and Environmental
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
Management based on Sufficiency Economy
Philosophy (จัดในประเทศไทย ปีละ 1 หลักสูตร)

3.1.3.3 ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไทยและจี น ได้ ร่ ว มลงนามในความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทาง
วิท ยาศาสตร์ แ ละวิ ช าการไทย–จี น (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) เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2521 ภายหลั ง จากที่ ได้ มี ก ารสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อปี พ.ศ. 2518
ความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น ลักษณะต่าง
ตอบแทนและอานวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยตกลงแบ่งความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น การ กล่ าวคือ ประเทศผู้ ขอความร่ว มมือจะออกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางระหว่างประเทศ
ส่วนประเทศผู้ให้ความร่วมมือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งเป็นหลักการและแนวทาง
ตามกรอบความร่ วมมื อระหว่ างประเทศก าลั งพั ฒ นา (Technical Cooperation among Developing
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Countries : TCDC13) ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ใน
รูปแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนในเบื้องต้นจะประกอบด้วย
1) การแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่ดูงานในสาขาต่าง ๆ เช่น การเกษตร
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน การแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาชนบท
พัฒนาชุมชนและบริการสังคม
2) การแลกเปลี่ยนการให้ทุนศึกษาระยะยาวแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างกันใน
ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป และ
3) โครงการทาวิจัยร่วมด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ของทั้งสองฝ่าย
(กรมวิเทศสหการ, 2542)
ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย–จีน (Sino–Thai Joint Committee of the Scientific
and Technical Cooperation) โดยมี ผู้ แ ทนระดั บ รั ฐ มนตรี เป็ น ประธานร่ ว ม และผลั ด กั น เป็ น
เจ้ าภาพจั ด การประชุม ทุ ก 2 ปี เพื่ อ เป็ น กลไกในการก าหนดทิ ศ ทางความร่ว มมือ และขับ เคลื่ อ น
การดาเนินงานตามความตกลงฯ 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 เรื่องการจัดการโรคข้าวที่เกิดจากเพลี้ ยกระโดดและโรคไวรัสที่เกี่ยวข้องในประเทศลุ่ ม
แม่น้าโขงและ อิรวดี ซึ่งมีประเทศไทย จีนตอนล่าง เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นพื้นที่
เป้าหมาย
นอกจากนี้ ในการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 22 (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2561 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือที่
หลากหลายสาขานอกเหนื อ จากด้ านวิทยาศาสตร์ เช่น ภาคอุตสาหกรรมและการศึก ษา รวมทั้ ง
การขยายความร่วมมือไตรภาคีเพื่อสนับสนุนกรอบ ACMECS และความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงระหว่าง
ACMECS กับกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC)
1) กลไกและกระบวนการในการดาเนินงานความร่วมมือระหว่างไทย–จีน
(1) หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย
ก. ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข. ฝ่ ายจี น คื อ Department of International Cooperation,
Ministry of Science and Technology (MOST)
13

TCDC เป็นกิจกรรมการแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ UN ประกอบด้วย
การแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกาลังพัฒนาด้วยกัน โดยประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เชี่ยวชาญจะออกค่าเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่ประเทศผูร้ ับหรือประเทศเจ้าภาพจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย
ภายในประเทศ ได้แก่ ค่ากินอยู่ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดูงาน เป็นต้น (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ, 2556)
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(2) ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ
ก. การวางแผน (Planning) มีกลไกแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
– การประชุมระดับรัฐมนตรี คกร. (Joint Committee)
ไทย–จีน ทุก 2 ปี (ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ) เพื่อเป็นเวทีติดตามผลโครงการความร่วมมือไทย–จีน
ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และอนุมัติคาขอโครงการใหม่ (ระยะเวลา 2 ปี)
ที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายยื่นเสนอให้พิจารณา
– การประชุมระดับคณะทางาน (Joint Working Group)
ทุก 1 ปี (ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ) โดยประธานร่วม คือ ผู้แทนระดับอธิบดีจากหน่วยงานหลัก
ของทั้งสองฝ่าย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม คกร.ฯ
ที่ผ่านมา พิจารณาปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน กลั่นกรองคาขอใหม่ ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้ง
สองฝ่าย (โดยทุกคาขอ หน่วยงานฝ่ายไทยหรือฝ่ายจีนที่เสนอขอจะต้องระบุหน่วยงานคู่ร่วมมือจาก
อีกฝ่ายที่จะมาร่วมดาเนินโครงการไว้แล้ว) ประมวลข้อพิจารณาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุม คกร. ไทย–จีน รวมทั้งเตรียมการที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดประชุม
– ในส่วนของฝ่ายไทย ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
5 สาขา (ตามสาขาความร่วมมือในปัจจุบันภายใต้ คกร. ไทย–จีน) เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนิน
โครงการความร่วมมือ ภายใต้ คกร. ไทย–จีน ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายไทย
อย่างแท้จ ริง โดยพิจารณากลั่ นกรองคาขอใหม่ที่ห น่วยงานฝ่ายไทยจัดส่ งมา ซึ่งกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะทาหน้าที่รวบรวม/ยื่นเสนอในการประชุมกับฝ่ายจีน ต่อไป
– ผลการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 22 (ครั้งล่ าสุด)
เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ มีมติให้จัดการประชุม คกร.ฯ สมัยที่ 23 (ครั้งต่อไป) ภายในปี
พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกรอบเวลาการทางาน คือ (1) เดือนตุลาคม–ธันวาคม
2562 แต่ละฝ่ายเปิดรับคาขอจากหน่วยงานภายในประเทศตน (2) เดือนมกราคม–มีนาคม 2563 แต่
ละฝ่ ายพิจ ารณา/กลั่ น กรอง/คัดเลื อกคาขอที่เหมาะสมและเห็ นสมควรเสนอให้ อีกฝ่ ายพิ จารณา/
สนั บ สนุ น (3) ช่วงระหว่างเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2563 จัดประชุมระดับ คณะทางาน (Joint
Working Group) ไทย–จี น เพื่อร่ วมกัน พิจารณา/คั ดเลื อกคาขอใหม่ที่ จะเสนอต่อที่ป ระชุม คกร.
ไทย–จีน สมัยที่ 23 ในปี พ.ศ. 2563
ข. การดาเนินกิจกรรม (Implementation)
– รู ป แบ บความ ร่ ว มมื อ ในปั จจุ บั น ประกอบด้ ว ย
(1) โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน (2) โครงการความร่วมมือทวิภาคี เช่น การทาวิจัยและพัฒนา
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน และ (3) โครงการความร่วมมือไตรภาคีเพื่อร่วมกันให้
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการแก่ประเทศที่สาม โดยมีสาขาที่ทั้งสองฝ่ายไห้ความสาคัญ
ร่วมกัน รวม 5 สาขา ดังกล่าวข้างต้น (เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม พลังงาน
สาธารณสุข และเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร)
– ในการดาเนิ น โครงการที่ ได้ รับอนุ มัติ จากการประชุ ม
คกร. ไทย–จีน หน่วยงานไทยเจ้าของโครงการจะประสานงานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยจัดทารายละเอียดและกาหนดการจัดกิจกรรมในประเทศไทย รวมทั้งประสานหน่วยงานคู่ร่วมมือ
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ฝ่ายจีน ในการส่ งเจ้าหน้ าที่มาร่ วมกิจกรรม โดยหน่วยงานไทยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม (เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย) จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยฝ่ายจีนจะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่จีนที่เดินทางมาประเทศไทย และ
ในกรณีที่หน่วยงานจีนจัดกิจกรรมในจีนและเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปเข้าร่วม หน่วยงานไทยเจ้าของ
โครงการจะแจ้ งขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ค่ า เดิ น ทางระหว่ างประเทศของเจ้ า หน้ า ที่ เช่ น กั น
ซึ่งเป็นไปตามหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนาหรือกรอบ TCDC ที่ตกลงร่วมกันไว้
ค. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
ใช้กลไกการประชุมทั้ง 2 ระดับตามที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ
ก. การวางแผน (Planning) โดยในส่ ว นของฝ่ ายไทย หลั งสิ้ น สุ ด กิจกรรม หน่ ว ยงานไทยเจ้ าของ
โครงการจะส่ งรายงานการจั ด กิจ กรรมมายังกรมความร่ว มมือ ระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้ รวบรวม
ผลสาเร็จ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปรายงานหรือหารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงแก้ไขใน
การประชุมกับฝ่ายไทยและฝ่ายจีนทุกระดับดังกล่าวข้างต้นต่อไป
2) ความร่วมมือไตรภาคี ไทย–จีน–อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตามผลการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2557 ทั้งสองฝ่ายได้อนุมัติโครงการความร่วมมือไตรภาคี ซึ่งเป็นการริเริ่มความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น
เป็ น ครั้ ง แรก คื อ โครงการศึ ก ษาการจั ด การโรคข้ า วที่ เกิ ด จากเพลี้ ย กระโดดและโรคไวรั ส ที่ มี
เพลี้ยกระโดดเป็นแมลงพาหะในประเทศลุ่มแม่น้าโขงและอิรวดี ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558–2561)
โดยประเทศไทย (กรมการข้าวและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน (สถาบัน
วิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลยู น นานและกวางตุ้ง) จะร่วมกันศึกษาข้อมูล และทาวิจัยเพื่ อสร้าง
เครือข่ายการติดตาม การพยากรณ์ และแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดในข้าว เพื่ อจะเป็นประโยชน์
ต่อการลดความสูญเสียของผลผลิตข้าวและนา ไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและอาหาร
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงที่รวมทั้งไทย จีนตอนล่าง กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่
ดาเนินโครงการด้วย กิจกรรมโดยหลักจะประกอบด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ และฝึกอบรมทั้งที่
ไทยและจีนให้แก่ประเทศลุ่มแม่น้าโขง–อิระวดี (ประเทศเพื่อนบ้าน) การจัดหาชุดอุปกรณ์ (กับดักแสงไฟ
อัตโนมั ติ) เพื่ อ ใช้ ในการวิจั ย จากฝ่ ายจี น และการจัดส่ งนั กวิจั ยไทยและจีน ไปร่ว มกัน เก็ บ ข้อมู ล /
ศึกษาวิจัยทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น และขณะนี้ โครงการได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ในการประชุ ม คกร. ไทย–จี น สมั ย ที่ 22 (ครั้ง ล่ า สุ ด ) เมื่ อ เดื อ น
ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ มีโครงการได้รับอนุมัติ รวม 13 โครงการ (โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา
ดูงาน 6 โครงการ และโครงการความร่วมมือทวิภาคี 7 โครงการ) โดยไม่มีหน่วยงานฝ่ายจีนหรือฝ่ายไทย
ยื่นคาขอโครงการความร่วมมือไตรภาคีให้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้ตกลงที่
จะจั ด การประชุ ม คกร. ไทย–จี น สมั ย ที่ 23 (ครั้ งต่ อ ไป) ภายในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
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3.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ ปุ่น สาธารณรั ฐ
เกาหลี และจีน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุ
เป้าหมายของเสาหลักที่ 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS
3.2.1 การศึกษาสาขาความร่วมมือที่สาคัญ สาหรับการเสนอแนวทางความร่วมมือ
ไตรภาคี : โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ส่วนที่ 1 การกาหนดปัจจัย
นาเข้าของนโยบาย (Policy Inputs) และหลักการ Policy and Plan Alignment ของ Paris
Declaration on Aid Effectiveness
ในการกาหนดปัจจัยนาเข้า (Inputs) หรือปัจจัยที่สาคัญเพื่อนามาใช้ในการกาหนด
ทางเลือกของนโยบาย (Policy Choices) หรือข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับการพัฒนาความร่วมมือ
ไตรภาคี ร ะหว่างไทย–ญี่ ปุ่ น ไทย–สาธารณรัฐ เกาหลี และไทย–จี น ในครั้งนี้ การศึ กษาฉบั บ นี้ ได้
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ประมวลไว้แล้วในบทที่ 2 ซึ่งมีข้อค้นพบในเบื้องต้นดังปรากฏ
ในสรุปท้ายบทที่ 2 คือ (1) 5 ประเด็นความร่วมมือ/สาขาต่าง ๆ ภายใต้แต่ละประเด็นที่สาคัญต่อการ
บรรลุเป้ าหมายตามเสาหลั กที่ 3 (การพัฒ นาภูมิภ าคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม) ของแผนแม่บท
ACMECS ซึ่งได้ระบุสาขาที่ ACMECS คาดหวังที่จะมีความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง
ญี่ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน (2) มีหลายประเด็น/สาขาที่ทั้ง 3 แหล่งผู้ให้ได้ให้ความสาคัญใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือกับลุ่ม น้าโขงต่าง ๆ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลายสาขาตามแผนแม่ บ ท ACMECS และ (3) ศั ก ยภาพของไทยในการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศสมาชิก ACMECS รวม 16 สาขาหลัก
จากการศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างปัจจัยที่ค้นพบทั้ง 3 ข้อข้างต้น
ดังตารางที่ 2–4 เพื่อพิจารณาสาขาความร่วมมือที่เหมาะสมกับ (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 มีป ระเด็น ความร่วมมือ/สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 หรือ ปัจจัยนาเข้าที่ควรนามาใช้
ในการกาหนดนโยบาย (Policy Inputs) เพื่อหาแนวทางที่ควรเสนอกับ 3 ประเทศหุ้นส่วนพิจ ารณา
ให้ ความร่วมมือกับไทยในลักษณะไตรภาคี ผ่านกรอบการดาเนินงานกับกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการให้ ความช่ว ยเหลือทางวิชาการเพื่ อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศสมาชิก
ACMECS (ประเทศเพื่อนบ้าน) 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/สาขาสาคัญ
ภายใต้เสาหลักที่ 3

