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รัฐบาลไทยมีนโยบายในการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ และการเปนหุนสวน
เพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ ประกอบกับการที่ไทยไดปรับเปลี่ยนสถานะจาก “ผูรับ” เปน
“ผูให” ทําใหไทยไดใชการใหความรวมมือแกประเทศตางๆเปนเคร่ืองมือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลดานการตางประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ และมีบทบาทในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547
ในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ และมีภารกิจหลัก 2 ดาน คือ ภารกิจใหความรวมมือแกประเทศ
กําลังพัฒนา และภารกิจหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆซึ่งดูแลรับผิดชอบความรวมมือ
ระหวางไทยกับประเทศพัฒนาแลวเพื่อใหแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆหรือประเทศที่สาม (ความ
รวมมือไตรภาคี) อยางไรก็ตาม การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีกับประเทศตางๆยังมีความ
คืบหนาไมมากนักทั้งกับประเทศที่มีขอตกลงกับไทยแลว และประเทศที่มีการหารือกับไทยหลาย
วาระและยังไมมีการจัดทําขอตกลงกับไทย ซึ่งนําไปสูการศึ กษาและวิเคราะหการดําเนินงาน
รูปแบบไตรภาคี รวมถึงแนวทางในการสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศตางๆใน
อนาคต

สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํากัด (SWOT Analysis) ทั้งน้ี จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน พบวา ประเทศไทยมีจุด
แข็งในระดับนโยบายของรัฐบาลที่มีความตอเน่ืองในเร่ืองการสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน และหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สพร .
ซึ่งกําหนดภารกิจอยางชัดเจน รวมทั้งไดมีการจัดทํายุทธศาสตรดานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศ ระยะ 5 ป เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการใหความรวมมือกับตางประเทศอยางมี
ทิศทาง ตลอดจนประเทศไทยมีความพรอมในเชิงวิชาการหลายสาขา หนวยงานไทยมีความสนใจ
และยินดีรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ เปนตน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดออน เชน
กฎระเบียบภายในไมเอ้ืออํานวย สถานะของหนวยงาน สพร.ไมเปนนิติบุคคล ทั้งยังขาดแคลน
บุคลากรระดับปฏิบัติ และขอจํากัดดานงบประมาณ เปนตน

เมื่อวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอก พบวา มีโอกาสซึ่งเอ้ือตอการดําเนินงานความ
รวมมือไตรภาคีของไทย  เชน ประเทศคูรวมมือมีการมอบหมายหนวยงานตัวแทนรับผิดชอบ
โดยตรง เชน ญ่ีปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี  และสิงคโปรซึ่งมีการจัดต้ังกลไกการดําเนินงานรวมกับ
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ไทยแลว นอกจากน้ัน ประเทศดังกลาวยังใหความสําคัญกับการลดชองวางของการพัฒนา และการ
รวมตัวในภูมิภาคโดยเฉพาะสิงคโปรซึ่งเปนประเทศสมาชิกอาเซียน และมีศักยภาพในการใหความ
ชวยเหลือเชนเดียวกับไทย ตลอดจนการที่บางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกามีนโยบายใหความสําคัญ
กับภูมิภาคเอเชีย และพรอมที่จะใหความชวยเหลือแกเมียนมารก็เปนโอกาสในการสงเสริมความ
รวมมือรูปแบบไตรภาคีกับไทยในอนาคต อยางไรก็ตาม การดําเนินงานความรวมมือกับบาง
ประเทศเชน ฮังการี และสวีเดน ยังมีขอจํากัดเน่ืองจากไมมีหนวยงานตัวแทนรับผิดชอบอยางชัดเจน
และบางประเทศ เชน ลักซัมเบอรก ซึ่งแมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทยแลว แตจัดอยูในกลุมยูโรโซน
ซึ่งประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน ทําใหมีขอจํากัดในการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีดังกลาว

จากการนําผลการศึกษาดังกลาวไปใสในตาราง (Matrix) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย ผูศึกษา เห็นวา รัฐบาลไทยควรกําหนด   กลยุทธ
เชิงรุกกับคูรวมมือที่มีปจจัยเอ้ือตอการดําเนินงานความรวมมือคอนขางสูงกวาประเทศอ่ืนๆโดย
เปรียบเทียบ เชน ญ่ีปุน เยอรมนี สิงคโปร และประเทศคูรวมมือที่คอนขางมีโอกาสมากในการ
พัฒนาไปสูความรวมมือไตรภาคีในอนาคต เชน สหรัฐฯ เปนตน  และรัฐบาลไทยควรให
ความสําคัญในการขจัดหรือลดจุดออนที่อาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานดวย ทั้งน้ี ประเทศไทย
จะสามารถสงเสริมหรือขยายความรวมมือไตรภาคีไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการจัดต้ังกลไกการ
ดําเนินงานรวมกัน และการกําหนดหรือมอบหมายหนวยงานตัวแทนที่ชัดเจน รวมทั้งขอจํากัดของ
ประเทศคูรวมมือตางๆ เชน การเกิดวิกฤตยูโรโซนซึ่งมีแนวโนมสงผลกระท บตอเศรษฐกิจและ
การเงินในประเทศยุโรป และอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในวงกวาง รวมทั้งอาจสงผลตอการ
ดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยดวย

นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยควรกําหนดกลยุทธเชิงปองกันความซ้ําซอนของความชวยเหลือ
ของไทยกับแหลงผูใหตางๆโดยคํานึงถึงปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Paris
Declaration on Aid Effectiveness) ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ
ดังกลาว เชน รัฐบาลไทยจะตองกําหนดสาขาความรวมมือไตรภาคีกับประเทศตางๆที่ชัดเจนและไม
ซ้ําซอนกันเพื่อเปนการใชงบประมาณที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  และรัฐบาลไทยควรริเร่ิมจัด
ใหหนวยงานไทยตางๆที่ดําเนินงานใหความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งประเทศผูใหและแหลง
ผูใหตางๆทั้งในไทยและตางประเทศไดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรวมมือที่ไทยและประเทศ
ตางๆใหแกประเทศที่สาม ซึ่งจะชวยใหเกิดการบูรณาการขอมูลความชวยเหลือในภาพรวม รวมทั้ง
การจัดทําแผนความชวยเหลือระหวางไทยกับประเทศตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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รายงานฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ซึ่งผูศึกษา
ไดจัดทําขึ้นโดยไดนําขอมูล ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานต้ังแตเปนกรมวิเทศ
สหการ (กวส.) จนกระทั่งเปลี่ยนเปนสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
ในปจจุบัน  ทั้งน้ี ผูศึกษาคงไมอาจดํานินการไดหากไมไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการ
ตางประเทศ และสถาบันเทวะวงศวโรปการในฐานะผูจัดหลักสูตร ตลอดจนผูบริหารระดับสูงของ
สพร. ไดแก นายพิรุณ ลายสมิต ผูอํานวยการ สพร. และนางสาวอังสนา สีหพิทักษ รองผูอํานวยการ
สพร. ซึ่งไดใหโอกาสและสนับสนุนการเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาวอยางตอเน่ืองตลอด
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

ในเชิงวิชาการ ผูศึกษาไดรับขอคิดเห็นและขอแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง รวมทั้ง
แนวทางในการวางกรอบความคิด และปรับปรุงเน้ือหาสาระเปนระยะๆโดยคณาจารยทุกทานซึ่ง
ประกอบดวย ดร. จิตริยา  ปนทอง ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา  ศาสตราจารย ดร. สุรชัย  ศิริไกร และ
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม ในฐานะกรรมการที่ปรึกษารวม ซึ่งทําใหการจัดทํา
รายงานดังกลาวมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

นอกจากน้ัน ผูศึกษายังไดรับการอนุเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากนางสาวนํ้าทิพย  บัวใจ
บุญ เพื่อนขาราชการ สพร. เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหในรายงานฉบับน้ี ตลอดจนความรวมมือ
จากผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทานอยางแข็งขันในเร่ืองดางๆเพื่อใหการ
จัดทํารายงานดังกลาวสําเร็จลุลวงตามกรอบเวลาที่กําหนดไว

ทายน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณองคกร คณาจารย และบุคคลที่กลาวมาขางตนเปนอยางยิ่ง
ตลอดจนผูที่ไมไดกลาวถึงซึ่งอยูเบื้องหลังการอบรมหลักสูตรดังกลาว และหวังวารายงานดังกลาว
จะเปนประโยชนตอหนวยงาน และบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับความรวมมือกับตางประเทศตามสมควร



ช

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ฉ
สารบัญ ช
สารบัญตาราง ฌ
บทท่ี 1 บทนํา 1

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 1
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 4
1.3 ขอบเขตการศึกษา 4
1.4 ระเบียบวิธกีารศึกษา 4
1.5 ประโยชนของการศึกษา 5
1.6 นิยามศัพท 5

บทท่ี 2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 6
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 6
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ 7
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือไตรภาคี 8
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด 10

บทท่ี 3 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย และความรวมมือ
ไตรภาคี 14
3.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และบทบาทของ กวส.สูการเปน สพร. 15
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร สาขาและจุดเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ในระยะตอไป 18
3.3 ภาพรวมความรวมมือไตรภาคี และแนวทางในการเลือกสาขาที่ไทยมี

ความชํานาญ และประเทศคูรวมมือ 23
3.4 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆ 26

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 32
4.1 วิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคการดําเนินงานความรวมมือ

ไตรภาคีของไทย 32



ซ

4.2 วิเคราะหกรณีคูรวมมือที่มีขอตกลงความรวมมือไตรภาคีกับไทยแลว 41
4.3 วิเคราะหกรณีคูรวมมือที่ยังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย 58

บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 62
5.1 ความรวมมือกับประเทศที่มีขอตกลงไตรภาคีกับไทยแลว 62
5.2 ความรวมมือกับประเทศที่ยังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย 64
5.3 แนวทางสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย 65

บรรณานุกรม 67
ภาคผนวก 69

ก. ขอตกลงวาดวยความรวมมือหุนสวนและไตรภาคีระหวางไทยกับ
ประเทศตางๆ 70

ข. สรุปสาระสําคัญของขอตกลงวาดวยความรวมมือหุนสวนและ
ไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆ 72

ประวัติผูเขียน 78



ฌ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 มูลคาความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย
จําแนกตามหนวยงาน ระหวางป 2550 – 2553 16

ตารางที่ 2 จํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติภายใตความรวมมือไตรภาคี
จําแนกตามแหลงความรวมมือ ระหวาง พ.ศ. 2551 – 2554 24

ตารางที่ 3 จํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติภายใตความรวมมือไตรภาคี
จําแนกตามประเทศที่เขารับการอบรม ระหวาง พ.ศ. 2551-2554 24

ตารางที่ 4 แนวทางการเลือกสาขาความรวมมือที่ไทยมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ
ในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ 25

ตารางที่ 5 แผนงานและหนวยปฏิบัติงานภายใตความรวมมือระหวางไทยและสหรัฐฯ 30



บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
รัฐบาลไทยที่ผานมาไดใหความสําคัญกับนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศโดยมุงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคาการลงทุน การทองเที่ยว การคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอ่ืน ๆ
ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน รวมทั้ง กระชับ
ความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย พรอมกับ
การสรางภูมิคุมกัน และขีดความสามารถในการแขงขันใหแกเศรษฐกิจไทย

รัฐบาลปจจุบันยังคงใหความสําคัญอยางตอเน่ืองและจริงจังในเร่ืองความสัมพันธและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน รวมทั้งไดกําหนดนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ โดยเรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมความรวมมือ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิด
ระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการ
ทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอ่ืนๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน ตลอดจนกระชับความรวมมือและความเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
ของโลก และความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหวางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตอประชาชนและประเทศไทย (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2554)

กระทรวงการตางประเทศไดสานตอนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศของรัฐบาลโดยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 4 ป ต้ังแต พ.ศ. 2553 – 2556
(กระทรวงการตางประเทศ, 2553) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญประกอบดวย การรักษาสถานะ
และกระชับความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทย และขยายความรวมมือ
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ในกรอบ พหุภาคีเพื่อสงเสริมบทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหวางประเทศ โดยการ
เสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธกับประเทศ องคการระหวางประเทศ เพื่อผลประโยชน
รวมกันในระดับอนุภาค และภูมิภาค เชน ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิยะวดี เจาพระยา
และแมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association for South East Asian Nations : ASEAN)
ตลอดจนกระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนยุทธศาสตรกับประเทศ และกลุมประเทศที่มี
บทบาทสําคัญของโลก และสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาตางๆ

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงใน
สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ไดจัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การใหความรวมมือทางวิชาการแกตางประเทศ และการเปนหุนสวนความรวมมือ
กับประเทศพัฒนาแลวเพื่อใหความรวมมือแกประเทศที่สาม หลังจากน้ัน สพร.ไดมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยระยะเวลา 5 ป ต้ังแต พ.ศ.
2550 - 2554 ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการกับตางประเทศซึ่งมี รัฐมนตรีวาการกระ ทรวงการตางประเทศเปนประธาน และ
ผูอํานวยการ สพร. ทําหนาที่เปนกรรมการและฝายเลขานุการฯ โดยมีผูแทนจากสวนราชการตางๆ
รวมทั้งภาคเอกชนรวมเปนกรรมการดวย และไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรความรวมมือไว เชน
สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเปนศูนยกลางดานการพั ฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ระดับนานาชาติ สงเสริมบทบาทและขีดความสามารถของผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัครและสถาบันของ
ไทยสูสากล สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ตลอดจนขยาย
ความรวมมือแบบหุนสวนเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรดังกล าวมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายดานการตางประเทศของไทย

ปจจุบัน สพร. กําลังอยูระหวางการจัดทํารางยุทธศาสตรระยะ 5 ปขางหนา ต้ังแต พ.ศ.
2555 – 2559 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางดานวิชาการ
บูรณาการยุทธศาสตรและนโยบายเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศอยางตอเน่ือง ชัดเจน พัฒนา
กระบวนการบริหารงานความรวมมือที่เปนระบบ ขยายความรวมมือแบบหุนสวนและความรวมมือ
ไตรภาคีเชิงรุก และความรวมมือเพื่อการพัฒนาสนับสนุนการรวมตัวไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558

ดังน้ัน จึงกลาวไดวา สพร.มีบทบาทภารกิจตามกฤษฎีกาจัดต้ังหนวยงานขึ้นมาดําเนินงาน
ความรวมมือกับตางประเทศ และทําหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลดานความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ ซึ่งครอบคลุมในเร่ืองแนวนโยบายดานการตางประเทศ การจัดทํายุทธศาสตร การ
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แปลงยุทธศาสตรไปสูแผนภารกิจและการปฏิบัติ และเปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือสนับสนุน
นโยบายดานการตางประเทศอีกทางหน่ึงดวย

หากคํานึงถึงสถานะองคกร สพร. จะพบวา มีความแตกตางจากกรมอ่ืนๆในกระทรวงการ
ตางประเทศ เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง สพร. กําหนดให สพร.ไมมีสถานะเปนกรมและไม
เปนนิติบุคคล และเปน home-based organization โดยไมมีผูแทนหนวยงานหรือหนวยงานตัวแทน
ในตางประเทศ ดังเชนกรมหรือองคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนาของตางประเทศ เชน
สหรัฐอเมริกา (United State Agency for International Development – USAID) ออสเตรเลีย
(Australian Agency for International Development – AusAID) และญ่ีปุน (Japan International
Cooperation Agency – JICA) ซึ่งมีหนวยงานตัวแทนประจําอยูในประเทศกําลังพัฒนาตางๆรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย

ในขณะที่ความรวมมือระหวางประเทศมีความเปนพลวัตรที่ไม เคยหยุดน่ิง และ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆในสังคมโลกความรวมมือที่ไรพรมแดน รวมทั้งมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปสูความรวมมืออยางหลากหลายในรูปแบบตางๆ ดังน้ัน การดําเนินงานความรวมมือ
กับตางประเทศจึงตองคํานึงถึงปจจัยซึ่งเปนสิ่งแวดลอมภายใน และสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่ง
ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ บริบทใหมของไทยใน
ฐานะที่ผูใหความรวมมือ ตลอดจนประเทศที่เปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาซึ่งเปนคูรวมมือกับไทยดวย

ในภาวการณที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศผูใหเดิมตางๆไดยุติความรวมมือที่
ใหแกไทยในกรอบทวิภาคีไปแลว ประกอบกับไทยไดยกสถานะจากประเทศผูรับความชวยเหลือ
(recipient) เปนประเทศผูใหความรวมมือ (aid provider) ประเทศไทยไดสงเสริมบทบาทการเปน
ประเทศผูใหในรูปแบบหุนสวนกับประเทศพัฒนาแลวเพื่อใหความรวมมือแกประเทศที่สามหรือ
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ หรือเรียกวา ความรวมมือไตรภาคี (triangular cooperation) ซึ่งเปนอีก
รูปแบบหน่ึงในการใหความรวมมือกับตางประเทศ โดยในชวงที่ผานมาประเทศไทยไดเจรจากับ
ประเทศตางๆ ซึ่งนําไปสูการลงนามในขอตกลงรวมกันแลวหลายประเทศ เชน ญ่ีปุน ลักซัมเบอรก
ออสเตรเลีย ฮังการี สวีเดน ฝร่ังเศส เยอรมนี สิงคโปร และกําลังอยูระหวางการเจรจากับประเทศ
อ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา เดนมารก ฮังการี และนิวซีแลนด เปนตน

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานความรวมมือหุนสวนในรูปแบบไตรภาคีในชวงที่ผานมากับ
บางประเทศที่มีการลงนามขอตกลงแลวแตยังไมมีความคืบหนา และกับบางประเทศสามารถ
ดําเนินการไดในขอบเขตจํากัดหรือยังไมสามารถขยายความรวมมือไดมากนัก จึงนําไปสูการ
วิเคราะหและอภิปรายในประเด็นตางๆ รวมทั้งแนวทางในการสงเสริมความรวมมือหุนสวนใน
รูปแบบไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆในอนาคตอีกดวย
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาแนวนโยบายของรัฐบาล และบทบาทของไทยในการดําเนินงานความ

รวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือหุนสวนในรูปแบบไตรภาคี
1.2.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนาใน

รูปแบบไตรภาคี
1.2.3 ศึกษาและวิ เคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดหรืออุปสรรคใน

ดําเนินงานความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนาในรูปแบบไตรภาคี รวมถึงแนวทางในการสงเสริม
ความรวมมือในรูปแบบดังกลาวกับประเทศตางๆในอนาคต

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดขอบเขตของเน้ือหาเฉพาะการดําเนินงานความรวมมือทาง

วิชาการเทาน้ัน (ไมรวมเงินกู) และศึกษาเฉพาะความรวมมือไตรภาคี (ไมรวมทวิภาคี) โดยดําเนิน
การศึกษาประเทศตางๆดังน้ี

1.3.1 ประเทศพัฒนาแลวที่มีขอตกลงไตรภาคีกับไทย ไดแก ญ่ีปุน ลักซัมเบอรก
ออสเตรเลีย ฮังการี สวีเดน และเยอรมนี

1.3.2 ประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการใหความชวยเหลือ และมีขอตกลงไตรภาคี
กับไทย ไดแก สิงคโปร

1.3.3 ประเทศพัฒนาแลวที่ยังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาดังกลาวมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี
1.4.1 ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณา (Descriptive Analysis)
1.4.2 ใชขอมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดมีการจัดทําและเผยแพรในรูปเอกสาร

หรือสื่อตางๆ เชน เวบไซต อินเตอรเน็ต เปนตน
1.4.3 ประชากรที่ไชในการศึกษา ไดแก เอกสารงานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
1.4.4 เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแก การบันทึกดวยมือ คอมพิวเตอร และรวบรวมเก็บ

ไวในแฟมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห
1.4.5 การวิเคราะหขอมูลโดยนําทฤษฎี และแนวคิดเชิงทฤษฎี เชน การวิเคราะหจุดออน

จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) มาประกอบในการวิเคราะห
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1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ชวยใหทราบแนวนโยบายของรัฐบาล และบทบาทของไทยในการดําเนินงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือหุนสวนในรูปแบบไตรภาคี
1.5.2 ชวยใหทราบแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนา

ในรูปแบบไตรภาคี
1.5.3 ชวยใหทราบประเด็นที่เปนปจจัยสนับสนุนหรือจุดแข็งและโอกาส รวมทั้งจุดออน

และขอจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนาในรูปแบบไตรภาคี
รวมถึงแนวทางในการสงเสริมความรวมมือในรูปแบบดังกลาวกับประเทศตางๆในอนาคต

1.6 นิยามศัพท
การพัฒนาเศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539) หมายถึง การเพิ่มรายไดตอ

คนหรือผลผลิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขั้นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ทางดานอ่ืนๆดวย

ความรวมมือไตรภาคี (Ashoff, 2010) หมายถึง ความรวมมือ 3 ฝาย (triangular
cooperation) โดยทั่วไปเปนความรวมมือระหวางประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศผูให เดิม
(traditional donor) กับประเทศกําลังพัฒนาที่กาวไปสูการเปนการเปนผูให (emerging donor)
เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่สามหรือประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆหรือประเทศผูรับประโยชน
(beneficiary country) อยางไรก็ตาม ความรวมมือไตรภาคีหรือความรวมมือ 3 ฝาย อาจเปนความ
รวมมือระหวางคูรวมมือที่เปนประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่สาม
หรือประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆดวย (UNDP, 2012)

ความรวมมือแบบไตรภาคี (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ, 2555)
หรือ Triangular Co-operation เปนความรวมมือรูปแบบหน่ึงที่เร่ิมมีการดําเนินการมากขึ้น ความ
รวมมือไตรภาคีเปนความรวมมือของคูรวมมือ 3 ฝายโดยทั่วไปจะประกอบดวยประเทศผูใหหรือ
แหลงผูให รวมมือกับแหลงผูใหจากประเทศทางใตหรือประเทศกําลังพัฒนา (Provider of South-
South Cooperation) ในการใหความชวยเหลือแกประเทศที่สามหรือประเทศผูไดรับประโยชน หรือ
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ซึ่งรูปแบบความรวมมือดังกลาวถือวาเปนความรวมมือที่เห็นได
โดยทั่วไปในปจจุบัน ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ความรวมมือไตรภาคีเปนการดําเนินงานความ
รวมมือที่ประเทศผูใหที่พัฒนาแลวใหการสนับสนุนแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆที่มีขีด
ความสามารถระดับหน่ึง หรือที่เร่ิมเปนประเทศผูให (emerging donor) ไดดําเนินกิจกรรมการให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา หรือการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาน่ันเอง



บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ

การศึกษาบทบาทของไทยในการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศผูใหเดิม และการ
พัฒนารูปแบบความรวมมือใหมๆเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ผูศึกษาไดนํา
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห ดังตอไปน้ี

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา (Concept of Development)
การพัฒนาเปนคําที่มีความหมายไมเปนกลาง กลาวคือ แฝงไปดวยคานิยม และมักผูกพัน

กับวัฒนธรรม การพัฒนาจึงมีความหมายแตกตางกันมากมาย ขึ้นอยูกับบุคคล สังคม วัฒนธรรม
และกาลเวลา ทั้งน้ี ความเปนมาเกี่ยวกับแนวคิดทางการพัฒนาประเทศในมุมมองของนั ก
เศรษฐศาสตร และในแตละชวงเวลา สามารถนํามาสรุปไดดังน้ี  (แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนา, 2553)

2.1.1 แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร
ในทางเศรษฐศาสตรไดมีการจําแนกประเทศตาง ๆ ตามดัชนีบงชี้ (Index) บางตัว