ประเทศที่จะเสนอสาขา
ความร่วมมือให้พิจารณา
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน

ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
สาขาที่ 1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น SMEs และ Starups

สาขาที่ 2 การเกษตรอัจฉริยะ
สาขาที่ 3 การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน
สาขาที่ 4 บริการทางการแพทย์อจั ฉริยะ
*
สาขาที่ 5 การศึกษาอัจฉริยะ

สาขาที่ 6 พลังงานอัจฉริยะ
สาขาที่ 7 เมืองอัจฉริยะ
สาขาที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ประเด็นความร่วมมือที่ 2 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
สาขาที่ 1 การจัดการทรัพยากรน้า

สาขาที่ 2 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาขาที่ 3 การลดภัยพิบัติ
สาขาที่ 4 พลังงานทดแทน
สาขาที่ 5 ประเด็นข้ามสาขา น้า–อาหาร–พลังงาน–
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นความร่วมมือที่ 3 การเกษตรยั่งยืน
ประเด็นความร่วมมือที่ 4 การท่องเที่ยว
ประเด็นความร่วมมือที่ 5 สุขภาพ










 การผลิตอุตสาหกรรม/SMEs
การท่องเที่ยว/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษา/ฝึกอบรมวิชาชีพ






หน่วยงานไทย
มีศักยภาพ



 การจัดการทรัพยากรน้า
เช่น ลุ่มน้า น้าบาดาล
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม
 พลังงานทดแทน/ พลังงาน
ทางเลือก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 การเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 การท่องเที่ยว/สาขาที่
เกี่ยวข้อง
 สาธารณสุข/สาขาที่
เกี่ยวข้อง

*ไม่ใช่สาขาที่ญี่ปุ่นสนใจในลุ่มน้าโขง แต่ ACMECS คาดหวังให้ญี่ปุ่นร่วมมือด้วย
3.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพั ฒ นาของไทยที่ให้แ ก่
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเสนอความร่วมมือไตรภาคีกับสามประเทศ
หุ้น ส่วน : โดยใช้การวิเคราะห์น โยบายเชิงระบบ (System Analysis) ส่วนที่ 2 การน าปัจจัย
นาเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการ (Process) เพื่อกาหนดนโยบาย (Policy) และหลักการ Aid
Harmonization ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness
การศึ ก ษาฉบั บ นี้ จ ะได้ น าข้ อ ค้ น พบส าหรั บ ปั จ จั ย น าเข้ าของนโยบาย (Policy
Inputs) ดังกล่าวข้างต้นมาประมวลเข้ากระบวนการ (Process) เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และกาหนด
ทางเลือกนโยบาย (Policy Choices) หรือการเปลี่ยนปัจจัยนาเข้าออกไปเป็นผลผลิตของนโยบาย
(Policy Output) เพื่ อ หาข้ อ เสนอแนะแนวทางความร่ ว มมื อ ไตรภาคี กั บ แหล่ ง ผู้ ใ ห้ ทั้ ง สาม
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โดยการศึกษาฉบับนี้ได้นาหลักการ Aid Harmonization ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness
มาใช้ในกระบวนการ (Process) เพื่อกาหนดทางเลือกนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนกับความร่วมมือ
ที่ไทยดาเนิ น การอยู่แล้ วในปั จจุ บั นในกรอบต่าง ๆ โดยได้ศึกษา/วิเคราะห์ ความร่ว มมือที่มีอยู่กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีนที่ให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ดังที่ได้ป ระมวลไว้ทั้งหมดแล้วข้างต้น การศึกษาฉบับนี้ได้นาสาขาที่ค้ นพบว่าควรนามา
พิ จ ารณาเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ แก่ ป ระเทศสมาชิ ก ACMECS และเสนอต่ อ ทั้ งสาม
ประเทศหุ้นส่วน (ปัจจัยนาเข้าสาหรับการกาหนดนโยบาย หรือ Policy Inputs) ดังตารางสรุปสาขา
ในข้อ 3.2.1 ข้างต้น มาศึกษาเปรียบเทียบกับกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยดาเนินการอยู่แ ล้วตามข้อ
3.1 เพื่อพิจารณาว่าสาขาเหล่านี้มีกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่แล้วมากน้อยเพียงใด และสาขาใดที่ควร
เสนอให้มีกิจกรรมเพื่อดาเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ต่อไป
ดังการเปรียบเทียบปรากฏในตารางที่ 5–7 ซึ่งมีข้อค้นพบที่สาคัญ ดังนี้
3.2.2.1 ไม่ เสนอกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ไตรภาคี กั บ ประเทศหุ้ น ส่ ว นทั้ งสามใน
ประเด็น/สาขาที่ศึกษาค้นพบว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านในหลายกรอบอยู่แล้ว ดังนี้
1) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การจั ด หลั ก สู ต ร Annual
International Training Course (AITC) และแจ้งเวียนทุนให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศเพื่อนบ้าน ปีละ 7–10 หลักสูตร
2) การเกษตรยั่ ง ยื น การจั ด หลั ก สู ต ร/แจ้ งเวี ย นทุ น ฝึ ก อบรม AITC
ประจาปี สาขา Food Security การจัดทาโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภ าคีด้านการเกษตร
(ปัจจุบั นมีโครงการสาขานี้ รวม 9 โครงการ) และการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
กรอบ ACMECS
3) สุ ข ภาพ การจั ด หลั ก สู ต ร/แจ้ งเวี ย นทุ น ฝึ ก อบรม AITC ประจ าปี
สาขา Public Health การจั ดท าโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภ าคีด้านสาธารณสุ ข/สาขาที่
เกีย่ วข้อง (ปัจจุบันมีโครงการสาขานี้ รวม 15 โครงการ) โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ข้าม
ชายแดน ในลักษณะความร่วมมือพหุภาคีกับกัมพูชา–สปป.ลาว–เมียนมา และการจัดฝึกอบรมด้าน
การป้องกันโรคติดต่อข้ามชายแดน/เรื่องที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบ GMS และ ACMECS
3.2.2.2 สาขาที่ควรเสนอสาหรับความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสามคือ
1) ญี่ ปุ่ น รวม 5 สาขา ได้ แ ก่ (1) วิ ส าหกิ จ อั จ ฉริย ะ (2) บริก ารทาง
การแพทย์อัจฉริยะ (3) การศึกษาอัจฉริยะ (4) การจัดการทรัพยากรน้า และ (5) การลดภัยพิบัติ
2) สาธารณ รั ฐ เกาหลี รวม 4 สาขา ได้ แ ก่ (1) วิ ส าหกิ จ อั จ ฉริ ย ะ
(2) การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน (3) การจัดการทรัพยากรน้า และ (4) ประเด็นข้ามสาขาน้า–
อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม
3) จีน รวม 5 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การศึกษาอัจฉริยะ
(3) การจัดการทรัพยากรน้า (4) พลังงานทดแทน และ (5) การท่องเที่ยว

54
3.2.3 ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศ ACMECS : โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ น โยบายเชิ ง ระบบ
(System Analysis) ส่วนที่ 3 การกาหนดผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) และหลักการ
Result–based Approach ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness
ในการกาหนดแนวทางการพัฒ นาความร่วมมือไตรภาคีหรือผลผลิตของนโยบาย
(Policy Outputs) ระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม (ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน) เพื่อนาไปปฏิบัติ
จริงต่อไป (Policy Implementation) การศึกษาฉบั บนี้จะยึดกรอบการดาเนินงานหรือมีลักษณะ
เดียวกับกิจกรรมความร่วมมือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีร่วมกันอยู่แล้วกับแหล่งผู้ให้ทั้ง
สามในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้
หลั ก การ Result–based Approach ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness โดยการ
กาหนดกรอบความร่ ว มมื อในลั ก ษณะแผนงาน (Programme–based Approach) ประกอบด้ ว ย
สาขาที่ควรให้ความส าคัญ เป็ นจุ ดมุ่งเน้น (Area of Focus) วัตถุประสงค์และชุดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนิ น การ ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดไว้ (expected results) ผลส าเร็ จ (outcomes) รวมทั้ ง รู ป แบบการ
สนับสนุนงบประมาณ (financing modality) ซึ่งมีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศ
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS (ประเทศ
เพื่อนบ้าน) ดังนี้
3.2.3.1 เป้าหมาย (ภาพรวม)
การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ให้ แก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ าน ซึ่งเป็ น ประเทศ
สมาชิก ACMECS เพื่อช่วยสนั บ สนุนหรือส่งเสริมการบรรลุ เป้าหมายเสาหลั กที่ 3 คือ การพัฒ นา
ภู มิ ภ าคอย่ า งยั่ ง ยื น และมี น วั ต กรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ภายใต้ แ ผนแม่ บ ท
ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2566
3.2.3.2 วัตถุประสงค์ (ภาพรวม)
การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้ที่มีบทบาทสาคัญในลุ่มน้าโขง
ซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือกับไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหรือที่
เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาหรือผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในสาขาความร่วมมือที่กาหนดไว้ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
เสาหลั กที่ 3 คื อ การพั ฒนาภู มิ ภาคอย่ างยั่ งยืนและมี นวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS)
ภายใต้แผนแม่บท ACMECS
3.2.3.3 ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น
1) สาขาความร่วมมือ14 รวม 5 สาขา ประกอบด้วย
(1) ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน 3 สาขา ได้แก่
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ก. วิ ส าหกิ จอั จฉริ ย ะ โดยญี่ ปุ่ นให้ ความสนใจที่ จะให้
ความช่วยเหลือลุ่มน้าโขงด้าน SMEs และ Startups และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการด้าน SMEs
ข. บริการทางการแพทย์อัจฉริยะ ซึ่งแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่ได้ระบุ
ความสนใจในสาขานี้ในลุ่มน้าโขง แต่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากญี่ปุ่นในเรื่องนี้
ค. การศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งแผนแม่บท ACMECS คาดหวังว่า
ญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ในขณะที่ไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านอาชีวศึกษาเช่นกัน
(2) ประเด็ น ความร่ ว มมื อ ที่ 2 ความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่
ก. การจัดการทรัพยากรน้า โดยญี่ ปุ่นให้ ความสนใจที่จะให้
ความช่วยเหลือลุ่มน้าโขงด้านการจัดการทรัพยากรน้า และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการในด้านนี้ เช่น การจัดการลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน การสารวจแหล่งน้าบาดาล อย่างไรก็ดี ขณะนี้
มีหน่ วยงานไทย (สสนก.) แสดงความสนใจที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ ปุ่นร่วมกับ
รัฐบาลไทย (โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ในการจัดฝึกอบรม TCTP ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน/
ประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2563–256515 อย่างไรก็ดี ข้อเสนอนี้ยังอยู่ในกระบวนการ/ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติ และมุ่งเน้นเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรน้าเป็นหลัก
ข. การลดภัยพิบัติ โดยญี่ปุ่นให้ความสนใจสาขานี้ในลุ่มน้าโขง
ในขณะที่ปัจจุบัน ไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีความช่วยเหลือทางวิชาการของที่ให้แก่
ประเทศเพื่อนบ้านเพียง 1 โครงการ คือ ความร่วมมือไตรภาคีไทยกับญี่ปุ่นให้ แก่เมียนมาในสาขา
การป้ อ งกั น และจั ด การพิ บั ติ ภั ย โดยการจั ด ฝึ ก อบรมในประเทศไทยให้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ เมี ย นมา 16
นอกจากนี้ เป็นที่ประจักษ์ว่าญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญสูงในการรับมือกับภัยพิบัติ
2) กิ จ กรรม ตามแนวทางที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว กั บ JICA ในการให้
ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน17 คือ เสนอการร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศ
ที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย สาหรับประเทศเพื่อนบ้าน 4
ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) หลักสูตรละไม่เกิน 4 สัปดาห์ จานวน 20 คน เป็น
เวลา 3 ปี ในหัวข้อตามสาขาที่กาหนดข้างต้น 5 สาขา (สาขาละ 1 หลักสูตร) รวม 5 หลักสูตรต่อปี
ได้แก่
(1) Smart Entrepreneurship Development: SMEs and Startups
(2) Smart Medical Services
15

ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น 2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน (1) การจัดฝึกอบรม Third
Country Training Programme (TCTP) หน้า 42
16
ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น 2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน (2) ความร่วมมือไตรภาคีไทยญี่ปุ่น-เมียนมา หน้า 44
17
ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น 2) กิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบัน (1) การจัดฝึกอบรม Third
Country Training Programme (TCTP) หน้า 42
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(3) Smart Vocational Education
(4) Water Resource Management
(5) Disaster Risk Management
3) การสนั บสนุนงบประมาณ (Financing modality) ตามแนวทางที่
ดาเนินการอยู่แล้วกับ JICA สาหรับการจัดฝึกอบรม 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 จานวน 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 ซึ่งจะ
สอดคล้องและยังอยู่ในกรอบเวลาของแผนแม่บท ACMECS 5 ปี ที่มีกาหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2566
โดยมีขั้นตอนตามแนวปฏิบัติในการดาเนินงานความร่วมมือกับญี่ปุ่น18
คือ กรมความร่ว มมือระหว่างประเทศส่ งร่างข้อเสนอแผนงานฯ ให้ ฝ่ ายญี่ ปุ่ น (JICA) พิจารณาใน
เบื้องต้น หากไม่ขัดข้อง จะสรรหา/ทาบทามหน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตร TCTP ทั้ง 5
หลักสูตร จัดทา/ส่งข้อเสนอขอรับความร่วมมือทางวิชาการจากญี่ปุ่น และสามารถเริ่มดาเนินกิจกรรม
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) ผลสาเร็จ (Outcomes) บุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ
อย่างน้อย 300 คน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถ และนาความรู้/ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตร TCTP ทั้ง 15 หลักสูตร ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน/ถ่ายทอดใน
หน่วยงานต่อไป
3.2.3.4 ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี
1) สาขาความร่วมมือ19 รวม 4 สาขา ประกอบด้วย
(1) ประเด็นความร่วมมือที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่
ก. วิ ส าหกิ จ อั จ ฉริ ย ะ โดยเกาหลี ให้ ความสนใจที่ จะให้
ความช่วยเหลือลุ่มน้าโขงด้าน ICT ในขณะที่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากเกาหลีในเรื่อง
SMEs / Startups และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้าน SMEs
ข. การท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน แม้ว่าเกาหลีจะไม่ได้ระบุ
ความสนใจในสาขานี้ในลุ่มน้าโขง แต่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากเกาหลีในเรื่องนี้
และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว
18

ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.1 ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น 1) กลไกและกระบวนการในการดาเนินงานความร่วมมือหุ้นส่วน
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (2) ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ หน้า 41
19
ตามผลสรุปสาขาที่ควรเสนอกับสาธารณรัฐเกาหลี ใน 3.2.2.2 ข้อ 2) หน้า 53
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(2) ประเด็ น ความร่ ว มมื อ ที่ 2 ความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่
ก. การจั ด การทรั พ ยากรน้ า ซึ่ งกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศและ KOICA ร่วมกันจัดฝึกอบรม Joint Training Program ให้แก่ประเทศอาเซียน (รวมทั้ง
ประเทศ เพื่อนบ้าน) ในสาขานี้อยู่แล้ว (KOICA จัดอบรมที่สาธารณรัฐเกาหลี ฝ่ายไทยส่งผู้เชี่ยวชาญ
ไปร่วมบรรยาย) ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan on the Joint Training Program) ฉบับที่ 2
ระหว่างปี พ.ศ. 2560–256220 จึ งควรเสนอให้ ฝ่ ายเกาหลี พิ จารณาขยายการจัดอบรมในสาขานี้
ออกไปอีกภายใต้แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2565 ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา/ยกร่าง21
เพื่อตอบสนอง แผนแม่บท ACMECS
ข. ประเด็นข้ามสาขา คือ น้า–อาหาร–พลังงาน–สิ่งแวดล้อม
ซึ่ งกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศและ KOICA ร่ว มกั น จั ด ฝึ ก อบรม Joint Training Program
ให้แก่ประเทศอาเซียน (รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน) ด้านการทาการเกษตรควบคู่ไปกับการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น โดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy
Philosophy: SEP) (จัดอบรมที่ประเทศไทย โดยฝ่ายเกาหลีส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย) ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น จึงควรเสนอให้ฝ่ายเกาหลีพิจารณาขยายการจัดอบรมที่ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก าร ฉบั บ ที่ 3 ระหว่า งปี พ.ศ. 2563–2565 ซึ่ งยั งอยู่ร ะหว่างเจรจา เพื่ อ ตอบสนอง
แผนแม่บท ACMECS โดยอาจเปลี่ยนจุดมุ่งเน้น เช่น พลังงาน เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีมีความสนใจ
เรื่องการประสานการจัดการ น้า–เกษตร–พลังงานในลุ่มน้าโขง และไทยมีศักยภาพในการให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
2) กิ จ กรรม ตามแนวทางที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว กั บ KOICA ในการให้
ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน คือ เสนอการร่วมกันจัด
ฝึ กอบรม (Joint Training Programme) ส าหรับประเทศเพื่ อนบ้ าน 4 ประเทศ (กั มพูชา ลาว เมียนมา
และเวีย ดนาม) หลั กสูตรละไม่เกิน 4 สัปดาห์ จานวน 20 คน เป็นเวลา 3 ปี ในหัวข้อตามสาขาที่
กาหนดข้างต้น 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) การสนั บ สนุ น งบประมาณ (financing modality) ตามแนวทางที่
ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว กั บ KOICA ส าหรั บ การจั ด ฝึ ก อบรม Joint Training Programme (จั ด ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี) คือ ในกรอบแผนงาน 3 ปี หลักสูตรที่จะจัดฝึกอบรมในประเทศไทย
20

ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.2 ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี 2) การจัดฝึกอบรม Joint Training Program
ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน หน้าที่ 46
21
ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.2 ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี ย่อหน้าที่ 3 ในหน้าที่ 45-46
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กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยขอให้ KOICA ส่งผู้เชี่ยวชาญ
เกาหลีมาร่วมบรรยายและออกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่จะจัดฝึกอบรมที่ส าธารณรัฐ
เกาหลี จะดาเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยกรมฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปร่วมบรรยาย
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดาเนิ นงานร่วมกันที่ผ่านมา จึงควร
เสนอให้ ทั้งสองฝ่ ายจัดอบรมในจานวนที่เท่ากัน ซึ่งตามแผนงานข้างต้นกาหนดไว้ 4 หลักสู ตร (4
สาขา) โดยประเทศไทยควรจัดอบรม ปีละ 2 หลักสูตร และสาธารณรัฐเกาหลีจัดอีก 2 หลักสูตร ใน
สาขาที่แต่ละฝ่ายมีความชานาญเป็ นหลัก กล่าวคือ (1) ประเทศไทยควรจัดหลักสูตร (1.1) Smart
and Sustainable Tourism และ (1.2) Sustainable Energy based on Sufficiency Economy
Philosophy (SEP)22 และ (2) สาธารณรัฐ เกาหลี ค วรจัด หลั ก สู ต ร (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
(ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2563–31 ธันวาคม 2565) ซึ่งจะสอดคล้อง/ยังอยู่ในกรอบเวลาของแผน
แม่บท ACMECS 5 ปี ที่มีกาหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2566
โดยมีขั้นตอนตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานความร่วมมือกับเกาหลี คือ
(1) ภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครบกาหนดสิ้นสุด Action Plan ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560–2562) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะนาร่างข้อเสนอแผนงานฯ นี้ หารือกับฝ่าย
เกาหลี เพื่อนาไปประกอบการยกร่าง Action Plan ฉบับที่ 3 ระหว่างปี ค.ศ. 2020–2022
(2) กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศจะต้ อ งสรรหา/ทาบทาม
หน่ ว ยงานไทยที่ เหมาะสมในการจัด หลั กสู ตร 2 หลั กสู ตรที่ ก าหนดไว้ส าหรับ การจัด ฝึ ก อบรมใน
ประเทศไทย รวมทั้งทาบทามฝ่ายเกาหลีในการส่งผู้เชี่ยวชาญเกาหลีมาร่วมบรรยายทั้ง 2 หลักสูตร
และขอให้ ฝ่ ายเกาหลี พิ จ ารณาจั ดฝึ กอบรมอีก 2 หลั กสู ตรที่ กาหนดไว้ส าหรับ การจัดฝึ กอบรมที่
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ สามารถระบุรายชื่อทั้ง 4 หลักสูตรไว้ใน Action Plan ที่ทั้งสองฝ่ายจะลงนาม
ร่วมกันเพื่อผูกพันการดาเนินงานระหว่างกันไว้ต่อไป
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) สาธารณรั ฐ เกาหลี (โดย KOICA) จั ด อบรม 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
23

ประเทศไทยจัดอบรมด้าน SEP อยู่แล้วภายใต้ Action Plan ฉบับที่ 2
สาธารณรัฐเกาหลีจดั อบรมด้าน water resource อยู่แล้วภายใต้ Action Plan ฉบับที่ 2