เชน รายไดประชาชาติ กลาวคือ มีการเรียกประเทศที่มีรายไดประชาชาติสูงกวาวาเปนประเทศ
พัฒนาแลว และเรียกประเทศที่มีรายไดประชาชาติตํ่ากวาวา ดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา ดังน้ัน การ
พัฒนา จึงหมายถึง การเพิ่มคาของกลุมดัชนีบางตัวที่ใชวัด จึงเสมือนวามีความหมายเดียวกับคําวา
ความเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ความทันสมัย (Modernization) หรือ ความจําเริญทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งการพัฒนาในที่น้ีจึงมีความหมายแคบกวาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสมัยเร่ิมแรกถึงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
นักเศรษฐศาสตรในชวงดังกลาวเห็นวา ปจจัยที่ใชเปนตัวอธิบายผลกระทบที่มีตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย (1) การออมและการลงทุน (2) ประชากรและการเพิ่มประชากร
(3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (4) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารและการจัด
องคกร
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2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีสมัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองถึงทศวรรษท่ี 1960
นักเศรษฐศาสตรในชวงดังกลาวเห็นวา ทฤษฎีการพัฒนาเนนความสําคัญทางดาน

การสงออก โดยการคาระหวางประเทศ (นอกเหนือจากการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ) จะชวย
สรางตลาดสินคาใหมีขนาดใหญขึ้น และชวยใหมีการนําทรัพยากรในประเทศมาใชอยางเต็มที่ ซึ่ง
จะมีผลทําใหการผลิตและรายไดของประเทศสูงขึ้น นอกจากน้ัน การสงสินคาออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ ยังทําใหไดเงินตราตางประเทศ เพื่อไปซื้อสินคาทุนและวัตถุดิบที่จําเปนตองใชในการ
พัฒนาประเทศ และการขยายตัวของตลาดตางประเทศ ก็ยังมีสวนชวยกระตุนทําใหเกิดความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอีกดวย

2.2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหม
โดยที่ปรากฏวา แมรายไดโดยสวนรวมหรือรายไดเฉลี่ยของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น

ก็ตาม แตคุณภาพชีวิตของประชาชนสวนใหญก็ยังไมไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ดังน้ัน จึงเกิดมี
แนวคิดใหมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นนับแตชวงปลายทศวรรษที่ 1960 เปนตนมา โดยมุงเนน
การอธิบายความหมาย และจุดมุงหมายของการพัฒนา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดวย

ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหมจะมุงเนนไปที่การปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นเปนหลัก และจุดมุงหมายของการพัฒนาก็จะเนนไปที่ การขจัด
ปญหาความยากจน การวางงานและการกระจายรายได ภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีความจําเริญเติบโต
เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนนไปที่คุณภาพชีวิตมนุษย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวใหม จึง
ตองพิจารณาในวงกวาง และเจาะลึกลงไปสูแนวคิดทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวของดวย เพื่อเสริมสราง
ความรู และบรรทัดฐานทางคุณธรรมที่จะใชในการวิเคราะหปญหา การกําหนดจุดมุงหมาย และการ
เลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความชวยเหลือแกตางประเทศ
ความชวยเหลือแกตางประเทศในแตละชวงเวลาที่ผานมามีแนวความคิดที่สืบคนได ดังน้ี
2.2.1 ความชวยเหลือเพื่อการสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต (ทฤษฎีการพัฒนา, 2552)

แนวความคิดเกี่ยวกับความชวยเหลือแกตางประเทศเกิดขึ้นเปนคร้ังแรกภายหลัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 และในยุคสงครามเย็นซึ่งมีการเติบโตและความรุงเรืองของลัทธิคอมมิวนิสต
นําโดยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก และการลมลางกลุมกกมินต๋ังจนนําสูชัยชนะของฝาย
คอมมิวนิสตของเหมาเจอตุง ลัทธิคอมมิวนิสตจึงไดแพรขยายออกไปและเปนอํานาจถวงดุลกับ
สหรัฐอเมริกา ดังน้ัน สหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต โดยประธานาธิบดีทรู
แมนแหงสหรัฐอมริกาไดใชการใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆเปนเคร่ืองมือสนับสนุนนโยบาย
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ดังกลาว เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตย ใหพนจากการคุกคามของคอมมิวนิสต
จึงกลาวไดวา สหรัฐอเมริกามีบทบาทอยางมากที่ทําใหเกิดทฤษฎีในการพัฒนาซึ่ง

เกิดจากการที่ประเทศที่พัฒนาแลวใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา และสิ่งที่ตามการพัฒนา
มา ก็คือ ทุนนิยม และการปกครองระบบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงการผลิต การนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเขามาใชในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตมากขี้น

2.2.2 ความชวยเหลือเพื่อสรางความสัมพันธระหวางประเทศ และการพัฒนา
(ความสัมพันธระหวางประเทศ, 2551)

ความสัมพันธระหวางประเทศเปนความพยายามของรัฐและประชาชนในประเทศ
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคนิควิทยาการของประเทศ ทั้งน้ี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การพัฒนา เชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจมุงใหมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ สงผลประโยชนตอบแทนตอ
ประชาชนและรัฐไดดีขึ้น สําหรับการพัฒนาทางเทคนิควิทยาการมุงใหมีการยกระดับความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ทั้งน้ี ความพยายามใหเกิดการพัฒนา
ดังกลาวสวนหน่ึงไดรับผลจากความสัมพันธระหวางประเทศดวย

จะเห็นไดวา การพัฒนาประเทศในดานตางๆในปจจุบันน้ี โดยเฉพาะในประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งหลาย ลวนไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ รวมทั้งนโยบายตางประเทศของประเทศที่มีฐานะดีทางเศรษฐกิจและการทหาร เชน
หนวยงานขององคการสหประชาชาติและประเทศที่มีฐานะดีไดใหความชวยเหลือเพื่อการบูรณะ
พัฒนาประเทศที่ยากจนและกําลังพัฒนาทั้งหลายในรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงิน การ
ลงทุน การใหคําปรึกษาหารือทางวิชาการหรือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสําคัญในประเทศ
ดังกลาว เปนตน

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับความรวมมือไตรภาคี
ความรวมมือไตรภาคีไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานความรวมมือระหวาง

ประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็ไดมีทัศนะในแงมุมตางๆเกี่ยวกับความรวมมือดังกลาวโดยองคกร และ
นักวิชาการ กลาวคือ World Bank Institute (2010) และ Ashoff (2010) ไดวิเคราะหโอกาส ความ
เสี่ยง และเงื่อนไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพไว ดังน้ี

2.3.1 ความรวมมือไตรภาคีจะตองคํานึงถึงปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความ
ชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ซึ่งประกอบดวยหลัก 5 ประการ ไดแก การ
เสริมสรางความเปนเจาของ (Ownership) การผสานความรวมมือระหวางประเทศผูใหความ
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ชวยเหลือ (Harmonization) ความสอดคลองกับความตองการของประเทศผู รับประโยชน
(Alignment) การจัดการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ (Managing for Result) และการตรวจสอบและรับผิดชอบ
รวมกัน (Mutual Accountability)

2.3.2 ขอไดเปรียบและโอกาสในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีโดยคํานึงถึง
ประโยชนของแตละฝาย ไดแก

ก. ประโยชนของประเทศพัฒนาแลว (traditional donor)
1) สามารถใชความรูและประสบการณที่ประสบความสําเร็จจากโครงการ

ความรวมมือในกรอบทวิภาคี และนําไปถายทอดใหแกประเทศที่สาม (scaling up)
2) สามารถลดคาใชจาย (cost reduction) โดยใชผูเชี่ยวชาญของประเทศผูให

รายใหม (emerging donor) ซึ่งเสียคาใชจายนอยกวาผูเชี่ยวชาญจากประเทศพัฒนาแลว
3) สามารถใชขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantages) ของ

ประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ในบางสาขาความรวมมือกับตางประเทศ
4) สามารถใชความรวมมือไตรภาคีไปทดแทนโครงการความรวมมือที่

ประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศผูรับในกรอบทวิภาคี
ข. ประโยชนของประเทศผูใหรายใหม (emerging donor)

1) ชวยเพิ่มศักยภาพของความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (south –
south cooperation) โดยการนําประเทศพัฒนาแลวเขามารวมสนับสนุนความรวมมือ

2) ชวยปรับปรุงคุณภาพของความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา
(south – south cooperation) โดยนําประสบการณความรวมมือกับประเทศพัฒนาแลวที่ประสบ
ความสําเร็จมาใชใหเกิดประโยชน

3) สามารถใชประโยชน (โดยออม) จากการสนับสนุนความรวมมือโดย
ประเทศพัฒนาแลวเพื่อชวยเสริมสรางขีดความสามารถใหแกหนวยงานในประเทศผูใหรายใหม
(emerging donor)

4) ชวยสรางการเปนที่รูจักเกี่ยวกับบทบาทการเปนผูใหรายใหม (emerging
donor) ในเวทีระหวางประเทศ (international presence and visibility)

5) ชวยสงเสริมการรวมตัว และความรวมมือในภูมิภาคโดยผานความรวมมือ
ไตรภาคี

ค. ประโยชนของประเทศผูรับ (beneficiary country)
1) เพิ่มมูลคาทางตัวเงินที่ไดรับจากประเทศพัฒนาแลว เน่ืองจากสามารถใช

ผูเชี่ยวชาญจากประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ซึ่งมีคาใชจายนอยกวา
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2) สามารถใชประโยชนจากประสบการณของประเทศผูใหรายใหม
(emerging donor) ซึ่งมีความเหมาะสม และใกลเคียงกับบริบทและสภาพของประเทศผูรับ

3) สามารถใชประโยชนจากความใกลเคียงทางวัฒนธรรมและภาษาของ
ประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ในการดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนา

4) ภายหลังโครงการสิ้นสุดลง ประเทศผูรับสามารถสานตอความรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญจากประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ไดงายกวาผูเชี่ยวชาญจากประเทศพัฒนา
แลวเมื่อคํานึงความใกลชิดทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม และคาใชจายตางๆ

2.3.3 ความเสี่ยง (risk)
ความรวมมือไตรภาคีจะชวยสรางมูลคาเพิ่ม (generate added value) ไดก็ตอเมื่ออยู

บนพื้นฐานของความสนใจรวมกัน และขอผูกพันของทั้ง 3 ฝาย (shared interests and commitment)
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ วัตถุประสงคและความสนใจของทั้ง 3 ฝายอาจไมตรงกันเสมอไป
เน่ืองจากมีความเสี่ยง (risk) ดังน้ี

1) มาตรฐานเชิงคุณภาพของความรวมมือเพื่อการพัฒนาลดตํ่าลง เน่ืองจาก
ประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ไมมีประสบการณเพียงพอและขีดความสามารถในการให
ความชวยเหลืออยางมีคุณภาพ

2) คาใชจายทางธุรกรรมเพิ่มสูงขี้น (transaction costs) เน่ืองจาก ทั้ง 3 ฝายจะตอง
นิยามความสนใจใหตรงกัน (define the joint interest) เห็นชอบในวิธีการทํางานรวมกัน (common
approach) สรางกฎ ระเบียบ งบประมาณ รวมทั้งขั้นตอนที่จําเปนและตองการในการดําเนินงาน
ความรวมมือ รวมทั้งการจัดการรวมกันเพื่อใหมั่นใจวาสามารถบรรลุผลที่วางไว

3) การเพิ่มจํานวนประเทศผูใหความชวยเหลือจะทําใหการผสานความรวมมือ
ระหวางประเทศผูใหตางๆมีความซับซอนยิ่งขึ้น

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด
2.4.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด  เปนการวิเคราะหเพื่อใหเกิด