59
6) ผลสาเร็จ (Outcomes) บุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ
อย่างน้อย 240 คน ได้รับความรู้และพัฒนาศั กยภาพ/ขีดความสามารถ และนาความรู้/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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่
ก. วิ ส าห กิ จอั จ ฉริ ยะ โด ย จี น ให้ ค วาม ส น ใจที่ จ ะให้
ความช่ วยเหลื อลุ่ ม น้ าโขงด้ านการบริ การส าหรั บ SMEs ในขณะที่ แ ผนแม่ บ ท ACMECS คาดหวั ง
ความร่ วมมื อจากจี น ในเรื่ อ ง SMEs / Startups และไทยก็ มีศั ก ยภาพในการให้ ค วามร่ว มมื อ ทาง
วิชาการด้าน SMEs
ข. การศึ กษ าอั จฉริ ยะ โดยจี นให้ ความสน ใจที่ จะให้
ความช่วยเหลือลุ่มน้าโขงด้านการศึกษา ในขณะที่ไทยก็มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่ างหน่ วยงานด้ านการศึ กษา เช่ น ด้ าน IT และด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ งยั งมี
ความร่วมมือทวิภาคีกับจีนภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการ (คกร.) ไทย–จีน ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงน่าจะเสนอให้
ฝ่ายจีนพิจารณาการขยายความร่วมมือไตรภาคีไปยังประเทศเพื่อนบ้านในสาขาการศึกษาโดยมุ่งเน้น
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองแผนแม่บท ACMECS
(2) ประเด็ น ความร่ ว มมื อ ที่ 2 ความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน 2 สาขา ได้แก่
ก. การจั ด การทรั พ ยากรน้ า โดยจี น ให้ ค วามสนใจที่ จ ะให้
ความช่วยเหลือลุ่มน้าโขงด้านทรัพยากรน้า และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการในด้าน
การจัดการทรัพยากรน้าเช่น การจัดการลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน และการสารวจแหล่งน้าบาดาล อย่างไรก็ดี
จีนเป็นประเทศต้นน้าแม่น้าโขง จึงน่าจะเสนอให้จีนพิจารณาให้ความร่วมมือเรื่องการจัดการลุ่มน้าโขง
อย่างยั่งยืน
ข. พลังงานทดแทน โดยจีนให้ความสนใจเรื่องความเชื่อมโยง
ด้านพลังงานในลุ่มน้าโขง ในขณะที่แผนแม่บท ACMECS คาดหวังความร่วมมือจากจีนในด้านพลังงาน
ยั่งยืน และไทยก็มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
(3) ประเด็ น ความร่ว มมื อ ที่ 3 การท่ องเที่ ย ว เช่น การเชื่ อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจีนให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในลุ่มน้าโขง และไทย
ก็มีศักยภาพในการให้ ความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว จึงน่าจะเสนอให้จีนพิจารณาให้
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ความร่วมมือเรื่องการพัฒนาและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้าโขง (รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน)
เนื่องจากจีนก็ตั้งอยู่ในอนุภูมิภาคเช่นกัน
2) กิจกรรม ตามแนวทางที่เคยดาเนินการกับฝ่ายจีนในการให้ความร่วมมือ
25
ไตรภาคี แ ก่ ลุ่ ม น้ าโขง คื อ เสนอการร่ ว มกั น ด าเนิ น โครงการความร่ ว มมื อ ไตรภาคี (Trilateral
Cooperation) โดยการจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร ฝึ ก อบรมหรือ ดู งาน ทั้ งในประเทศไทยและจี น
สาหรับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ครั้งละไม่เกิน 4 สัปดาห์
จานวน 20 คน เป็นเวลา 4 ปี โดยแบ่งเป็นระยะที่ 1 จานวน 2 ปี และระยะที่ 2 อีก 2 ปี ต่อเนื่องกัน
(ตามกรอบการดาเนินงานความร่วมมือไทย–จีน ซึ่งทุกโครงการจะมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี26) ในหัวข้อ
ตามสาขาที่กาหนดข้างต้น 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) การสนั บสนุนงบประมาณ (Financing modality) ตามแนวทางที่
ดาเนิ น การอยู่ แล้ วกับ จี น คือ ตามหลั กการความร่ว มมือระหว่างประเทศกาลั งพั ฒ นา (Technical
Cooperation among Developing Countries : TCDC) โดยประเทศเจ้ า ภาพ/ผู้ จั ด กิ จ กรรม
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 จานวน 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2566 ซึ่งจะ
สอดคล้อง/ยังอยู่ในกรอบเวลาของแผนแม่บท ACMECS 5 ปี ที่มีกาหนดสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2566
โดยมีขั้นตอนตามแนวปฏิบัติในการดาเนินงานความร่วมมือกับจีน27 คือ
(1) เนื่ อ งจากจะเป็ น ข้ อ ริเริ่ม ใหม่ จ ากกรมความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
ประเทศเอง กรมฯ จึงต้องสรรหา/ทาบทามหน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการจัดทาโครงการความร่วมมือ
ไตรภาคีร่วมกับ หน่ วยงานฝ่ายจีน ก่อน โดยขอให้ หน่วยงานจัดทา/ส่ งคาขอมายังกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภายในเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2562 (ช่วงการเปิดรับคาขอทั้งภายในจีนและไทย)
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ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.3 ความร่วมมือไตรภาคีกับจีน 2) ความร่วมมือไตรภาคีไทย-จีน-อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง หน้าที่ 50
ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.3 ความร่วมมือไตรภาคีกับจีน 1) กลไกและกระบวนการในการดาเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีน ข้อ ก. การวางแผน (Planning) หน้าที่ 49
27
ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3.3 ความร่วมมือไตรภาคีกับจีน 1) กลไกและกระบวนการในการดาเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีน ข้อ (2) ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ หน้าที่ 49-50
26
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(2) รวบรวมคาขอใหม่ที่หน่วยงานฝ่ ายไทยจัดส่งมาเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ คกร. ฝ่ายไทย เพื่อกลั่นกรอง/คัดเลือก ในช่วงเดือนมกราคม–มีนาคม
2563 เพื่อให้สามารถเสนอฝ่ายจีนร่วมพิจารณา/อนุมัติในการประชุม คกร. ไทย–จีน สมัยที่ 23 ซึ่งมี
กาหนดจัดในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
5) ผลลัพธ์ที่คาดไว้ (Expected results) ใน 4 ปี (พ.ศ. 2563–2566)
(1) จัดอบรม/ดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในไทยและจีน ภายใต้
โครงการความร่วมมือไตรภาคีทั้ง 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) ผลสาเร็จ (Outcomes) บุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ
อย่างน้อย 400 คน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถ และนาความรู้/ประสบการณ์
ที่ได้รับ จากการอบรม/ดู งาน/ประชุมเชิงปฏิบั ติการภายใต้โครงการความร่วมมื อไตรภาคี ทั้ง 20
หลักสูตร ไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน/ถ่ายทอดในหน่วยงานต่อไป
3.2.3.6 การติ ด ตามประเมิ น ผล (Monitoring and Evaluation) ส าหรั บ การ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแผนงานความร่วมมือกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน จะประกอบด้วย
1) ระดับผลลัพธ์ (Expected results) โดยหน่วยงานไทยผู้จัดส่งรายงานผล
หลังสิ้นสุดการจัดอบรม (course evaluation report) ให้พิจารณา ซึ่งควรจะประกอบด้วย จานวน
ผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละประเทศเพื่อนบ้าน ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ความรู้/ประสบการณ์ที่
ได้รับ ประโยชน์ของเนื้อหาหลักสูตรที่มีต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น
2) ระดับผลสาเร็จ (Outcomes) โดยหลังสิ้นสุดการอบรมอย่างน้ อย 1 ปี
จัดส่ง joint evaluation mission ประกอบด้วย หน่วยงานผู้แทนจากแหล่งผู้ให้ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานไทยผู้จัดไปติดตามประเมินผล (post evaluation) ในประเทศของ
ผู้รับทุน เพื่อร่วมกันประเมินการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน/สามารถช่วยส่งเสริม และสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายเสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมภายใต้แผนแม่บท
ACMECS ได้อย่างแท้จริง หรือดาเนินกลไกการประเมินผลอื่น ๆ ตามแต่จะตกลงกัน
3.2.4 การประเมิน ผลตอบกลับ ต่อข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีจากสาม
ประเทศหุ้นส่วนและประเทศสมาชิก ACMECS : โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System
Analysis) ส่วนที่ 4 การป้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback)
การวิเคราะห์ น โยบายเชิ งระบบ (System Analysis) ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ประเมินผลนโยบาย โดยอาศัยปัจจัยป้อนกลับหรือ Feedback ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลว
ของการกาหนดนโยบายด้ว ย แต่เนื่ องด้ว ยข้อ จากั ดด้านเวลา การศึ กษาฉบั บนี้ จึงขอเสนอเพี ย ง
แนวทางในการหาข้ อ มู ล ปั จ จั ย ป้ อ นกลั บ มาใช้ ป ระเมิ น ข้ อ เสนอแผนงานความร่ ว มมื อ ไตรภาคี
โดยเฉพาะจากผู้ ที่ต้องมีส่วนสาคัญในการดาเนินงานตามแผนงานฯ นี้ ได้แก่ (1) ประเทศเพื่อนบ้าน
(2) ทั้งสามแหล่งผู้ให้ และ (3) หน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือ ดังนี้
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3.2.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความท้าทายและขอยืนยันความต้องการที่
แท้จริงของประเทศเพื่ อนบ้านหรือประเทศสมาชิก ACMECS ในฐานะผู้รับ โดยอาจใช้ช่องทางกลไก
การหารือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีอยู่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการประจาปีไทย–กัมพูชา ไทย–ลาว ไทย–เมียนมา
และไทย–เวียดนาม ซึ่งจัดเป็นประจาทุก 1–2 ปี หรือเสนอให้นาเข้าหารือในการประชุมภายใต้กรอบ
ACMECS เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) ซึ่งเป็นการหารือใน
ระดั บ ปฏิ บั ติ ที่ มีเป็ น ประจ าทุ ก ปี (โดยกรมความร่ว มมือ ระหว่างประเทศจะต้องประสานกั บกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยสาหรับกรอบ ACMECS) เพื่อนาข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางความร่วมมือไตรภาคีหรือ Policy Outputs ดังกล่าวมาแล้วว่า
จะสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเสาหลั ก ที่ 3 ของแผนแม่ บ ท ACMECS ได้ จริงหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ งเพื่ อส่ งเสริม หลั ก การ
Ownership ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness หรือความเป็นเจ้าของของประเทศคู่
ร่วมมือต่อ ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีตามผลการศึกษาฉบับนี้ โดยสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบตั้งแต่การพัฒนาแผนงานจนไปถึงการนาไปปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน
3.2.4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการตามข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีดังกล่าวข้างต้น นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดาเนินการอยู่
แล้ ว ในปั จ จุ บั น ร่ ว มกั บ ญี่ ปุ่ น (TCTP) สาธารณรั ฐ เกาหลี (Joint Training Program) และจี น
(โครงการ ความร่วมมือไตรภาคี) โดย
1) ใช้ช่องทางการประสานงานและกลไล/เวทีการเจรจาหารือต่าง ๆ ที่มี
อยู่แล้วระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานผู้แทนประเทศทั้งสาม ในฐานะหุ้นส่วน
ความร่วมมือไตรภาคี คือ JICA KOICA และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เพื่อแสวงหา
ข้อผูกพันจากแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการร่วมสนับสนุนงบประมาณและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
2) สรรหาและเจรจาหารือกับหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการและดาเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแผนงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ /
ข้อผูกพันจากหน่วยงานไทยในการร่วมกันให้ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการ Accountability ตาม Paris Declaration on
Aid Effectiveness หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบร่ว มกั น ต่ อ ผลลั พ ธ์ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานร่ว มกั น
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.2.5 การประเมินสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับ
ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใ ห้แก่ประเทศ ACMECS : โดยใช้
การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก
(Environment)
ตามทฤษฎีระบบ (System Theory) สิ่งแวดล้อมภายนอก (Environment) เป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายด้วยเช่น กัน จากการวิเคราะห์บริบท
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แวดล้อมต่าง ๆ แล้วพบว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออานวยต่อการนาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีไปใช้ได้อย่างประสบผล สาเร็จหลายประการ คือ
3.2.5.1 นโยบายของกระทรวงการต่ างประเทศที่ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในทุกมิติกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อให้ไทยมีบทบาท
น าในการพั ฒ นาและความเชื่อ มโยงในทุ กด้ าน ได้ รับ การสนั บ สนุ น และการยอมรับ จากประเทศ
มหาอานาจในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลกในการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศที่สาคัญต่าง ๆ
3.2.5.2 นโยบายของกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับแหล่ง
ผู้ให้อื่น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผลโดยการกาหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะ
แผนงาน (Programme–based Approach) ตาม Paris Declaration on Aid Effectiveness
3.2.5.3 “ความร่วมมือแบบไตรภาคี” (Triangular Co–operation) เป็นความร่วมมือ
ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ กล่าวคือ ประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นผู้ให้ดั้งเดิมสามารถลดค่าใช้จ่าย โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญของประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นผู้ให้รายใหม่ ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศที่สาม
ในขณะที่ ประเทศผู้ให้รายใหม่จะได้รับการเพิ่มศักยภาพในการให้ความร่วมมือแก่ประเทศกาลังพัฒนา
อื่น ๆ จากประเทศพัฒนาแล้วที่มาร่วมสนับสนุนความร่วมมือ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของความร่วมมือ
และประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นประเทศผู้รับ สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศผู้ให้
รายใหม่ที่มีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบทและสภาพของประเทศผู้รับมากกว่า เป็นต้น
3.2.5.4 แผนแม่ บ ท ACMECS ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บทบาท/การมี ส่ ว นร่ว มของ
ประเทศหุ้นส่วนในการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน และ
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างกรอบ ACMECS กับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในภูมิภาค
3.2.5.5 ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน
ทั้งสามประเทศหุ้นส่วนได้ให้ความสาคัญต่อกรอบ ACMECS หรือแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
ในฐานะที่ประเทศสมาชิก ACMECS คือ ประเทศลุ่มน้าโขง และประเทศไทยได้วางบทบาทตนเองเป็น
ประเทศผู้ให้ร่วม (co–donor) กับประเทศหุ้นส่วนทั้งสามมาโดยตลอด โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่ ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามก็มองว่าไทยเป็นประเทศสมาชิกที่มี
สถานะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเช่นกัน
3.3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับสามประเทศหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของ
เสาหลักที่ 3 ภายใต้แผนแม่บท ACMECS
ในส่วนนี้ ผู้ศึกษาได้นากระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis)
มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อช่วยให้
บรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการ
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ดาเนินงานความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ
เพือ่ นบ้านที่ดาเนินการร่วมกันอยู่แล้วในปัจจุบัน28 ซึ่งมีผลสรุป ดังนี้
3.3.1 การกาหนดสาขาความร่วมมือสาหรับความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน :
การกาหนดปัจจัยนาเข้าของนโยบาย (Policy Inputs)
ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน

ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ
จากผลการศึกษาครั้งนี้
(1) จุดแข็ง - สาขาความร่วมมือเกิดจากความสนใจ/ - ประมวลความต้องการ/ความสนใจจาก
นโยบายของไทยและประเทศหุ้นส่วน ทั้งสามฝ่าย (ไทย-ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามเป็นหลัก
ประเทศเพื่อนบ้าน) แล้ว โดยพิจารณา
จากแผนแม่บท ACMECS / ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) จุดอ่อน - ไม่มีข้อมูลสาขาที่เป็นความต้องการ - ศึกษาจากเอกสารเพียงอย่างเดียว
จากประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)
3.3.2 การกาหนดนโยบาย/แนวทางความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน :
กระบวนการ (Process) ในการกาหนดนโยบาย (Policy
ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน

ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ
จากผลการศึกษาครั้งนี้
(1) จุดแข็ง - ไทยและประเทศหุ้นส่วนทั้งสามตกลง - มีการกาหนดเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน
ร่วมกันในกลไกการประชุม/หารือที่มี
คือ การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่
อยู่ในปัจจุบัน
3 ของแผนแม่บท ACMECS ซึ่งเป็น
- พิจารณาจากคาขอของหน่วยงานไทย ผลประโยชน์ร่วมในภูมิภาคของทั้งไทย
หรือของประเทศหุ้นส่วนที่เสนอขอจัด และประเทศเพื่อนบ้านในฐานะสมาชิก
กิจกรรม/ฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพื่อน - ใช้หลักการตามปฏิญญาปารีสเพื่อให้
บ้านในแต่ละปีเป็นหลัก
ความร่วมมือเกิดประสิทธิผล และมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่
ดาเนินการอยู่แล้วเพื่อหาช่องทางในการ
เสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสม
(2) จุดอ่อน - ยังไม่มีกลไกการหารือกับ CLMV
- ยังไม่มีกลไกการหารือกับ CLMV
ประเทศหุ้นส่วน และหน่วยงานไทยที่จะ
ช่วยยืนยันความเหมาะสมของนโยบาย/
แนวทางที่เสนอ
28

ดูบทที่ 3 ข้อ 3.1.3 ความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศหุ้นส่วนในเอเชียที่มีบทบาทสาคัญในลุ่มน้าโขง หน้า
40–50
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3.3.3 การกาหนดแผนงานความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน : การกาหนด
ผลผลิตของนโยบาย (Policy Output)
ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน

ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ
จากผลการศึกษาครั้งนี้
(1) จุดแข็ง - กาหนดแผนงานกิจกรรมจากคาขอของ - ใช้หลักการตามปฏิญญาปารีสในการ
หน่วยงานไทยที่ได้รับอนุมัติ หรือฝ่าย
จัดทาแผนงานแบบ programmeไทยและประเทศหุ้นส่วนตกลงร่วมกัน based approach ที่กาหนดเป้าหมาย
ในแต่ละปี จึงมีข้อผูกพันจากทั้ง
โดยรวม คือ การสนับสนุนแผนแม่บท
ประเทศหุ้นส่วนและหน่วยงานไทย
ACMECS รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ในการดาเนินงานจนบรรลุผลสาเร็จ
ผลลัพธ์และผลสาเร็จไว้อย่างชัดเจน
(2) จุดอ่อน - มีหลากหลายสาขาตามแต่หน่วยงาน - ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน
ไทยจะเสนอขอมา หรือฝ่ายไทย/
จาก CLMV จึงอาจมาเข้าร่วมโดยขาด
ประเทศหุ้นส่วนเห็นชอบร่วมกัน โดย
การผูกพันต่อผลสาเร็จหรือทาให้
ยังไม่มีการกาหนดสาขาที่ควรเป็น
กิจกรรมไม่มีความยั่งยืน
เป้าหมายหลักชัดเจนในแต่ละปี
- ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
งานจาก CLMV จึงอาจมาเข้าร่วมโดย
ขาดการผูกพันต่อผลสาเร็จหรือทาให้
กิจกรรมไม่มีความยั่งยืน
3.3.4 การประเมินผลตอบกลับต่อการดาเนินงานความร่วมมือไตรภาคีที่ให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน : การป้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback)
ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน

ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ
จากผลการศึกษาครั้งนี้
-

(1) จุดแข็ง - มีกลไกการประชุม/หารือระหว่างไทย
กับประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม
(2) จุดอ่อน - ยังไม่มีกลไกการหารือกับ CLMV
- ยังไม่มีกลไกการหารือกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

66
3.3.5 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มในการด าเนิ น งานความร่ วมมื อ ไตรภาคี ที่ ใ ห้ แ ก่
ประเทศเพื่อนบ้าน : การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก (Environment)
ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบัน

ความร่วมมือไตรภาคีตามข้อเสนอ
จากผลการศึกษาครั้งนี้
(1) จุดแข็ง - ความร่วมมือไตรภาคีเป็นความร่วมมือ - ความร่วมมือไตรภาคีเป็นความร่วมมือที่
ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน
- นโยบายกระทรวงการต่างประเทศ / - มีปัจจัยเอื้อหลายประการ เช่น นโยบาย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้
ของกระทรวงฯ / กรมความร่วมมือฯ
ความสาคัญต่อความร่วมมือกับ CLMV กรอบ ACMECS ให้ความสาคัญกับ
และส่งเสริมความร่วมมือไตรภาคีกับ
บทบาทของประเทศหุ้นส่วน และ
ประเทศหุ้นส่วน
ประเทศหุ้นส่วนทั้งสามให้ความสาคัญ
ต่อความร่วมมือในลุ่มน้าโขง รวมทั้ง
กรอบ ACMECS และยอมรับบทบาท
ไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
(2) จุดอ่อน
-
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ตารางที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาสาขาความร่วมมือกับญี่ปุ่น
สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
เช่น ญีป่ นุ่
(Thailand’s Potentials
in Mekong Region)
ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
สาหรับกรอบ ACMECS
ค.ศ. 2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566)
พ.ศ. 2551– 2554
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น  วิสาหกิจอัจฉริยะ (SMEs /  การพัฒนาอุตสาหกรรม
SMEs และ Startups
Startups)
(เช่น การพัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิต และ
 Financial literacy
SMEs)

สาขาที่ญป่ี นุ่ จะให้
ความร่วมมือแก่
ลุ่มน้าโขง
(Japan’s Priority Areas
in Mekong Region)
Tokyo Strategy 2018 for
Mekong-Japan
Cooperation
เสาหลักที่ 1 Vibrant &
Effective Connectivity
 Industrial Connectivit
(SMEs / Startups)

1.2 การเกษตรอัจฉริยะ
1.3 การท่องเที่ยวอัจฉริยะ
และยั่งยืน
1.4 บริการทางการแพทย์
อัจฉริยะ

 การเกษตรอัจฉริยะ
 การท่องเที่ยวอัจฉริยะและ
ยั่งยืน
 บริการทางการแพทย์

1.5 การศึกษาอัจฉริยะ

 การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/  การศึกษา เช่น การสร้าง เสาหลักที่ 2 PeopleCentered Society
มหาวิทยาลัย
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้าน
 การศึกษา
การศึกษา (เช่น IT, S&T)
การจัดการศึกษา/พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีพ
(เช่น ฝึกอบรมวิชาชีพ

ไม่ใช่สาขาที่ญี่ปุ่นสนใจในลุ่มน้า
โขง แต่ญี่ปุ่นมีศักยภาพสูง

1.6 พลังงานอัจฉริยะ
1.7 เมืองอัจฉริยะ
1.8 ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 การจัดการทรัพยากรน้า

 การจัดการทรัพยากรน้า
เช่น การจัดการลุ่มน้าโขง
อย่างยั่งยืน
 การสารวจ/พัฒนาแหล่งน้า
บาดาล เช่น การจัดทา
แผนที่อุทกธรณีวิทยา

เสาหลักที่ 3 Realization of
Green Mekong
 การจัดการทรัพยากรน้า
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สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
สาขาที่ญป่ี นุ่ จะให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ความร่วมมือแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
ลุ่มน้าโขง
เช่น ญีป่ นุ่
(Thailand’s Potentials
(Japan’s Priority Areas
in Mekong Region)
in Mekong Region)
ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
Tokyo Strategy 2018 for
แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
สาหรับกรอบ ACMECS
Mekong-Japan
ค.ศ. 2019–2023 (พ.ศ. 2562–2566)
พ.ศ. 2551– 2554
Cooperation
2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ทรัพยากรธรรมชาติ/
 การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ
 การลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ

2.3 การลดภัยพิบัติ
2.4 พลังงานทดแทน
2.5 ประเด็นข้ามสาขา
(น้า-อาหาร-พลังงานสิ่งแวดล้อม)
3. การเกษตรยั่งยืน
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ
การส่งออกผลผลิตแปรรูป

 พลังงานยั่งยืน

เสาหลักที่ 2 PeopleCentered Society
 การประมง เช่น การผลิต  การเกษตร
สินค้าประมง
 อุตสาหกรรมอาหาร
 ปศุสัตว์ เช่น การป้องกัน
โรคระบาดสัตว์
 การส่งเสริมการเกษตร เช่น
การผลิตพืชเศรษฐกิจ

4. การท่องเที่ยว
เช่น การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและเชิงนิเวศ
5. สุขภาพ
เช่น การป้องกัน/ควบคุม
โรคติดต่อข้ามชายแดน
สุขภาพผู้อพยพข้ามชายแดน
โภชนาการที่ดี ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
อาหาร/ยาปลอดภัย

 สาธารณสุข

เสาหลักที่ 2 PeopleCentered Society
 การดูแลรักษาสุขภาพ
เช่น Universal Health
Coverage (UHC)
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ตารางที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาสาขาความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี
สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
สาขาที่เกาหลีจะให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ความร่วมมือแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
ลุ่มน้าโขง
เช่น
(Thailand’s Potentials
(Korea’s Priority Areas
สาธารณรัฐเกาหลี
in Mekong Region)
in Mekong Region)
ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
Mekong-ROK Plan of
สาหรับกรอบ ACMECS
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566)
Action 2017 - 2020
พ.ศ. 2551– 2554
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น  วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น
 การเสริมสร้างศักยภาพ 1. Connectivity
SMEs และ Startups
SMEs และ Startups
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 1.1 HRD
1.2 ICT
การสื่อสาร (เช่น IT
Superhighway)
1.2 การเกษตรอัจฉริยะ
1.3 การท่องเที่ยวอัจฉริยะ
และยั่งยืน

 การท่องเที่ยวอัจฉริยะและ  การท่องเที่ยว เช่น การ 3. การท่องเที่ยว
ยั่งยืน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาดร่วม

1.4 บริการทางการแพทย์
 บริการทางการแพทย์
อัจฉริยะ
1.5 การศึกษาอัจฉริยะ
1.6 พลังงานอัจฉริยะ
1.7 เมืองอัจฉริยะ
1.8 ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 การจัดการทรัพยากรน้า

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2.3 การลดภัยพิบัติ
2.4 พลังงานทดแทน

 การจัดการทรัพยากรน้า 2.2 การพัฒนาทรัพยากรน้า
เช่น การจัดการลุ่มน้าโขง
อย่างยั่งยืน
 การสารวจ/พัฒนาแหล่งน้า
บาดาล เช่น การจัดทา
แผนที่อุทกธรณีวิทยา
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สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
สาขาที่เกาหลีจะให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ความร่วมมือแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
ลุ่มน้าโขง
เช่น
(Thailand’s Potentials
(Korea’s Priority Areas
สาธารณรัฐเกาหลี
in Mekong Region)
in Mekong Region)
ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
Mekong-ROK Plan of
สาหรับกรอบ ACMECS
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566)
Action 2017 - 2020
พ.ศ. 2551– 2554
2.5 ประเด็นข้ามสาขา
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. การประสานการจัดการ
(น้า-อาหาร-พลังงานทรัพยากรน้า-การเกษตรพอเพียง*
สิ่งแวดล้อม)
พลังงาน
3. การเกษตรยั่งยืน
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.1 Green Growth
2.3 การเกษตรและการพัฒนา
พอเพียง*
ชนบท

4. การท่องเที่ยว
5. สุขภาพ

ตารางที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาสาขาความร่วมมือกับจีน
สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
เช่น
(Thailand’s Potentials
จีน
in Mekong Region)

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น
SMEs และ Starups

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

สาขาที่จีนจะให้
ความร่วมมือแก่
ลุ่มน้าโขง
(China’s Priority Areas
in Mekong Region)
Five-Year Plan of Action
ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
on Lancang-Mekong
สาหรับกรอบ ACMECS
Cooperation
พ.ศ. 2551– 2554
2018 - 2022
เสาหลักที่ 2 Economy &
Sustainable Development
 การพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้าน IT
 การพัฒนาอุตสาหกรรม เสาหลักที่ 2 Economy &
(เช่น การพัฒนาขีดความ Sustainable Development
สามารถในการผลิต และ  ความร่วมมือเศรษฐกิจ
SMEs)
ข้ามพรมแดน (การ
พัฒนาพันธมิตรด้านการ
บริการสาหรับ SMEs)

71
สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
เช่น
(Thailand’s Potentials
จีน
in Mekong Region)

แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี
ค.ศ. 2019– 2023 (พ.ศ. 2562– 2566)
1.2 การเกษตรอัจฉริยะ
1.3 การท่องเที่ยวอัจฉริยะ
และยั่งยืน
1.4 บริการทางการแพทย์
อัจฉริยะ
1.5 การศึกษาอัจฉริยะ

การเกษตรอัจฉริยะ

1.6 พลังงานอัจฉริยะ
1.7 เมืองอัจฉริยะ
1.8 ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 การจัดการทรัพยากรน้า

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2.3 การลดภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
สาหรับกรอบ ACMECS
พ.ศ. 2551– 2554

สาขาที่จีนจะให้
ความร่วมมือแก่
ลุ่มน้าโขง
(China’s Priority Areas
in Mekong Region)
Five-Year Plan of Action
on Lancang-Mekong
Cooperation
2018 - 2022

 การศึกษา เช่น การสร้าง เสาหลักที่ 3 Social &
Cultural Cooperation
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้าน
 การศึกษา เช่น พัฒนา
การศึกษา (เช่น IT, S&T)
อาชีวศึกษา แลกเปลี่ยน
การจัดการศึกษา/พัฒนา
ทางวิชาการระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีพ มหาวิทยาลัย
(เช่น ฝึกอบรมวิชาชีพ