ความเขาใจและรูจักสถานภาพขององคกรวาเปนอยางไร จึงจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางในอนาคตขององคกรได ในการวิเคราะห SWOT ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) การ
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน (Strength and Weakness) เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในของ
องคกร และ (2) การวิเคราะหโอกาส และขอจํากัด (Opportunity and Threat) เปนการวิเคราะหจาก
สิ่งแวดลอมภายนอกขององคกร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (สุมาลี และคณะ อางถึง ธงชัย, 2536)

1) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน (Strength and Weakness Analysis)
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จุดแข็ง (S – Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยู
ภายในองคกรหรืออุตสาหกรรมน้ันๆเองวา ปจจัยใดภายในองคกร หรืออุตสาหกรรมที่เปนขอ
ไดเปรียบ หรือจุดเดนที่ควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรหรืออุตสาหกรรมได และควรดํารงไวเพื่อ
การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรหรืออุตสาหกรรม

จุดออน (W – Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมองของผูที่
อยูภายในองคกรหรืออุตสาหกรรมน้ันๆเองวา ปจจัยภายในองคกร หรืออุตสาหกรรมที่เปนจุดดอย
หรือขอเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้น หรือขจัดใหหมดไป

2) การวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด (Opportunity and Threat Analysis)
โอกาส (O – Opportunity) เปนการวิเคราะหวา ปจจัยภายนอกองคกร หรือ

อุตสาหกรรม ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบตอประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการ
ดําเนินการขององคกรหรืออุตสาหกรรมในระดับมหภาค และอคกรหรืออุตสาหกรรมสามารถนํา
ขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้นได

ขอจํากัด (T – Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรหรือ
อุตสาหกรรม ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองคกรหรืออุตสาหกรรมควรตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพใหมีความ
แข็งแกรง พรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได ขอจํากัดน้ีบางทีเรียกวา อุปสรรค

การวิเคราะห SWOT เปนเพียงพื้นฐานที่จะไปสูกลยุทธที่ถูกตองเทาน้ัน กลาวคือ
ถาวิเคราะห SWOT ไดถูกตอง ก็จะสามารถกลั่นกรองทางเลือกที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด เปนการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เพื่อหาจุดเดนและลบขอดอยในการที่จะสรางความแข็งแกรงภายใตโอกาสที่
เกิดขึ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงหรือหาทางปองกันผลเสียหายอันเกิดจากสิ่งคุกคามตางๆที่อาจเกิดขึ้นตอ
องคกรหรืออุตสาหกรรม

2.4.2 SWOT Analysis (การจัดการเชิงกลยุทธ, 2552) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อนําไปสูการสรางกลยุทธ และสามารถเสนอแนะทางเลือกกล
ยุทธเพื่อเสริมสรางจุดแข็งเพิ่มเติม การวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งที่อยูภายนอกและภายในองคกร
เรียกรวม ๆ วา SWOT Analysis ทั้งน้ี Strength & Weakness หมายถึง สิ่งที่มีอยูภายในองคกรใน
เทอมของ Skills , Resources Competencies ในขณะที่ Opportunities & Threats หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมี่อยูภายนอกองคกร สงผลใหองคกรมีโอกาสที่จะไดประโยชนจาก
การเปลี่ยนแปลงน้ัน หรือมีภัยคุกคามตอการบรรลุภารกิจน้ัน

สําหรับเคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม คือ TOWS Matrix โดยจะนํา
ปจจัยแตละประเด็นมาใชในการวิเคราะหในแตละสถานการณ ไดแก 1) Strength & Opportunity
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คือ การใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาส 2) Weakness & Opportunity คือ การเอาชนะ (ลบลาง)
จุดออนโดยอาศัยโอกาส และภัยคุกคาม (ขอจํากัด) 3) Strength & Threat คือ การใชประโยชนจาก
จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัด 4) Weakness & Threat คือ การลดจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด
ประโยชนของ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ไดแก

1) ใชประเมินสภาวะแวดลอมและสถานภาพขององคกร โดยเนนศักยภาพและ
ความพรอมที่องคกรมีอยูและพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม หรือความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม
ภายนอก รวมทั้งแกไขจุดออนขององคกรดวย เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีมีโอกาสที่จะกอใหเกิด
ประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน SWOT จึงเปนการนําเสนอกลยุทธจากการทํางานที่ทุกหนวยงาน
ควรจะมีเปนประจํา

2) นําไปใชปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดทําแผนงานหรือโครงการ
ของหนวยงานใหมีโอกาสสรางความสําเร็จมากขึ้น

3) ทําใหทราบถึงกลยุทธในการปรับปรุงการทํางาน ความกาวหนาและขีดจํากัด
ดานบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเปนการปองกันการแทรกแซงการทํางานจากปจจัย
ภายนอกไดมากขึ้น

2.4.3 การใช TOWS Matrix ชวยใหทราบเกี่ยวกับปจจัยที่สามารถติดตามและมี
ผลกระทบตอองคกรโดยตรงจากสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) และจาก
สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) ซึ่งแสดงในตารางเมทริกซ ดังน้ี (เอกกมล, 2554)
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ซึ่งจะชวยใหสามารถระบุทางเลือกเชิงกลยุทธที่ตอบคําถามตางๆ ไดแก
- จุดแข็งและโอกาส (Strength and Opportunity) – มีวิธีที่สามารถใชจุดแข็งเพื่อ

หาประโยชนที่ไดเปรียบเพื่อสรางเปนโอกาสหรือไม?
- จุดแข็งและอุปสรรค (Strength and Threat) – มีวิธีที่สามารถใชประโยชนจาก

จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม?
- จุดออนและโอกาส (Weakness and Opportunity) – มีวิธีการใชโอกาสที่มีเพื่อ

เอาชนะจุดออนหรือไม?
- จุดออนและอุปสรรค (Weakness and Threat) – มีวิธีที่สามารถลดจุดออนและ

หลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือไม?
สําหรับการใชงานเคร่ืองมือ TOWS matrix มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี
ขั้นที่ 1: พิมพตาราง SWOT Worksheet และนํามาประชุมระดมสมองรวมกันเพื่อ

ปฏิบัติการวิเคราะห TOWS / SWOT ทําการบันทึกผลการวิจัยและขอมูลที่คัดสรรแลวในตาราง
SWOT Analysis ซึ่งจะชวยใหเขาใจในปจจัยจุดแข็ง จุดออน และรวมทั้งระบุโอกาส และภัยคุกคาม
ที่มีอยู

ขั้นที่ 2: พิมพตาราง TOWS Analysis และบรรจุขอมูลสรุปสําคัญจาก SWOT ให
เปนเขตพื้นที่ตารางดังตัวอยางขางตน

ขั้นที่ 3: การรวมกันของแตละปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน และสิ่งแวดลอมภายนอก
เปนวิธีการที่สามารถใชในการสรางตัวเลือกเชิงกลยุทธทีดี

ขั้นที่ 4: การประเมินตัวเลือกที่ไดสรางขึ้นและระบุผูที่ใหประโยชนสูงสุดและดี
ที่สุดใหบรรลุภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร สิ่งเหลาน้ีจะชวยเพิ่มตัวเลือกกลยุทธอ่ืนๆ ที่กําลัง
พิจารณาดวย

หมายเหตุ :
(1) ตําแหนงที่ตกอยูในชองจุดแข็งและโอกาส (Strength and Opportunity

Quadrant ) ถือวาเปนกลยุทธเชิงรุก
(2) ตําแหนงที่ตกอยูในชองจุดออนและภัยคุกคาม (Weakness and Threat

Quadrant) ถือวาเปนกลยุทธเชิงปองกัน



บทที่ 3
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย และความรวมมือไตรภาคี

การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนสวนหน่ึงในการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล ระดับหนวยงาน รวมทั้งภาคเอกชนไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางความรวมมือในดานอ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจ การคา และการ
ลงทุนระหวางกัน ทั้งน้ี หนวยงานไทยที่ดําเนินงานใหความชวยเหลือและความรวมมือแก
ตางประเทศ ไดแก

1. สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ซึ่งมีบทบาทในการให
ความรวมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการเสริมสรางขีด
ความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสาขาที่ประเทศไทยมีความพรอมและมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี (best practices) ประเทศผูรับสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความยั่งยืน แกไขปญหาความยากจน บรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน และชวยเสริมสรางใหเกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคูรวมมือและภูมิภาคโดยรวม สําหรับประเทศเปาหมาย
ของไทย ประกอบดวย

1.1 ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว พมา) ซึ่งมีความสําคัญตอไทยอยางมากทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงระหวางประเทศ เน่ืองจากเปนประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกับ
ไทย ความชวยเหลือมุงการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ลดความยากจนและสงเสริมดาน
การคาการลงทุน และการสรางความรุงเรืองรวมกัน

1.2 ติมอร-เลสเต ในฐานะประเทศเกิดใหมในภูมิภาคเดียวกัน และอยูระหวางสมัคร
เขารวมเปนสมาชิกอาเซียน โดยใหความชวยเหลือเพื่อการฟนฟูไปสูความมีเสถียรภาพทางดาน
เศรษฐกิจและการเตรียมตัวเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน

1.3 เอเชียใต โดยใหความสําคัญกับประเทศที่ยังประสบภาวะยากจน/ฟนฟูหลังภาวะ
สงคราม เชน ภูฏาน และอัฟกานิสถาน โดยมุงเนนสาขาที่มีความจําเปนพื้นฐานในดานการเกษตร
การศึกษา สาธารณสุข

1.4 แอฟริกา โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีความยากจนมาก โดยใหความชวยเหลือใน
เร่ืองที่ยังเปนประเด็นปญหาที่สําคัญ เชน การแกไขปญหาโรคติดตอในเซเนกัลและมาดากัสการ
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การเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเลโซโท และการปรับปรุงดานการเกษตรปศุสัตว และ
ประมงใหแกซูดาน เปนตน

2. สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) ซึ่งมีบทบาทใน
การใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปเงินกูผอนปรน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน (ไดแก ลาว กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม) ความชวยเหลือให
เปลา และความชวยเหลือทางวิชาการ โดยแบงโครงการความชวยเหลือเปน 6 ประเภท คือ โครงการ
เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนโครงการเกี่ยวกับความรวมมือดานเกษตร
และอุตสาหกรรม โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและการขนสง โครงการที่
สนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และเมือง โดยปจจุบันใหแก สปป.ลาวมากที่สุด (รอยละ 47)
กัมพูชา (รอยละ 51) และพมา (รอยละ 2) โดยยังไมมีการใหความชวยเหลือแกเวียดนาม

3. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) ซึ่งมีบทบาทใน
การใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการสงออกและการนําเขาแกประเทศเพื่อนบานของไทย

นอกจากน้ัน กระทรวง และหนวยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาตางๆของไทยก็ไดมี
บทบาทในการใหความชวยเหลือและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ
ดวย

3.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และบทบาทของ กวส. สูการเปน สพร.
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทยไดเร่ิมมาต้ังแตยังเปน

กรมวิเทศสหการ หรือ กวส. ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะน้ันไทยยังเปนผูรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ และตอมา กวส. ไดมีการดําเนินงานใหความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธกับประเทศตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิชาการและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก
ระบบวางแผนสวนกลางมาเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยรัฐบาลไดกําหนดใหการใหความ
รวมมือทางวิชาการแกตางประเทศเปนกลไกที่สําคัญอยางหน่ึงในการสรางความสัมพันธกับ
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนและการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนความรู
ความชํานาญระหวางประเทศไทยกับประเทศกําลังพัฒนาตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

เมื่อ กวส.ไดยายเขามาสังกัดกระทรวงการตางประเทศในป 2545 หลังจากน้ันไดมีการยุบ
เลิก กวส. และจัดต้ัง สพร. โดยพระราชกฤษฎีกาในป 2547 ซึ่งกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ ในการ
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บริหารความชวยเหลืออยางเปนทางการเพื่อการพัฒนา (ODA) ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหคง
คณะกรรมการนโยบายความ รวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับตางประเทศไว  โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และ ผอ.สพร.ทําหนาที่เปนกรรมการและ
ฝายเลขานุการฯ โดยมีผูแทนจากสวนราชการตางๆรวมทั้งภาคเอกชนรวมเปนกรรมการดวย

นอกจากน้ัน คณะกรรมการนโยบายฯดังกลาวไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงองคประกอบ
ของคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา โดยใหเพิ่มเติมสํานักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) และธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย เพื่อใหเห็นภาพรวมขอมูลความรวมมือที่ไทยใหแกตางประเทศทั้งใน
รูปเงินใหเปลา เงินกู และความชวยเหลือทางวิชาการ โดยมี ผอ.สพร.ทําหนาที่เปนประธาน แสะมี
สพร.ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

สําหรับมูลคาความชวยเหลือและความรวมมือที่ไทยใหแกตางประเทศสามารถนํามาสรุป
ไดในตารางดังน้ี (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ, 2554)

ตารางท่ี 1 มูลคาความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยจําแนกตาม
หนวยงาน ระหวางป 2550 – 2553

(หนวย : บาท)
กระทรวง ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

สํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(สพพ.)