เสาหลักที่ 2 Economy &
 ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ Sustainable
Development
มลพิษจากหมอกควัน
 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
 การจัดการทรัพยากรน้า  ทรัพยากรน้า
เช่น การจัดการลุ่มน้าโขง
อย่างยั่งยืน
 การสารวจ/พัฒนาแหล่งน้า
บาดาล เช่น การจัดทา
แผนที่อุทกธรณีวิทยา
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สาขาที่สาคัญต่อ
ACMECS
ตามเสาหลักที่ 3 :
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/
มีนวัตกรรม

สาขาที่ ACMECS
ศักยภาพของไทยในการให้
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ ความร่วมมือทางวิชาการแก่
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง
เช่น
(Thailand’s Potentials
จีน
in Mekong Region)

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

2.5 ประเด็นข้ามสาขา
(น้า-อาหาร-พลังงานสิ่งแวดล้อม)
3. การเกษตรยั่งยืน
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

4. การท่องเที่ยว
เช่น การเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ACMECS
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5. สุขภาพ
เช่น การป้องกัน/ควบคุม การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อข้าม
ชายแดน สุขภาพผู้อพยพ
ข้ามชายแดน โภชนาการที่ดี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
สุขภาพ อาหาร/ยาปลอดภัย

พลังงานยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ฯ สพร.
สาหรับกรอบ ACMECS
พ.ศ. 2551– 2554
 พลังงานทดแทน/
พลังงานทางเลือก
เช่น พลังงานชีวภาพ
พลังงานลมและน้า

สาขาที่จีนจะให้
ความร่วมมือแก่
ลุ่มน้าโขง
(China’s Priority Areas
in Mekong Region)
Five-Year Plan of Action
on Lancang-Mekong
Cooperation
2018 - 2022
เสาหลักที่ 2 Economy &
Sustainable Development
 ความเชื่อมโยงด้าน
พลังงาน

 การเกษตร เช่น
ชลประทาน ประมง
ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน
วิชาการเกษตร ส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น

เสาหลักที่ 2 Economy &
Sustainable Development
 การเกษตร

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางสังคม/วัฒนธรรม
 การส่งเสริมการตลาดร่วม
 การพัฒนาเวบไซต์/
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว

เสาหลักที่ 3 Social &
Cultural Cooperation
 การท่องเที่ยว เช่น พัฒนา
เมืองท่องเที่ยว MLC

 การป้องกัน/ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค

เสาหลักที่ 3 Social &
Cultural Cooperation
 สุขภาพ เช่น การป้องกัน/
ควบคุมโรคติดต่อข้าม
ชายแดน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างโรงพยาบาล
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยดาเนินการอยู่แล้วกับกิจกรรมที่จะเสนอให้
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS
สาขาความร่วมมือ
กิจกรรมของกรมฯ
ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ
เพื่อการพัฒนา
ที่ดาเนินการกับ
กิจกรรมความร่วมมือ
(Remarks)
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศเพื่อนบ้าน
ไตรภาคีกับญี่ปุ่น
ประเทศ ACMECS
(TICA’s on-going
(Suggested Activities)
(Suggested Area)
Programmes in CLMV)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (HRD & Modern Technology)
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น
-ไม่มีหลักสูตร TCTP เช่น
SMEs และ Startups
 Smart Entrepreneurship
Development: SMEs
and Startups
1.2 บริการทางการแพทย์
-ไม่มีหลักสูตร TCTP เช่น
- ไม่ใช่สาขาที่ญี่ปุ่นสนใจใน
อัจฉริยะ
 Smart Medical Services ลุ่มน้าโขง แต่ACMECS
คาดหวังให้ ญี่ปุ่นร่วมมือ
ด้านนี้
1.3 การศึกษาอัจฉริยะ
-ไม่มีหลักสูตร TCTP เช่น
- ACMECS คาดหวังให้ ญี่ปุ่น
ร่วมมือด้านอาชีว ศึกษา
 Smart Vocational
- ไทยมีศักยภาพด้าน
Education
อาชีวศึกษา
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation)
2.1 การจัดการทรัพยากรน้า ไตรภาคี
หลักสูตร TCTP เช่น
-อาจซ้าซ้อนกับคาขอปี JFY
1) ญี่ปุ่น
2020 / หากได้รับอนุมัติ
 Water Resource
- หลักสูตร TCTP ด้าน
จะมีระยะเวลา 3 ปี
Management
Water Management
(2563-2565)
(คาขอปี JFY 2020)
2) เกาหลี
- Joint Training ด้าน Water
Resource
2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพ AITC
-ไม่เสนอ
-ซ้าซ้อน
ภูมิอากาศ
- หลักสูตรด้าน Climate
Change (เวียนทุนปีละ
7-10 หลักสูตร)
2.3 การลดภัยพิบัติ
ไตรภาคีกับญี่ปุ่น
หลักสูตร TCTP เช่น
-ญี่ปุ่นมีความชานาญในการ
- เมียนมา: โครงการDisaster  Disaster Risk
รับมือกับภัยพิบัติ
Prevention &
Management
Management (Hydrology)
3. การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
AITC
-ไม่เสนอ
-ซ้าซ้อน
การเกษตร การจัดการ
- หลักสูตรด้าน Food
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Security
ทวิภาคี (การเกษตร)
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สาขาความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ ACMECS
(Suggested Area)

4. สุขภาพ (Health)
เช่น การป้องกัน/ควบคุม
โรคติดต่อข้ามชายแดน
สุขภาพผู้อพยพข้ามชายแดน
โภชนาการที่ดี ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
อาหาร/ยาปลอดภัย

กิจกรรมของกรมฯ
ที่ดาเนินการกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(TICA’s on-going
Programmes in CLMV)
- กัมพูชา: โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตร (ผัก/ผลไม้) /
แผนงาน ด้านการเกษตร
เช่น เพิ่มผลผลิต (5
โครงการ)
- ลาว: โครงการพัฒนาประมง
(จาปาสัก)
- เมียนมา: โครงการเพาะ
เลี้ยงกุ้งทะเลและตั้งโรงสี
ข้าว (รัฐยะไข่)
- เวียดนาม: โครงการติดตั้ง
ปะการังเทียมในทะเล
ACMECS
- ฝึกอบรม เช่น สุขอนามัยพืช
การผลิตพืชสวน การสารวจ
ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
และการปลูกป่าเศรษฐกิจ
เป็นต้น
(พ.ศ. 2553-2560)

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมความร่วมมือ
ไตรภาคีกับญี่ปุ่น
(Suggested Activities)

AITC
-ไม่เสนอ
- 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

หมายเหตุ
(Remarks)

-ซ้าซ้อน
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยดาเนินการอยู่แล้วกับกิจกรรมที่จะเสนอให้
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีกับเกาหลีเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS
สาขาความร่วมมือ
กิจกรรมของกรมฯ
ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ
เพื่อการพัฒนา
ที่ดาเนินการใน
กิจกรรมความร่วมมือ
(Remarks)
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศเพื่อนบ้าน
ไตรภาคีกับเกาหลี
ประเทศ ACMECS
(TICA’s on-going
(Suggested Activities)
(Suggested Area)
Programmes in CLMV)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (HRD & Modern Technology)
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น
-ไม่มีJoint Training Program - ACMECS คาดหวังให้
SMEs และ Startups
เกาหลีร่วมมือในด้านนี้
 ICT Development for
- เกาหลีมีความสนใจด้าน
SMEs and Startups
ICT ในลุ่มน้าโขง
1.2 การท่องเที่ยวอัจฉริยะ
-ไม่มีJoint Training Program - ACMECS คาดหวังให้
และยั่งยืน
เกาหลีร่วมมือในด้านนี้
 Smart & Sustainable
Tourism
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation)
2.1 การจัดการทรัพยากรน้า ไตรภาคีกับเกาหลี
Joint Training Program - ไทยและเกาหลีจัดอบรม
- Joint Training ด้าน
ร่วมกันในสาขานี้อยู่แล้ว
 Water Resource
Water Resource
(ที่เกาหลี)
Management
2.5 ประเด็นข้ามสาขา
AITC (หลักสูตรฝึกอบรม)
Joint Training Program - เกาหลีมีความสนใจเรื่อง
(น้า-อาหาร-พลังงาน- - ด้าน Sufficiency Economy  SEP : Sustainable
การประสานการจัดการน้าสิ่งแวดล้อม)
Philosophy (SEP)
เกษตร-พลังงานในลุ่มน้าโขง
Energy
- ด้าน Food Security
- ไทยมีศักยภาพด้านพลังงาน
ไตรภาคีกับเกาหลี
ทดแทน/พลังงานทางเลือก
- Joint Training ด้าน SEP
- ไทยและเกาหลีจัดอบรม
(Agriculture &
ร่วมกันในเรื่องนี้มาแล้ว
Environment)
(ที่ประเทศไทย) ด้าน
เกษตร-สิ่งแวดล้อม
3. การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
AITC
-ไม่เสนอ
-ซ้าซ้อน
การเกษตร การจัดการ
- หลักสูตรด้าน Food
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Security
ทวิภาคี (การเกษตร)
- กัมพูชา: โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตร (ผัก/ผลไม้) /
แผนงาน ด้านการเกษตร
เช่น เพิ่มผลผลิต (5
โครงการ)
- ลาว: โครงการพัฒนาประมง
(จาปาสัก)
- เมียนมา: โครงการเพาะ
เลี้ยงกุ้งทะเลและตั้งโรงสีข้าว
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สาขาความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ ACMECS
(Suggested Area)

กิจกรรมของกรมฯ
ที่ดาเนินการใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
(TICA’s on-going
Programmes in CLMV)
(รัฐยะไข่)
- เวียดนาม: โครงการติดตั้ง
ปะการังเทียมในทะเล
ACMECS (ปี 2553-2560)
- ฝึกอบรม เช่น สุขอนามัยพืช
การผลิตพืชสวน การสารวจ
ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
และการปลูกป่าเศรษฐกิจ
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมความร่วมมือ
ไตรภาคีกับเกาหลี
(Suggested Activities)

หมายเหตุ
(Remarks)

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบกิจกรรมความร่วมมือที่ไทยดาเนินการอยู่แล้วกับกิจกรรมที่จะเสนอให้
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีกับจีนเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS
สาขาความร่วมมือ
กิจกรรมของกรมฯ
ข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ
เพื่อการพัฒนา
ที่ดาเนินการใน
กิจกรรมความร่วมมือ
(Remarks)
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศเพื่อนบ้าน
ไตรภาคีกับจีน
ประเทศ ACMECS
(TICA’s on-going
(Suggested Activities)
(Suggested Area)
Programmes in CLMV)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (HRD & Modern Technology)
1.1 วิสาหกิจอัจฉริยะ เช่น
-ไม่มีโครงการไตรภาคี
SMEs และ Startups
 Smart Entrepreneurship
Development: SMEs
and Startups
1.2 การศึกษาอัจฉริยะ
-ไม่มีโครงการไตรภาคี
- จีนมีความร่วมมือกับไทยใน
สาขา STI
 Smart Education in
Science, Technology &
Innovation (STI)
2. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation)
2.1 การจัดการทรัพยากรน้า ไตรภาคีกับญี่ปุ่น
โครงการไตรภาคี
- จีนเป็นประเทศต้นน้า
- หลักสูตร TCTP ด้าน
 Water Resource
Water Management
Management in
(คาขอปี JFY 2020)
Mekong River Basin
2.2 พลังงานทดแทน
ACMECS
โครงการไตรภาคี
- ACMECS คาดหวังให้ จีน
- Bioenergy Workshop
ร่วมมือด้านพลังงานยั่งยืน
 Sustainable Energy for
(พ.ศ. 2558)
- จีนมีความร่วมมือกับไทยใน
ACMECS Countries
- เวียดนาม: โครงการ Wood
สาขาพลังงาน
Biomass Energy
(พ.ศ. 2553-2557)
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สาขาความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ ACMECS
(Suggested Area)

กิจกรรมของกรมฯ
ข้อเสนอแนะ
ที่ดาเนินการใน
กิจกรรมความร่วมมือ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ไตรภาคีกับจีน
(TICA’s on-going
(Suggested Activities)
Programmes in CLMV)
ไตรภาคีกับญี่ปุ่น
- หลักสูตร TCTP ด้าน
Biofuels for Automotive
(พ.ศ. 2559-2561)
3. การเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
เช่น การเพิ่มผลผลิตทาง
AITC
-ไม่เสนอ
การเกษตร การจัดการ
- หลักสูตรด้าน Food
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Security
ทวิภาคี (การเกษตร)
- กัมพูชา: โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตร (ผัก/ผลไม้) /
แผนงาน ด้านการเกษตร
เช่น เพิ่มผลผลิต (5 โครงการ)
- ลาว: โครงการพัฒนาประมง
(จาปาสัก)
- เมียนมา: โครงการเพาะ
เลี้ยงกุ้งทะเลและตั้งโรงสี
ข้าว (รัฐยะไข่)
- เวียดนาม: โครงการติดตั้ง
ปะการังเทียมในทะเล
ACMECS (ปี 2553-2560)
- ฝึกอบรม เช่น สุขอนามัยพืช
การผลิตพืชสวน การสารวจ
ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
และการปลูกป่าเศรษฐกิจ
เป็นต้น
4. การท่องเที่ยว (Sustainable Agriculture)
เช่น การเชื่อมโยงแหล่ง
ไตรภาคีกับญี่ปุ่น
โครงการไตรภาคี
ท่องเที่ยว ACMECS
- เมียนมา: โครงการ
 Tourism Product
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Tourism Promotion
Development &
(in Bagan)
Linkages in Mekong
Region
5. สุขภาพ (Health)
เช่น การป้องกัน/ควบคุม
AITC
-ไม่เสนอ
โรคติดต่อข้ามชายแดน
- หลักสูตรด้าน Public
สุขภาพผู้อพยพข้ามชายแดน Health
โภชนาการที่ดี ผลกระทบ
ทวิภาคี (สาธารณสุข)
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
- กัมพูชา: โครงการพัฒนา
อาหาร/ยาปลอดภัย
รพ. เกาะกง /แผนงาน

หมายเหตุ
(Remarks)

-ซ้าซ้อน

- จีนมีความสนใจการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้าโขง
- จีนเป็นประเทศอยู่ใน ลุ่ม
น้าโขง
-ซ้าซ้อน
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สาขาความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ ACMECS
(Suggested Area)

กิจกรรมของกรมฯ
ที่ดาเนินการใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
(TICA’s on-going
Programmes in CLMV)
สาธารณสุขชายแดน (9
โครงการ)
- ลาว: แผนงานพัฒนา
สาธารณสุข (5 โครงการ)
- เมียนมา: โครงการพัฒนา
รพ. ทวาย
พหุภาคี
- โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ/
อุบัติใหม่ตามแนวชายแดน
GMS / ACMECS
- ฝึกอบรมการควบคุม/
ป้องกันโรคติดต่อ/อุบัติใหม่
ข้ามชายแดน

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมความร่วมมือ
ไตรภาคีกับจีน
(Suggested Activities)

หมายเหตุ
(Remarks)

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทนี้ เป็ น บทสรุป และข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับ 3 ประเทศหุ้นส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่
จะสอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2566 โดยเฉพาะ
เป้าหมายของเสาหลักที่ 3 การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้ ได้วิเคราะห์ การพัฒ นาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้ นส่วน
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องกลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า นซึ่ งเป็ น ประเทศสมาชิ ก กรอบ
ACMECS ร่วมกับไทย เพื่อให้สอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บท 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
กาลังพัฒนาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย และเมื่อประเทศไทยได้เริ่มปรับบทบาทเป็น “ประเทศ
ผู้ ให้ ร ายใหม่ ” ประเทศไทยโดยกรมความร่ว มมือ ระหว่างประเทศได้ให้ ค วามร่วมมือแบบ ใต้ –ใต้
(South–South Cooperation) มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาด้วยกัน
เช่น การให้ทุนศึกษา ฝึกอบรม หรือส่งผู้เชี่ ยวชาญ ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ และยังได้
เปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้รับมาเป็นประเทศคู่ร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อ ให้ความช่วยเหลื อแก่
ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ในรูปของความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) ร่วมกับ
แหล่งผู้ให้เดิมต่าง ๆ ด้วย
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ได้ แ ก่ กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา และเวีย ดนาม เป็ น ประเทศ
เป้ าหมายหลั กในการให้ ความร่ วมมือเพื่อ การพั ฒ นาของรัฐ บาลไทยมาโดยตลอด เพื่ อรั กษาและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยที่มีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติ โดยมูลค่าการให้ความร่วมมือ
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ทางวิชาการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดสรรให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละปี สูงถึง
ร้อยละ 50 ของงบประมาณประจาปีทั้งหมด และกิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบันมี 2 ลักษณะ ได้แก่
4.1.1.1 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยทั้งหมด เช่น การจัดหลักสูตร
และให้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจาปี การให้ ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติในประเทศไทย
การจัดทาโครงการ/แผนงานความร่วมมือทวิภาคี (3–5 ปี) ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ทางวิช าการในสาขาที่ป ระเทศไทยมีความช านาญและแนวปฏิบั ติที่ ดี เช่น การเกษตร การศึกษา
สาธารณสุ ข หรื อ สาขาอื่น ๆ ตามที่ ป ระเทศเพื่ อนบ้ านแจ้งขอรับ การสนั บ สนุ น ซึ่ งมี จานวนรวม
ในปัจจุบัน คือ 14 โครงการ และ 9 แผนงาน (มี 53 โครงการย่อย) รวมทั้งการให้ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น GMS และ ACMECS โดย
เน้น การจัดฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ในสาขาที่เป็น
ความร่วมมือภายใต้กรอบเหล่านี้ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน การป้องกันโรคติดต่อข้ามชายแดน
4.1.1.2 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งผู้ให้อื่น ซึ่งรวมทั้ง
1) ความร่ ว มมื อ ไตรภาคี กั บ ญี่ ปุ่ น ประกอบด้ ว ย การจั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Program: TCTP) ในประเทศไทย ในสาขา
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานไทยเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดหลักสูตรมา และให้ทุนแก่ประเทศลุ่มน้าโขง/
อาเซียน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน มาเข้าอบรม และโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย กับญี่ปุ่น
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาในสาขาต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ปศุสัตว์ การประมง
2) ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมร่วมกัน (Joint Training Program) ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาต่าง ๆ
ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน และให้ทุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน มา
เข้าร่วมอบรม
3) ความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ โครงการ
ความร่วมมือไตรภาคีไทยกับจีนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (ประเทศเพื่อนบ้าน)
โดยไทยกับจีนร่วมกันศึกษาวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และถ่ายทอดความรู้ เช่น จัดฝึกอบรมทั้งใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.1.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้แ ก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 คือ การพั ฒ นา
ภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมภายใต้แผนแม่บท ACMECS
4.1.2.1 การกาหนดสาขาความร่วมมือที่สาคัญ โดยใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิง
ระบบ (System Analysis) ในส่วนของการกาหนดปัจจัยนาเข้าของนโยบาย (Policy Inputs) และ
หลั ก การ Policy and Plan Alignment ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness ซึ่ ง ได้
ศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง (1) ประเด็นความร่วมมือ/สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3
(การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม) ของแผนแม่บท ACMECS (2) สาขาที่ญี่ปุ่น เกาหลี
และจีน ให้ความสาคัญ/ประสงค์จะให้ความร่วมมือในอนุภูมิภ าคลุ่มน้าโขง และ (3) ศักยภาพของไทย
ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และค้นพบในเบื้องต้นว่า มีสาขาที่สาคัญ
ภายใต้เสาหลักที่ 3 ที่ควรเสนอสามประเทศหุ้นส่วนพิจารณาให้ความร่วมมือไตรภาคีกับไทยในการให้
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ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน สรุปได้ คือ ญี่ปุ่น
รวม 8 สาขา สาธารณรัฐเกาหลี รวม 5 สาขา และจีน รวม 7 สาขา ตามตารางสรุปสาขาที่สาคัญใน
บทที่ 329
4.1.2.2 การกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการเสนอความร่วมมือไตรภาคี โดยใช้
การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System Analysis) ในส่วนของการนาปัจจัยนาเข้า (Inputs) เข้าสู่
กระบวนการ (Process) เพื่ อ ก าหนดนโยบาย (Policy) และหลั ก การ Aid Harmonization ของ
Paris Declaration on Aid Effectiveness เพื่อกาหนดทางเลือกนโยบายที่หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
กับความร่วมมือที่ไทยดาเนิ นการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยได้ศึกษา/วิเคราะห์ความร่วมมือที่มีอยู่กับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน และความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีนที่ให้แก่ประเทศ
เพื่ อนบ้ าน ซึ่ง มีข้อค้น พบที่สาคัญ คือ ไม่ควรเสนอกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคีในสาขาที่ส าคัญ
ภายใต้เสาหลักที่ 3 ของแผนแม่บท ACMECS ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในหลายกรอบอยู่แล้ว รวม 3 สาขา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเกษตรยั่งยืน และสุ ขภาพ และสาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 ที่ควรเสนอสาหรับ
ความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศหุ้นส่วนทั้งสาม จะประกอบด้วย
1) ญี่ ปุ่ น รวม 5 สาขา ได้ แ ก่ (1) วิ ส าหกิ จ อั จ ฉริย ะ (2) บริก ารทาง
การแพทย์อัจฉริยะ (3) การศึกษาอัจฉริยะ (4) การจัดการทรัพยากรน้า และ (5) การลดภัยพิบัติ
2) สาธารณรัฐเกาหลี รวม 4 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน (3) การจัดการทรัพยากรน้า และ (4) ประเด็นข้ามสาขา น้า–อาหาร–
พลังงาน–สิ่งแวดล้อม
3) จีน รวม 5 สาขา ได้แก่ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การศึกษาอัจฉริยะ
(3) การจัดการทรัพยากรน้า (4) พลังงานทดแทน และ (5) การท่องเที่ยว
4.1.2.3 ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสามประเทศหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ให้ แก่ป ระเทศ ACMECS โดยใช้การวิเคราะห์ นโยบายเชิงระบบ (System
Analysis) ในส่ ว นของการก าหนดผลผลิ ต ของนโยบาย (Policy Output) และหลั ก การ Result–
based Approach ของ Paris Declaration on Aid Effectiveness เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เกาหลี และจีน และยึดกรอบการดาเนินงาน/ลักษณะ
กิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีความร่วมมือกับแหล่ งผู้ให้ทั้งสามในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้ านอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในลักษณะ
แผนงาน (Programme–based Approach) รวมทั้ งได้กาหนดองค์ ประกอบของแผนงานที่ ส าคั ญ
ได้แก่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ สาขาความร่วมมือและกิจกรรมที่จะดาเนินการ กรอบระยะเวลา (3–4 ปี
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563–2565 หรือ 2566 ตามกรอบเวลาของแผนแม่บ ท ACMECS ระยะ 5 ปี )
รู ป แบบการสนั บ สนุ น งบประมาณ (financing modality) ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดไว้ (expected results)
ผลสาเร็จ (outcomes) และการติดตามประเมินผลในระดับผลลัพธ์และผลสาเร็จ โดยสรุปที่สาคัญคือ