1,351,176,862 1,081,669,367 769,271,077 520,049,173

สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) 353,871,908 406,820,300 502,915,015 400,604,560

ธนาคารเพื่อการนําเขาและ
สงออก

- 4,319,700,000 - 1,132,000,000

กระทรวงการตางประเทศ 278,344,788 290,616,323 11,046,478 350,484,581
กระทรวงคมนาคม 672,200 35,000,000 273,598,581 16,256,777
กระทรวงศึกษาธิการ 75,934,913 64,894,252 64,112,343 6,421,246
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

7,557,670 47,587,001 49,041,552 47,805,959

กระทรวงวิทยาศาสตรและ 4,591,522 2,493,602 34,130,969 3,189,346
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กระทรวง ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553
เทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน 698,585 22,197,934 24,869,709 24,189,702
กระทรวงพลังงาน 110,877,235 34,074,416 11,258,360 2,533,123
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

10,101,310 2,257,674 3,833,242 290,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 47.685,576 4,089,840 3,291,430 1,726,107
กระทรวงยุติธรรม 5,091,698 6,104,948 2,723,934 5,528,434
กระทรวงพาณิชย 1,852,236 307,776 1,614,970 13,157,360
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา

3,024,824 5,280,000 1,418,000 1,418,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

4,917,720
848,068

1,270,857 844,216

สํานักนายกรัฐมนตรี 942,333 31,740 35,560 282,470
กระทรวงสาธารณสุข 23,282,470 - - -

กระทรวงมหาดไทย 5,297,732 337,490 - -

กระทรวงการคลัง 1,985,750 17,557,930 17,708,044
กระทรวงกลาโหม - 8,293,715 1,856,569 571,641
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

- 21,812,320 27,066,002 47,354,203

กระทรวงวัฒนธรรม - - - 1,930,630
กระทรวงอุตสาหกรรม - - 24,049,373 24,082,305
ธนาคารแหงประเทศไทย 1,007,520 1,415,637 1,287,287 1,143,614

รวม 2,298,916,865 6,373,390,336 1,808,691,315 2,619,571,498

ในชวงที่ผานมา สพร.ไดจัดทํายุทธศาสตรดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศของไทย ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายฯในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2550 ทั้งน้ี หลักคิดในการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาวถือเปนขอริเร่ิมของ สพร. ในการใหมี
การบูรณาการความรวมมือกับตางประเทศของ สพร. กับหนวยงานตางๆเปนไปในทิศทางที่
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สอดคลองกัน เน่ืองจากที่ผานมามีหลายหนวยงานของไทยไดใหความรวมมือแกตางประเทศเปน
จํานวนมากดังตารางขางตนซึ่งอาจเกิดความซ้ําซอนกันทั้งในดานความรวมมือและงบประมาณของ
ไทยเอง

ดังน้ัน บทบาทของ สพร.ในบริบทของความรวมมือกับตางประเทศจึงตองคํานึงถึงการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งจะตอง
เสริมการดําเนินงานของกรมภูมิภาคตางๆในกระทรวงการตางประเทศ และจะตองผสานความ
รวมมือกับหนวยงานไทยตางๆในการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศอีกดวย

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร สาขาและจุดเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยในระยะตอไป
ในปจจุบัน สพร. กําลังอยูระหวางการจัดทํารางยุทธศาสตรระยะ 5 ปขางหนา ต้ังแต พ.ศ.

2555 – 2559 (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาประเทศ, 2555) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร
ที่สําคัญ ไดแก ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางดานวิชาการ บูรณาการยุทธศาสตรและนโยบาย
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศอยางตอเน่ือง ชัดเจน พัฒนากระบวนการบริหารงานความรวมมือที่
เปนระบบ ขยายความรวมมือแบบหุนสวนและความรวมมือไตรภาคี เชิงรุก และความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาสนับสนุนการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558

สําหรับสาขา และจุดเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ประกอบดวย
3.2.1 การเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยมีจุดประสงคที่จะชวยปรับปรุงทางดาน

การเกษตรและการพัฒนาชนบทในประเทศคูรวมมือใหมีความรูและเทคโนโลยี รวมทั้งการเรียนรู
จากประสบการณของไทยที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

สําหรับความรวมมือของไทยมุงเนนในเร่ืองตอไปน้ี คือ
1) ดานวิชาการเกษตร การสงเสริมทางดานการเกษตรพื้นฐานทั้งทางดานพืช

เศรษฐกิจ การประมง ปศุสัตว
2) การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงดิน
3) การปฏิรูปที่ดิน
4) การชลประทาน ชลประทานขนาดเล็ก การจัดการนํ้าในไรนา
5) การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
6) การวิจัย การผลิต และการตลาดหมอนไหม
7) การพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน ขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท
8) การพัฒนาชุมชน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทุนชุมชน
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3.2.2 การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
จากองคการสหประชาชาติวา เปนทางเลือกเพื่อการพัฒนาหน่ึงที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได
อยางเปนรูปธรรม การใหความรวมมือของไทยมุงเนนการเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู
ภาคปฏิบัติเพื่อนําไปสูการสรางใหเกิดความมั่นคงในเร่ืองของอาหาร การดํารงชีวิตอยูไดโดยเฉพาะ
เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา

สําหรับสาขา/จุดเนนความรวมมือภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
1) ทฤษฎี แนวคิด และหลักปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางในการ

ประยุกตใชกับประเทศตาง ๆ
2) ทางเลือกใหมของการพัฒนา
3) ทฤษฎีใหม
4) การสงเสริมและจัดต้ังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศตาง ๆ
5) การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.2.3 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการลดความ
ยากจนซึ่งประเทศไทยมีประสบการณที่ยาวนานที่จะเปนประโยชนแกประเทศอ่ืนในการเรียนรู
ทั้งน้ีเพื่อชวยพัฒนาฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนคนในชนบทในประเทศกําลังพัฒนาใหมีทางเลือก
ในการพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความเขมแข็งตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับมหภาคตอไป

สําหรับความรวมมือมุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองที่ไทยมีประสบการณ
ดังตอไปน้ี

1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานการตลาด
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอม (SMEs)
3) การออมทรัพยชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4) การพัฒนาดานการตลาด สหกรณ และการเชื่อมโยงตลาดตางประเทศ
5) การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของหรือดานเศรษฐกิจ
6) การสรางอุตสาหกรรมเครือขายชุมชน
7) การออกแบบผลิตภัณฑ

3.2.4 การสาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร หนวยงานดานการ
สาธารณสุขของประเทศกําลังพัฒนาที่เปนคูรวมมือของไทยใหมีความพรอมในการใหบริการ
ทางดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและงายตอการประยุกตใช

สําหรับสาขา/จุดเนนความรวมมือที่ไทยมีความพรอม ไดแก
1) ดานการแพทยและสาธาณสุข
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2) การปองกันและควบคุมโรค
3) การสงเสริมสุขภาพ
4) ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
5) ดานสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุน จิตเวชศาสตร
6) สาธารณสุขมูลฐาน
7) การดูแลผูบกพรองดานการพัฒนาการและสติปญญา
8) การสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
9) สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
10) การออกแบบอาคารบริการสุขภาพ
11) ดานวิศวกรรมศาสตรการแพทย
12) การจัดการหองปฏิบัติการ
13) การวิจัยพัฒนาดานวิทยาศาสตรการแพทย
14) การจัดทํามาตรฐาน การตรวจวิเคราะหทางเคมีของสมุนไพร
15) ดานรังสีและเคร่ืองมือแพทย
16) การสาธารณสุขสุขภาพ การควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพ
17) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว

3.2.5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน  เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถของบุคลากรและสถาบันในประเทศกําลังพัฒนาใหมีความพรอมในดานความรูใน
การจัดการ การปองกัน ดูแล และแกไขปญหาทางดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดาน
พลังงานใหสอดรับกับความตองการของประเทศรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศที่
มักกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมตามมา และการรวมมือในการแกไขปญหารวมกันใน
ระดับภูมิภาค

สําหรับสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ คือ
1) การบริหารจัดการนํ้า
2) การวางแผนพัฒนาลุมนํ้า
3) การจัดการพื้นที่ตนนํ้า
4) การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ
5) การบริหารจัดการนํ้าบาดาล
6) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
7) การจัดการคุณภาพนํ้า การจัดการนํ้าเสีย
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8) การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย
9) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
10) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
12) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13) การบริหารจัดการแหลงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (มรดกโลก)
14) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
15) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
16) การพัฒนาไฟฟาพลังนํ้า
17) พลังงานทดแทน

3.2.6 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีมุงหมายในการเสริมสรางรากฐานทาง
วิทยาศาสตรเพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาใหสามารถเพิ่มมูลคาการพัฒนาและ
กาวสูการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไดมากขึ้น

สําหรับสาขาความรวมมือที่สําคัญประกอบดวย
1) ดานวัสดุศาสตร
2) มาตรวิทยา
3) เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
4) การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจชีวภาพ นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
6) การพัฒนาและการจัดการพิพิธภัณฑ

3.2.7 การคาและอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในเชิงการคาและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่จะชวยเสริมตอการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

สําหรับสาขาความรวมมือที่สําคัญ ไดแก
1) นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
2) การทดสอบ และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) การสงเสริม SME และพัฒนาผูประกอบการ วิสาหกิจทองถิ่น
4) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
5) การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
6) การสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
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7) การจัดต้ังและบริหารนิคมอุตสาหกรรม
8) การจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการคา
9) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการคา

3.2.8 การสงเสริมการทองเท่ียว เพื่อชวยในการเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของบุคลากร
และหนวยงานทางดานการทองเที่ยวใหสามารถดําเนินการดานการทองเที่ยวในประเด็นที่สําคัญ
โดยมีจุดเนนความรวมมือ ไดแก

1) การบริหารจัดการการทองเที่ยว
2) การพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยว
3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
4) การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว
5) การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว

3.2.9 การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหมีการถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของประเทศคูรวมมือกับประเทศ
ไทยในสาขาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆของประเทศกําลังพัฒนา

สําหรับความชวยเหลือและความรวมมือในสาขาที่ไทยมีความพรอม คือ
1) ทุนศึกษาระยะยาว (ระดับปริญญาตรี โท เอก) และสายอาชีวศึกษา
2) การฝกอบรมและดูงานระยะสั้น เชน
- ดานอาชีวศึกษา การนวดแผนไทย การทําอาหารไทย  ภาษาไทย การเสริม

สวยและความงาม และการทองเที่ยวและการโรงแรม
- การศึกษานอกระบบ การเสริมสรางวิสัยทัศนเพื่อพัฒนา การศึกษา การ

วิเคราะห การวิจัยและประเมินผล การพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเขาถึงกลุม
ผูดอยโอกาสและกลุมชาติพันธุ การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนสําหรับทองถิ่น การ
พัฒนาเครือขายการศึกษา การจัดการศูนยการเรียนชุมชน