29

ดูตารางในข้อ 3.2.1 การศึกษาสาขาความร่วมมือที่สาคัญสาหรับเการสนอแนวทางความร่วมมือไตรภาคี หน้าที่ 52
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1) ข้อเสนอแผนงานความร่ว มมื อไตรภาคี กับ ญี่ ปุ่ น การจัดหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (TCTP) ในประเทศไทย ใน 5 สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (ตามที่
ระบุ ไว้แล้ ว ข้างต้น ) ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) รวม 15 หลั กสู ต ร ๆ ละ 20 คน (ปี ล ะ 5
หลักสูตร ใน 5 สาขาดังกล่าว) โดยคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้จากทั้ง 4 ประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 300 คน
2) ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐเกาหลี การจัด
หลั กสูตร Joint Training Program ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ใน 4 สาขาที่ ส 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 ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 240 คน
3) ข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการความร่วมมือไตรภาคี โดยการจัดฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในประเทศไทย
และจีน ใน 5 สาขาที่สาคัญภายใต้เสาหลักที่ 3 (ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น) ในระยะ 4 ปี (ระยะที่ 1
พ.ศ. 2563–2564 และระยะที่ 2 พ.ศ. 2565–2566 ตามกรอบระยะเวลาในการทาโครงการร่วมกับ
จีนคือ โครงการละไม่เกิน 2 ปี) รวม 20 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน (ปีละ 5 โครงการ (หลักสูตร) ใน 5
สาขาดังกล่าว) โดยคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้เข้าอบรมถ่ายทอดความรู้จากทั้ง 4 ประเทศเพื่อนบ้าน รวม
400 คน
4.1.3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคี
จากการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการดาเนินงาน
ความร่ว มมือไตรภาคี ที่ กรมความร่ว มมือ ระหว่างประเทศมีอยู่ ในปั จจุบั น ร่ว มกับ ทั้งสามประเทศ
หุ้นส่วนแล้วพบว่า การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามเสาหลักที่ 3 ของ
แผนแม่บท ACMECS ตามข้อเสนอจากการศึกษาฉบับนี้ มีจุดแข็งและจุดอ่อน โดยสรุปที่สาคัญ คือ
4.1.3.1 การกาหนดสาขาความร่วมมือ มีจุดแข็งคือ ได้ประมวลความต้องการ/
ความสนใจจากทั้งสามฝ่าย (ไทย–ประเทศหุ้นส่วน–ประเทศเพื่อนบ้ าน) จากแผนแม่บท ACMECS
และเอกสารยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบันจะประเมินจาก
ความต้องการของไทยและประเทศหุ้นส่วนเท่านั้น แต่จุดอ่อนคือ เป็นการศึกษาจากเอกสารเพียง
อย่างเดียว
4.1.3.2 การก าหนดนโยบาย/แนวทางความร่ ว มมื อ ไตรภาคี มี จุ ด แข็ ง คื อ
มีเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนคือ การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท ACMECS และใช้
หลักการตามปฏิญญาปารีสในการจัดทาแผนงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ในขณะที่ความร่วมมือไตรภาคีในปัจจุบันจะอาศัยการหารือร่วมกันระหว่างไทยและประเทศหุ้นส่วน
หรือพิจารณาจากคาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานไทยในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในแต่ละปี โดยไม่ได้กาหนดสาขาที่ควรเป็นเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน แต่ก็มีจุดอ่อนคือ ยังไม่ มีกลไก
การหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นต่อข้อเสนอแผนงาน
4.1.3.3 การก าหนดข้ อ เสนอแผนงานความร่ ว มมื อ ไตรภาคี มี จุ ด แข็ ง คื อ
การจัดทาแผนงานแบบ programme–based approach ที่กาหนดเป้าหมายการให้ความร่วมมือใน
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ภาพรวมทั้งหมดไว้ คือ การสนับสนุนแผนแม่บท ACMECS และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์และ
ผลสาเร็จที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อผู กพันจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ ความร่วมมือ
ไตรภาคีในปัจจุบันจึงมีข้อผูกพันจากประเทศหุ้นส่วนผ่านกลไกการประชุม/หารือที่มีอยู่ และมีจุดอ่อน
ที่ส าคัญ คือ ขาดการมีส่ วนร่ วมจากประเทศเพื่ อนบ้านตั้งแต่ต้น จึงอาจไม่ผู กพันต่อผลส าเร็จของ
กิจกรรม
4.1.3.4 การประเมิ น ผลตอบกลั บ ต่ อ การด าเนิ น งานความร่ ว มมื อ ไตรภาคี
มีจุดอ่อนที่สาคัญอย่างยิ่งคือ ยังไม่มีกลไกที่จะรับฟังผลสะท้อนกลับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.1.3.5 การประเมินสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานความร่วมมือไตรภาคี มีจุดแข็ง
ที่สาคัญคือ ความร่วมมือไตรภาคีให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และยังมีปัจจัยเอื้อหลายประการ เช่น
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเอง และประเทศ
หุ้นส่วนทั้งสามให้ความสาคัญต่อความร่วมมือในลุ่มน้าโขง/กรอบ ACMECS ด้วย
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานความร่ว มมื อ ไตรภาคี ในปั จ จุ บั น โดยอาจใช้
แนวทางในการจัดทาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีในครั้งนี้เป็นต้นแบบ โดยเฉพาะในเรื่อง
การกาหนดสาขาความร่วมมือที่ควรจะประมวลความต้องการ/ความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านใน
ฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือ และใช้ประเด็นหลักที่สาคัญต่อประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แผนแม่บท
ACMECS มากาหนดเป็นเป้าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในแต่ละปีระหว่างไทยกับ
ประเทศหุ้นส่วน โดยอาจจัดทาแผนงานแบบ programme–based approach ที่กาหนดเป้าหมาย
การให้ความร่วมมือในภาพรวมทั้งหมด และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์และผลสาเร็จของแผนงานที่
ชัดเจน
4.2.1.2 สนับสนุนให้มีการนาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับทั้งสามแหล่ง
ผู้ ให้ จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไปเจราจาหารื อ /ปฏิ บั ติ จ ริ งเพื่ อ ต่ อ ยอดกั บ ความร่ ว มมื อ ไตรภาคี ที่
ดาเนินการอยู่แล้วร่วมกับทั้งสามแหล่งผู้ให้ดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันทุกฝ่าย
กล่าวคือ
1) ประเทศหุ้ น ส่ ว นทั้ ง สาม ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการด าเนิ น งานใน
ลั ก ษณะความร่ ว มมื อ แบบไตรภาคี (Triangular Co–operation)30 สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญของประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นผู้ให้รายใหม่ (ประเทศไทย) ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ประเทศที่สาม นอกจากนี้ ญี่ ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน ได้ให้ ความสาคัญต่อกรอบ ACMECS
เนื่องจากประเทศสมาชิก ACMECS คือ ประเทศลุ่มน้าโขงที่ทั้งสามประเทศได้ก่อตั้งกรอบความร่วมมือ
ในลุ่มน้าโขงไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค จะได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ความร่วมมือไตรภาคีกับไทยเพื่อส่งเสริมแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี อีกด้วย
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2) ประเทศเพื่ อ นบ้ า น นอกจากจะได้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู้ จ าก
ประเทศไทยที่ยังมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาของ
ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังได้มีโอกาสรับความรู้/เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากประเทศหุ้นส่วนที่จะมาร่วม
ถ่ายทอดในกิจกรรมภายใต้ความร่ว มมือไตรภาคีนี้ และได้รับการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ACMECS ที่ประเทศเพื่อนบ้านมีพันธะผูกพันในฐานะประเทศ
สมาชิก
3) ประเทศไทย รักษาสถานะ/บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะ
ศูน ย์กลางการพัฒ นาและเป็ น หุ้ น ส่ วนความร่วมมือเพื่ อการพั ฒ นากับแหล่ งผู้ ให้ ต่าง ๆ ในภูมิภ าค
รวมทั้งประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศสามารถสนองตอบพันธะที่รัฐบาลไทยได้พยายาม
ผลักดันการจัดตั้งกรอบ ACMECS เพื่อการพัฒ นาไปด้วยกันมาตั้งแต่ในอดีต และจนถึงปัจจุบันคือ
การบรรลุเป้าหมาย 3 เสาหลักภายใต้แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562–2566)
4.2.1.3 แสวงหาช่องทางในการเชื่อมโยงแผนงานความร่วมมือไตรภาคีที่เสนอ
จากการศึกษาในครั้งนี้ภายใต้กรอบการดาเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับทั้ง
สามแหล่งผู้ให้ โดยอาจนาแผนงานฯ ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ ACMECS
หรือแม้แต่กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น กับสาธารณรัฐเกาหลี และกับจีน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น
4.2.1.4 ในส่วนของการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นากับต่างประเทศ
ภายใน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเอง ในอนาคต ควรพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการ
งานให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งในส่วนที่ไทยให้การสนับสนุนโดยตรงผ่านกรอบความร่วมมือ
ระดับ ทวิภ าคีและระดับ ภู มิภ าคต่าง ๆ และที่ไทยร่วมมื อกับประเทศหุ้ นส่ ว นเพื่ อให้ ความร่วมมื อ
ไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจจะเริ่มต้นจากการจัดทาแผนงานความร่วมมือที่ให้แก่ประเทศ
เพื่ อนบ้ านในแบบองค์ร วมหรื อ “Integrated Programme–based Approach” ซึ่ งจะส่ งเสริม ให้
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยมีบูรณาการ สามารถสนองประโยชน์และเชื่อมโยงความต้องการ
ที่ แ ท้ จ ริ งของทุ กฝ่ ายได้ รวมทั้ งสามารถก าหนดเป้ าหมายหลั ก /วัต ถุ ป ระสงค์ ภ าพรวมที่ ต้ อ งการ
ขั บ เคลื่ อ นหรื อ ผลั ก ดั น ที่ ชั ด เจน ท าให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระหว่ า งทุ ก กอง
ที่เกี่ย วข้องกับ การให้ ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และนาไปสู่เป้าหมายหลักที่กาหนดไว้ได้
หากประสานแผนงานความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันได้ กล่าวคือ
1) แผนงานความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา ไทยกับลาว
ไทยกับเมียนมา และไทยกับเวียดนาม ซึ่งกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศได้จัดทาแผนงานระดับนี้
ร่วมกับ ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ แล้ว 31 โดยสะท้อนความต้ องการ/สาขาที่เป็นล าดับความสาคัญ ของ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างแท้จริง เนื่องจากจะบรรจุโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนงานโดยพิจารณา
จากคาขอ (demand–driven) ที่ทั้ง 4 ประเทศเพื่อนบ้านยื่นเสนอตามกลไกที่มีในการประชุมความร่วมมือ
ทางวิช าการประจ าปี ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดร่วมกับแต่ล ะประเทศเพื่ อนบ้านเป็ น
ประจาทุกปี
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2) แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรอบ GMS และกรอบ
ACMECS ซึ่ ง กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ฝ่ า ยไทยในสาขาการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และจั ดท าแผนงานความร่ว มมื อในสาขานี้ ร่ว มกับ ประเทศเพื่ อนบ้ านอยู่ แล้ ว 32
ซึ่งสะท้อนความต้องการ/สาขาที่เป็นลาดับความสาคัญร่วมกันในระดับ ภูมิภาคของประเทศเพื่อนบ้าน
(regional common demand) โดยจะพิจารณาจากผลการหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
ประชุมคณะทางานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบต่าง ๆ ข้างต้นที่กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของไทยเข้าร่วมเป็นประจาตามวาระการจัดประชุม
3) แผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนที่จะให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวทางที่การศึกษาฉบับนี้ได้เสนอแนะให้
จัดทาขึ้น โดยแผนงานในส่วนนี้จะสะท้อนว่า ประเทศไทยร่วมกับประเทศหุ้นส่วนมีศักยภาพหรือ
ความประสงค์ (supply side) ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร ในสาขาใดได้บ้าง
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
หากจะนาข้อเสนอแผนงานความร่วมมือไตรภาคีกับทั้งสามแหล่งจากผลการศึกษา
ในครั้งนี้ไปปฏิบัติจริง จาเป็นต้องแก้ไขจุดอ่อนที่สาคัญที่สุดก่อน คือ การหาข้อมูลผลสะท้อนกลับต่อ
ข้อเสนอแผนงานฯ โดยเฉพาะจากผู้ที่ต้องมีส่วนสาคัญในการดาเนินงาน ได้แก่ (1) ประเทศเพื่อนบ้าน
(2) ทัง้ สามแหล่งผู้ให้ และ (3) หน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการให้ความร่วมมือ ดังนี้
4.2.2.1 จัดตั้งกลไก/ช่องทางการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาที่
ท้าทาย/ความต้องการที่แท้จริงของประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศสมาชิก ACMECS) ในฐานะผู้รับ โดย
เสนอขอให้ มีการน าข้อเสนอแผนงานความร่ว มมือไตรภาคี ระหว่างไทยกับ ประเทศหุ้ น ส่ ว นจาก
การศึกษาในครั้งนี้ เข้าหารือเป็นวาระหนึ่งในกลไกการประชุมมีอยู่แล้วภายใต้กรอบ ACMECS คือ
การประชุมคณะทางานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ ACMECS ที่กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็ น หน่ วยประสานงานหลั ก/เข้าร่ว มประชุมในฐานะผู้ แทนประเทศไทยร่ว มกั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาประกอบการวิ เคราะห์ ว่ าสามารถสนองตอบต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้านที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามเสาหลัก ที่ 3 ของแผนแม่บท
ACMECS ได้หรือไม่ อย่างไร หรือควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถนาแผนงานไปดาเนินต่อไปได้จริง
รวมทั้งยังส่งเสริมความเป็นเจ้าของ/การมีส่วนร่วมของประเทศเพื่อนบ้านต่อข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีตามผลการศึกษาฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน และ/หรือ
4.2.2.2 เสนอขอจัดตั้งกลไก/ช่องทางการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งสามฝ่าย
ร่วมกัน คือ ประเทศหุ้นส่วน (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งต่างร่วมกันเป็นประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี และกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับล้านช้าง (จีน) โดยอาจขอนาข้อเสนอแผนงาน
ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 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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การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่ วมมือ
เหล่านี้ด้วย
4.2.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการตามข้อเสนอแผนงานความร่วมมือ
ไตรภาคีจากผลการศึกษาฉบับนี้ เพิ่มเติมหรือนอกเหนือไปจากกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศดาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันร่วมกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน โดย
1) ใช้ช่องทางการประสานงานและกลไก/เวทีการเจรจาหารือประจาปี
ที่มีอยู่ แล้ วระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่ว ยงานผู้ แทนประเทศหุ้ นส่ วนทั้งสาม
เพื่อสารวจความสนใจจากแหล่งผู้ให้ทั้งสามในการร่วมสนับสนุนงบประมาณและถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการ
2) จัดประชุมระดมสมองเพื่อหารือกับหน่วยงานไทยที่มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและดาเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแผนงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อแสวงหา
ความเป็นไปได้/ข้อผูกพันจากหน่วยงานไทยในการร่วมกันให้ความร่วมมือไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
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