- การเรียนการสอน วิชาทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยการใช
เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการแบบใหม การสอนภาษาอังกฤษทั้งสําหรับวิชาชีพและการสื่อสาร

3) สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งครูและนักเรียน

4) ความรวมมือดานการวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5) การเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building)
6) การพัฒนาฝมือแรงงาน ชางฝมือทุกระดับ เพื่อการงานอาชีพ
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3.3 ภาพรวมความรวมมือไตรภาคี และแนวทางการเลือกสาขาท่ีไทยมีความชํานาญ และประเทศคู
รวมมือ

3.3.1 ภาพรวมความรวมมือไตรภาคี
จากการที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนจากการเปนประเทศผูรับความชวยเหลือเปน

ประเทศผูใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแกตางประเทศต้ังแต 2535 เปนตนมา และตอมารัฐบาล
ไทยไดประกาศนโยบายไมขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศในป 2546 (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2546) ตลอดจนการปรับบทบาทของไทยจาก “ผูรับ” เปน”ผูให” ทําใหประเทศผูให
ตางๆลดการใหความชวยเหลือแกประเทศไทยลงตามลําดับ และเห็นวาประเทศไทยไดมีการพัฒนา
ไปแลวระดับหน่ึง และกาวเขาสูการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง (middle income country)

นอกจากน้ัน แหลงผูใหความชวยเหลือตางๆไดปรับเปลี่ยนความรวมมือกับ
ประเทศไทยไปสูความรวมมือรูปแบบใหมในลักษณะของความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา โดย
แนวคิดหลัก คือ การรวมมือกับประเทศไทยในการใหความชวยเหลือแกประเทศอ่ืนหรือประเทศที่
สาม หรือเรียกความรวมมือไตรภาคี (Triangular Cooperation) โดยประเทศแรกที่ริเร่ิมดําเนินการ
รวมมือกับไทยในแบบหุนสวน คือ ญ่ีปุน โดยกิจกรรมเร่ิมแรกเปนการจัดฝกอบรมนานาชาติขึ้นใน
ประเทศไทย โดยทั้งสองฝายรวมกันออกคาใชจาย และเชิญประเทศกลุมเปาหมายเขารวมการ
ฝกอบรมระยะสั้น ตอมาไดมีการขยายไปยังกิจกรรมอ่ืน เชน การสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญไทยไป
ปฏิบัติงานในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคตางๆ จากน้ันแหลงผูใหอ่ืนๆก็ใหความสนใจที่จะ
รวมมือกับรัฐบาลไทยในรูปแบบดังกลาวเพิ่มมากขึ้น เชน ลักเซมเบอรก ออสเตรเลีย สิงคโปร
เยอรมนี ฮังการี สวีเดน ฝร่ังเศส และนิวซีแลนด เปนตน

การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยกับแหลงผูใหตางๆที่ผานมานับต้ังแต
ป 2537 พบวา กิจกรรมสวนใหญเปนการจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติในประเทศไทยซึ่งจัดโดย
หนวยงานตางๆ และสถาบันการศึกษาของไทยซึ่งเปนการฝกอบรมระยะสั้นในสาขาที่สําคัญ คือ
ดานการเกษตร สาธารณสุข ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา และการ
บริหารจัดการ เปนตน ทั้งน้ี ความรวมมือที่ใหแกประเทศที่สามสวนใหญอยูในภูมิภาคเอเชีย
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานของไทย ไดแก ลาว กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม

สําหรับความรวมมือที่ไทยรวมกับตางประเทศ และองคการตางๆเพื่อใหแก
ประเทศที่สามสามารถนํามาสรุปในตารางดังน้ี (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ, 2555)
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ตารางท่ี 2 จํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติภายใตความรวมมือไตรภาคี จําแนกตามแหลง
ความรวมมือ ระหวาง พ.ศ. 2551 - 2554

(หนวย : คน)
ป

ประเทศ 2551 2552 2553 2554 รวม

สํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบ 25 23 - 43 91
สิงคโปร 7 153 175 16 351
ฝร่ังเศส 52 7 6 7 72
เยอรมนี - - 33 175 208
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO) 25 179 - 204
ญ่ีปุน 326 244 264 186 1,020
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) 39 37 38 33 147
กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) 70 41 25 17 153

รวม 519 530 720 477 2,246

ตารางท่ี 3 จํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติภายใตความรวมมือไตรภาคี จําแนกตามประเทศท่ี
เขารับการอบรม ระหวาง พ.ศ. 2551-2554

(หนวย : คน)
ป

ประเทศ
2551 2552 2553 2554 รวม

สปป. ลาว 42 56 42 31 171
กัมพูชา 41 22 23 16 102
เมียนมาร 46 37 50 34 167
เวียดนาม 32 34 40 30 136

รวม 161 149 155 111 576
หมายเหตุ : การอบรมดังกลาวจัดโดย สพร.รวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาของไทยภายใต
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ขอตกลงระหวางไทยกับผูใหแตละแหลง โดยสัดสวนความรับผิดชอบคาใชจายขึ้นอยูกับการตกลง
รวมกัน

3.3.2 แนวทางการเลือกสาขาท่ีไทยมีความชํานาญ และประเทศคูรวมมือ
ในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยซึ่งไดมีการกําหนดแนวทางในการ

เลือกสาขาที่ไทยมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ รวมทั้งประเทศที่นาจะเปนคูรวมมือ และประเทศ
เปาหมายหรือประเทศที่สาม ดังตอไปน้ี (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ,
2553)

ตารางท่ี 4 แนวทางการเลือกสาขาความรวมมือท่ีไทยมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ ในการ
ดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ

สาขา
(ไทยเปน best practice)

ประเทศท่ีนาจะเปนคูรวมมือ
กับไทย

ประเทศเปาหมาย
(ประเทศท่ีสาม)

1. สาขาเกษตร - นิวซีแลนด
- ฝร่ังเศส
- จีน

- กัมพูชา ลาว เมียนมาร
- บังกลาเทศ มัลดีฟท เนปาล
- แอฟริกา

2. สาขาสาธารณสุข - สิงคโปร
- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
- เยอรมนี ฝร่ังเศส สวีเดน
- เกาหลีใต

- กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม
- บังกลาเทศ มัลดีฟท เนปาล
- แอฟริกา

3. สาขาการศึกษา - สิงคโปร
- นิวซีแลนด
- เยอรมนี ฝร่ังเศส ฮังการี
- สหภาพยุโรป

- กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม

4. สาขาที่เปนยุทธศาสตรของ
ไทย เชน วิทยาศาสตร
ทองเที่ยว พลังงาน เปนตน

- จีน
- เดนมารก ฮังการี

ประเทศในอาเซียน

5. ประเด็นที่ไดโลกใหความ
สนใจ เชน Global
Warming, Food Security
เปนตน

- สิงคโปร
- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
- สหรัฐอเมริกา แคนาดา
- ญ่ีปุน

- กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม
- อินโดนีเซีย
- เอเชียใต (บังกลาเทศ ปากีสถาน)
- แอฟริกา
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3.4 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆ
3.4.1 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับญ่ีปุน

รัฐบาลไทยและรัฐบาลญ่ีปุนไดทําความตกลงภายใตกรอบความรวมมือแบบ
หุนสวนไทย – ญ่ีปุน (Japan – Thailand Partnership – JTPP) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 เพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานของไทยเปนเปาหมายหลัก รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ
ตามที่จะหารือกันสองฝาย การดําเนินกิจกรรมเปนการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหไดปละ 15 หลักสูตร
ภายในป 2543 นอกจากน้ี ยังมีการจัดสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงานทําไดเกินเปาหมาย โดยไดมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมถึง  22 หลักสูตร และจัดสง
ผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานรวม 71 คน

ตอมา ไดมีการลงนามขยายระยะเวลาความรวมมือหุนสวนออกไปอีกเปนระยะที่
2 ซึ่งลงนามเมื่อ 12 ธันวาคม 2546 โดยกําหนดกรอบความรวมมือไว 3 ประการ คือ

1) การจัดหลักสูตรฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Programme
– TCTP) ในประเทศไทยใหแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานของไทย ใน
ป 2011 มีการดําเนินการ 10 หลักสูตร ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร การไฟฟาและการอนุรักษ
พลังงาน มาตรวิทยา การสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม การสงเสริมการปลูกปา และ
การพัฒนาฟนฟูผูเปนเหยื่อการคามนุษย รวมทั้งมีการจัดอบรมใหแกผูรับทุนแอฟริกา ในการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการปองกันโรคมาลาเรีย

2) การจัดสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ (Third
Country Expert Programme) มีการจัดสงผูเชี่ยวชาญไทยไปสาธารณรัฐประชาชนลาว ในสาขา
วิศวกรรม เคนยาในสาขาสาธารณสุข และ Food Processing and Packaging แซมเบียในดาน Small
Scale Pig Production และยูกันดาในสาขา Fish Rearing in Irrigated Paddy Field

3) การดําเนินงานความรวมมือในระดับภูมิภาค เปนการขยายความรวมมือสู
ระดับภูมิภาคในแถบประเทศเพื่อนบาน เพื่อที่จะชวยลดระดับความแตกตางของประเทศในภูมิภาค
น้ีกับไทยซึ่งมีการดําเนินการในป 2554 จํานวน 4 โครงการ คือ ดานการฟนฟูคนพิการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสาขาวิศวกรรมศาสตรระดับปริญญาโทและเอก การปองกันโรคระบาดในสัตว
และการจัดการสิ่งแวดลอม

3.4.2 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับลักซัมเบอรก
รัฐบาลไทยและลักซัมเบอรกไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการจัด

หลักสูตรฝกอบรมประเทศที่สาม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543 อยางไรก็ตาม ทีผานมา ทั้ง 2 ฝายยังไม
มีการดําเนินการความรวมมือไตรภาคีแตอยางใด
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3.4.3 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับออสเตรเลีย
รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียไดจัดทําความตกลงรวมมือไตรภาคีเพื่อการ

พัฒนาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2545 และไดมีการหารือถึงแนวทางความรวมมือภายใตกรอบความตก
ลงดังกลาวมาตามลําดับ แตยังหาขอสรุปไมไดวาจะดําเนินกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบใด ทั้งน้ี
อาจเน่ืองดวยวิธีปฏิบัติการใหความชวยเหลือของแตละประเทศอาจยังไมสอดรับกัน

ในชวงที่ผานมา รัฐบาลออสเตรเลียโดย AusAID แจงวา กําลังอยูระหวางการยก
รางแนวคิดความรวมมือไตรภาคีใหรัฐบาลออสเตรเลียพิจารณา ในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียก็กําลัง
จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศ ซึ่งจะเปนการกําหนดแนวความรวมมือดาน
ไตรภาคีกับไทยดวย อยางไรก็ตาม ขณะน้ียังไมมีความคืบหนาในเร่ืองดังกลาวจากฝายออสเตรเลีย

3.4.4 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับฮังการี
รัฐบาลไทยและรัฐบาลฮังการีไดจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ไตรภาคีเพื่อการพัฒนาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยเนนการเปนหุนสวนความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาในการใหความชวยเหลือแกประเทศที่สาม ซึ่งเปนคูรวมมือที่สําคัญของทั้งสองฝาย ทั้งใน
และนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง เปนตน

ในชวงที่ผานมา ไทยและฮังการีไดรวมกันดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพียง 1
โครงการ คือ จัดการดูงานเร่ือง “Multi-Modal Transportation Development for Tourism Promotion
ใหแกเจาหนาที่เวียดนามจํานวน 2 ราย เมื่อป 2549 ณ ประเทศไทย และประเทศฮังการี

3.4.5 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับสวีเดน
รัฐบาลสวีเดนไดพิจารณาเห็นวาไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพและบทบาทสําคัญ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีความพรอมในการเปนสถานที่ที่สามารถถายทอดความรูและ
ประสบการณใหแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ได และไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU)
ในการรวมมือแบบไตรภาคี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2548

ภายหลังจากการมีการลงนามใน MOU ดังกลาว ทั้ง 2 ฝายไดมีการหารือรวมกันใน
หลายวาระเกี่ยวกับแนวทางการรวมมือแบบไตรภาคี แตก็ยังไมถึงขั้นที่นําไปสูการดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือกับประเทศไทยเพื่อใหแกประเทศที่สาม สาขาความรวมมือที่สวีเดนใหความในใจ คือ
Global Warming ดานการเกษตร สาธารณสุข เปนตน สวนประเทศกลุมเปาหมายจะเปนประเทศ
เพื่อนบานของไทย และอาจรวมติมอร-เลสเต หรือบังกลาเทศไปดวย

อยางไรก็ตาม ฝายสวีเดนอยูระหวางการปรับโครงสรางหนวยงาน รวมทั้งการ
ทบทวนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศ จึงอาจใชเวลาในการปรับแนวทางความรวมมือกับ
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ไทยอีกระยะหน่ึง ปจจุบัน ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่ SIDA เนนสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือรูปแบบอ่ืนๆนอกเหนือจากความรวมมือเพื่อการพัฒนา และมีสํานักงาน Swedish
Environmental Secretariat for Asia (SENSA) ซึ่งเปน knowledge-based environment ของ SIDA
และเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง สพร.
ไดไปหารือ รวมทั้งไดเชิญผูบริหารของ SENSA มาหารือเพื่อขอใหมีการร้ือฟนความรวมมือ
ไตรภาคีแลว แตยังไมมีความคืบหนาจาก SIDA/SENSA แตอยางใด

3.4.6 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับเยอรมนี
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี อยูภายใตกรอบ Joint

Development Cooperation with Third Countries through a “Partnership Programme” ซึ่งลงนาม
เ มื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น า ย น 2551 ไ ด กํ า ห น ด ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น แ บ บ หุ น ส ว น ใ น 3 ส า ข า  คื อ
Education/Vocational, Rural Development และ Health โดยรูปแบบความรวมมือเนนดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคําแนะนําทางวิชาการโดยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการเพื่อการพัฒนา (Technical Development Project)
สําหรับประเทศเปาหมายไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ขณะน้ี ทั้ง 2 ฝายอยูระหวางดําเนินการ และจัดทําแผนงานโครงการภายใตกรอบ
ความรวมมือดังกลาวที่ใหความชวยเหลือแกประเทศลาว เวียดนาม และกัมพูชา ดังน้ี

1) ลาว ไดแก
1.1) โครงการ Upgrading the Paper Mulberry Supply Chain to Enhance

Rural Cross-border Economics in Northern Thailand and Laos ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมขีด
ความสามารถของเกษตรกรของลาวในการปลูกปอสาไดในปริมาณและคุณภาพตามความตองการ
ของผูประกอบการไทย และยังเปนการสงเสริมการคาชายแดนระหวาง 2 ฝาย โดยการสงผูเชี่ยวชาญ
ไทยไปฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ และเกษตรกร รวมทั้ง จัดใหมาดูงานในไทยโดยการสนับสนุน
งบประมาณรวมกันระหวางไทยและเยอรมนี

1.2) โครงการ Nam Xong Sub-river Basin Management ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการลุมนํ้าซอง (ลุมนํ้าแยกยอยมา
จากลุมนํ้างึม) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่และการใชนํ้าในลุมนํ้าดังกลาวเพื่อ
การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว

2) เวียดนาม ไดแก โครงการ Advanced Technical Services for SME in the
Selected Industries ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของหนวยงานของเวียดนามใหมีขีด
ความสามารถในการตรวจสอบและวินิจฉัยขอผิดพลาดของชิ้นสวนตางๆกระบวนการและขั้นตอน
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การผลิตของอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก นํ้าตาล กระดาษ และอะไหลรถยนต
3) กัมพูชา ไดแก โครงการ Rural Sanitation Improvement and Hygiene

Promotion ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล และสงเสริมสุขอนามัยในชนบท โดยเนน
สงเสริมการใชหองสวม การลางมือดวยสบู และการด่ืมนํ้าสะอาด

3.4.7 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับสิงคโปร
ทั้งสองประเทศลงนามรวมมือกันเมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2540 ในการที่จะรวมกัน

จัดฝกอบรมใหกับประเทศที่สาม (Third Country Training Programme) โดยทั้ง 2 ฝายจะรวมกัน
จัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญ สถาบันฝกอบรม และรวมกันออกคาใชจาย การอํานวยความสะดวกใน
การจัดฝกอบรมดังกลาว โดยรัฐบาลสิงคโปรไดมอบหมายให Technical Cooperation Directorate
(TCD) ซึ่งอยูในสังกัดกระทรวงการตางประเทศสิงคโปรเปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบความรวมมือ
ดังกลาว

สําหรับประเทศกลุมเปาหมาย คือประเทศ ลาว กัมพูชา เมียนมาร โดยดําเนินการ
ฝกอบรมในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ การนิคมอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และการคาเสรี ทั้งน้ี การจัดฝกอบรมที่ผานมาจะ
มีการจัดหลักสูตรสลับกันไปใน 2 ประเทศ รวมทั้งในประเทศเปาหมายดวย นอกจากน้ัน ยังให
ความรวมมือในประเด็นดานสิ่งแวดลอม climate change และ food safety ใหแกประเทศอาเซียน
และติมอร-เลสเต

3.4.8 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
ในชวงที่ผานมารัฐบาลไทยโดย สพร. และรัฐบาลสหรัฐฯโดย ออท.สหรัฐฯ ได

จัดทํา ขอตกลง (Letter of Agreement - LOA) เพื่อเปนกรอบความรวมมือที่รัฐบาลสหรัฐใหแก
รัฐบาลไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรม
อ่ืนที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติด โดยใน LOA ประกอบดวย แผนงาน วงเงินงบประมาณ รวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนงานดังกลาว ทั้งน้ี รัฐบาลสหรัฐฯโดย Narcotics Affairs Section หรือ
NAS (ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Transnational Crime Affairs Section หรือ TCAS) จะทําหนาที่
บริหารความรวมมือที่ใหแกประเทศไทยโดยผานชองทางของ สพร.

สําหรับแผนงานหลักที่ รัฐบาลสหรัฐฯไดใหความรวมมือแกประเทศไทย
ประกอบดวย

1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (Drug Demand Reduction)
2) การปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Law Enforcement)
3) การควบคุมพืชเสพติด (Narcotics Crop Control)
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4) แผนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติด เชน การพิจารณาคดียาเสพติด
(Criminal Justice) การปองกันและปราบปรามทุจริตในราชการ (Measure against Corruption) การ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Measures Against Money Laundering) การปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (Trafficking in Persons) เปนตน

รัฐบาลสหรัฐฯไดสนับสนุนความรวมมือเพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนงาน
หลักดังกลาวขางตน ซึ่งครอบคลุมในเร่ืองตางๆโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังน้ี

ตารางท่ี 5 แผนงานและหนวยปฏิบัติงานภายใตความรวมมือระหวางไทยและสหรัฐฯ

แผนงานหลัก แผนงานยอย หนวยงานรับผิดชอบ
1. การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด (Drug
Demand Reduction)

การลดอุปสงคยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.

2. การปราบปราม
ยาเสพติด (Narcotics
Law Enforcement)

การปราบปรามยาเสพติด - สํานักงาน ป.ป.ส.
- กองบัญชาการตํารวจ ปราบปราม

ยาเสพติด (บช.ปส.)
3. การควบคุมพืชเสพติด

(Narcotics Crop
Control)

การควบคุมพืชเสพติด - สํานักงาน ป.ป.ส.
- ม.เชียงใหม
- กองทัพภาคที่ 3
- มูลนิธิโครงการหลวง

การพิจารณาคดียาเสพติด - ศาลอุทธรณ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร
- สํานักงานอัยการสูงสุด

ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ล ะ เ มิ ด
ทรัพยสินทางปญญา

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ

4. แผนงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวของกับปญหา
ยาเสพติด

การปองกันและปราบปราม
การคามนุษย

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- NGO เชน หนวยประสานงานเพื่อ

ตอตานการคามนุษยภาคเหนือตอนบน
ประเทศไทย (TRAFCORD), มูลนิธิ
พัฒนาการคุมครองเด็ก (FACE), มูลนิธิ
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แผนงานหลัก แผนงานยอย หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยชีวิตใหม เปนตน

การปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน ป.ป.ง.
การสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การปราบปรามทุจริตใน
ราชการ

สํานักงาน ป.ป.ช.

นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยโดย สพร. และ รัฐบาลสหรัฐฯโดย USAID ไดมีการ
หารือรวมกันเกี่ยวกับความรวมมือไตรภาคีในหลายวาระ แตยังไมมีการดําเนินการรวมกันแตอยาง
ใด ตอมา เมื่อสหรัฐฯและประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลางไดเห็นชอบที่จะรวมมือกันในกรอบความ
รวมมือ US – Lower Mekong Initiative (LMI) ซึ่งประกอบดวย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม (ใน
อนาคต เมียนมารจะไดรับความเห็นชอบใหเขารวมในกรอบความรวมมือดังกลาวดวย) ประกอบกับ
การที่ไทยไดปรับเปลี่ยนสถานะจากการผูรับเปนผูใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆในลุมนํ้าโขง
ดังน้ัน ไทยจึงแสดงความประสงคที่จะรวมมือกับสหรัฐในสถานะผูใหรวม (co-donor) ในกรอบ
ความรวมมือดังกลาวดวย

ในการประชุม Thai – US Strategic Dialogue คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ กรุงวอชิงตัน ไทยและสหรัฐฯ ไดเห็นชอบในหลักการที่สงเสริมการพัฒนาในภูมิภาค และให
ความรวมมือแกประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยทั้ง 2 ฝาย ซึ่งไดแก สพร. และ USAID จะ
รวมกันพัฒนาและจัดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือไตรภาคีเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศลุม
นํ้าโขงตอนลางซึ่งรวมทั้งเมียนมารดวย



บทที่ 4
ผลการศึกษา

ในปจจุบันประเทศผูใหตางๆไดยุติความรวมมือที่ใหแกประเทศไทยในกรอบทวิภาคีไป
แลว เชน ลักซัมเบอรก ออสเตรเลีย ฮังการี สวีเดน และเยอรมนี โดยบางประเทศไดถอนหนวยงาน
ที่บริหารความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาออกไปจากประเทศไทยดวย อยางไรก็ตามบางประเทศไดมี
การปรับเปลี่ยนไปสูการใหความรวมมือระดับภูมิภาค เชน สหรัฐอเมริกา และไดมีการแกไขความ
ตกลงระหวางไทยและสหรัฐฯวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ความตกลงแมบทฯ
ซึ่งลงนามไวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2547 เพื่อใหสอดรับกับการที่
สํานักงาน USAID ประจําประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนบทบาท และเปลี่ยนสถานะจาก country office
เปน regional office ซึ่งครอบคลุมความรวมมือที่ใหแกไทยและประเทศตางๆในระดับภูมิภาค

นอกจากน้ัน บางแหลงความรวมมือไดมีการจัดทําความตกลงกับไทยเพื่อเปนกรอบและ
แนวทางความรวมมือหุนสวน และไตรภาคีระหวางไทยกับแหลงตางๆไวแลว ไดแก สิงคโปร (พ.ศ.
2540) ลักซัมเบอรก (พ.ศ. 2543) ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2545) ญ่ีปุน (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 และระยะที่ 2
พ.ศ. 2546 ) ฮังการี (พ.ศ. 2547) สวีเดน (พ.ศ. 2548) และ เยอรมนี (พ.ศ. 2551)

การศึกษาบทบาทของไทยในการเปนหุนสวนกับตางประเทศเพื่อใหความรวมมือแก
ประเทศที่สาม (หรือความรวมมือไตรภาคี) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการสงเสริม
ความรวมมือไตรภาคีของไทย ผูศึกษาไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis ในแตละประเด็น
ดังตอไปน้ี

4.1 วิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทย
1.4.1 จุดแข็ง

การวิเคราะหจุดแข็งสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังน้ี
1) นโยบายรัฐบาลมีความตอเน่ือง

รัฐบาลที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีนโยบายอยางตอเน่ืองในเร่ืองความสัมพันธ
และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน และความรวมมือดานอ่ืนๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อ
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สงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน ตลอดจนกระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก และ
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา

รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหนวยงาน สพร.ขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2547 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบหลักๆ ไดแก (1) จัดทําแผน ศึกษา วิเคราะหนโยบาย
ดําเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(2) บริหารการใหความชวยเหลือแกตางประเทศตามนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล (3) รวมมือกับ
ตางประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาตาง ๆ รวมทั้งดําเนินงานตามขอ
ผูกพันภายใตความตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ(4) บริหารความรวมมือดานทุนกับ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ (5) ประสานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โดยพระราชกฤษฎีกาฯ รัฐบาลกําหนดให สพร.มีบทบาทในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศซึ่งครอบคลุมภารกิจดานการใหความรวมมือแกตางประเทศ
(งานใหความรวมมือ) และการเปนหุนสวนความรวมมือกับประเทศตางๆ (งานหุนสวนและ
ไตรภาคี) ดังน้ัน สพร.จึงทําหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลดานความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ

นอกจากน้ัน การที่ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาประเทศที่สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆทําใหการดําเนินนโยบายดานความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศของไทยมุงสงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆมากยิ่งขึ้น ทั้งยังจะ
เปนการคงความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศผูใหเดิมตางๆ (traditional donors) เอาไวโดย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบความรวมมือจากการเปน “ประเทศผูใหและผูรับ” เปน “หุนสวนเพื่อการ
พัฒนา” ซึ่งถือเปนแนวนโยบายที่ชัดเจน.ที่มุงสงเสริมการเปนหุนสวนกับประเทศตางๆเพื่อทดแทน
ความรวมมือรูปแบบเดิมที่มีแนวโนมสิ้นสุดลงไปในอนาคต

2) ประเทศไทยมีขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในดานตางๆ ไดแก
2.1) ประเทศไทยมีความพรอมในเชิงวิชาการที่มีการพัฒนาในหลายสาขาที่

พรอมจะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคหลัก ไดแก เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
สามารถขยายความรวมมือไปยังภูมิภาคอ่ืนๆดวย เชน แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและ
เอเชียใต โดยการจัดโปรแกรมความรวมมือที่สอดคลองกับขีดความสามารถดานงบประมาณของ
ไทย คือ มีตนทุนดําเนินการไมสูง แตมีผลกระทบสูง

2.2) หนวยงานและสถาบันการศึกษาของไทยจํานวนมากมีความพรอมและ
ความตองการในการที่จะรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ จึงเปนการขยายบทบาทในการที่จะเปน



34

คูรวมมือที่สําคัญกับหนวยงานในตางประเทศ ในการแกไขขอติดขัดในประ เด็นทางวิชาการ ขอ
ติดขัดเชิงวิชาการในการพัฒนา และการเสริมสรางขีดความสามารถรวมกัน

2.3) ประเทศไทยเคยเปนผูรับความชวยเหลือมาเปนเวลาพอสมควรทําให
สามารถสั่งสมความรู ประสบการณ และความสําเร็จในงานการพัฒนาจนอาจกลาวไดวามีตัวแบบ
แหงความสําเร็จและปรับใชไดอยางเหมาะสมในการถายทอดใหแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ และ
ประสบการณดังกลาวมีคุณคาตอประเทศกําลังพัฒนาไดดีกวาตัวแบบจากประเทศที่พัฒนามากแลว
ที่อาจยากตอการเรียนรูและนําไปประยุกตไดอยางเห็นผล

2.4) ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติไดใกลเคียงกัน
จึงทําใหการถายโอนเทคโนโลยีทําไดอยางสะดวกและเห็นผล ตางจากเทคโนโลยีของประเทศที่
พัฒนาแลวที่อาจมีความทันสมัย กาวล้ํา แตยากที่จะนําไปประยุกตใชในบริบทของประเทศกําลัง
พัฒนา

2.5) ประเทศไทยสามารถดําเนินการภายใตตนทุนที่ตํ่ากวา เมื่อเทียบกับการ
ดําเนินการโดยแหลงผูใหที่พัฒนาแลว ทั้งตนทุนในการจัดสงผูเชี่ยวชาญ คาใชจายในการจัด
ฝกอบรม/ดูงานรวมทั้งตนทุนในการจัดการตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม คาอาคารสถานที่ คาเดินทาง
คาที่พัก ฯลฯ กลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ ในเม็ดเงินจํานวนเทากัน สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆได
มากกวา

2.6) ประเทศไทยมีความใกลเคียงกันในเชิงภูมิศาสตร ภาษา และวัฒนธรรม
กับประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ใกลกัน หรือภูมิภาคเด่ียว และมีสภาพทางภูมิศาสตร
และทรัพยากรธรรมชาติที่คลายคลึงกัน ซึ่งงายตอการเรียนรูและการนําไปประยุกตใช อาทิ กรณี
ของประเทศไทยและประเทศลาว การเรียนรูระหวางกันจึงทําไดงายและลดอุปสรรคทางดานการ
สื่อสาร เปนตน

3) โครงสราง สพร. กําหนดภารกิจรับผิดชอบอยางชัดเจน
โดยประกาศกระทรวงการตางประเทศ เร่ืองการแบงสวนราชการใน สพร. ซึ่ง

ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และคําสั่ง สพร.
เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักและภารกิจของสํานักงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่ง
ประกอบดวย 1 สํานัก และ 4 ภารกิจหลัก ไดแก (1) สํานักผูอํานวยการ (2) ภารกิจความรวมมือ
หุนสวนเพื่อการพัฒนา (3) ภารกิจใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ (4) ภารกิจความ
รวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย (5) ภารกิจอํานวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ
ทั้งน้ี สพร. ไดยกระดับความสําคัญของงานความรวมมือหุนสวนและไตรภาคีไปอยูภายใตภารกิจ
ความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนา โดยปจจุบันมี ผอ.สวน (นักวิเทศสหการ ระดับชํานาญการ
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พิเศษ) เปนผูบริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งสพร.ไดมีการจัดวางโครงสรางภายในโดย
กําหนดใหภารกิจความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนาประกอบดวย 2 สวนงานหลัก คือ

3.1) สวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี รับผิดชอบดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศผูใหเดิมตางๆ (เชน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญ่ีปุน ฯลฯ) เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกประเทศที่สาม

3.2) สวนความรวมมือหุนสวนพหุภาคี รับผิดชอบดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีระหวางไทยกับแหลงความรวมมือพหุภาคี (เชน UNDP, UNICEF, UNFPA ฯลฯ) เพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศที่สาม

1.4.2 จุดออน
การวิเคราะหจุดออนสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังน้ี
1) กฎระเบียบภายในประเทศทําใหขาดความคลองตัว

ความรวมมือระหวางประเทศมักมีการจัดทําขอตกลงระหวาง 2 ฝายเพื่อเปน
กรอบและแนวทางการดําเนินงานรวมกันทั้งในกรอบทวิภาคี และไตรภาคี ในอดีตที่ผานมา (กอนมี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 190) กระทรวงฯ ไดออกคําสั่ง เมื่อ พ.ศ. 2546 มอบอํานาจใหอธิบดี
กรมวิเทศสหการ (กรมวิแทศสหการเปลี่ยนเปน สพร. และมีผูอํานวยการ สพร.เปนหัวหนาสวน
ราชการในปจจุบัน) ใหความเห็นชอบการลงนามในขอตกลงโครงการ ขอตกลงการบริหาร
โครงการ บันทึกความเขาใจ หนังสือแลกเปลี่ยน ภายใตกรอบของมติ ครม. เมื่อ พ.ศ. 2522 ซึ่งเขา
องคประกอบ 3 ประการ คือ (1) เปนขอตกลงโครงการที่มีความตกลงวาดวยความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการ (ความตกลงแมบท) ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดลงนามไวแลว (2) เปน
การปฏิบัติงานประจํา และไมขัดตอระเบียบกฎหมายใดๆ (3) เปนขอตกลงโครงการที่สวนราชการ
ตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการไดใหความเห็นชอบดวยแลว ทั้งน้ี โดยไมตองขออนุมัติ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอีก อยางไรก็ตาม ภายหลังจากมี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 190 การจัดทําขอตกลงกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดทําขอตกลงวา
ดวยความรวมมือไตรภาคี (ซึ่งอางอิงความตกลงแมบทระหวางไทยกับประเทศผูใหเดิมตางๆ) เขา
ขายหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคหน่ึง ซึ่งจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนการลงนาม
ใหมีผลผูกพัน

2) สถานะของ สพร.ไมเปนนิติบุคคล
สพร.เปนองคกรที่ไมมีสถานะทางกฎหมาย ทั้งน้ี ผูอํานวยการ สพร .จะ

สามารถลงนามในขอตกลงกับหนวยงานไทย หรือหนวยงานของประเทศตางๆไดตอเมื่อไดรับมอบ
อํานาจจากกระทรวงการตางประเทศเปนรายกรณีเทาน้ัน (Adian, 2008) ในขณะที่หนวยงานบริหาร
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ความรวมมือของตางประเทศ เชน Technical Cooperation Directorate (สิงคโปร) New Zealand
Agency for International Development (นิวซีแลนด) Australian Agency for International
Development (ออสเตรเลีย) และ United State Agency for International Development (สหรัฐฯ)
ลวนมีอํานาจในการเจรจาและดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาใน
เวทีระหวางประเทศ และสามารถลงนามในฐานะตัวแทนของประเทศผูใหกับคูเจรจาในขอผูกพัน
หรือนิติกรรมทางกฎหมายตางๆ ทั้งน้ี ในเชิงความสัมพันธระหวางประเทศ ความเชื่อถือในรูปแบบ
ของขอผูกพัน ขอสัญญาในการใหความชวยเหลือ รวมทั้งความเชื่อถือในระดับเจรจา และอํานาจ
การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ และจะมีไดก็ตอเมื่อองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวมีสภาพความเปนนิติ
บุคคล ดังน้ัน หากองคกร สพร.ทําหนาที่ดังกลาวเพียงในนาม แตไมมีอํานาจอยางแทจริง อาจ
กอใหเกิดภาพลักษณไมดีตอประเทศไทยได

นอกจากน้ัน การที่ สพร.ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลทําใหขาดความคลองตัวใน
การบริหารราชการเน่ืองจากผู อํานวยการ สพร.จะตองไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการ
ตางประเทศกอน และการมอบอํานาจน้ันไมสามารถมอบตอใหผูใดได ทําใหมีปญหาการลงนาม
หรือทําสัญญาในโครงการความรวมมือตางๆ รวมทั้งการบริหารโครงการความรวมมือตางๆ ซึ่งเดิม
เมื่อเปน กวส.สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดีสามารถมอบอํานาจใหผู รับผิดชอบโครงการ
สามารถบริหารโครงการหรืองบประมาณโครงการไดเอง (สีมา, 2550)

3) สพร.มีหลายภารกิจงานซึ่งรับผิดชอบประเทศเปาหมายเดียวกัน
แมวา สพร.ไดกําหนดโครงสรางภายในโดยแบงภารกิจความรับผิดชอบไว

อยางชัดเจนแลว อยางไรก็ตาม การดําเนินงานใหความรวมมือแกตางประเทศมีหลายภารกิจที่
รับผิดชอบการใหความรวมมือแกประเทศเปาหมายเดียวกัน เชน กลุมประเทศเพื่อนบาน ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของภารกิจใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ (ไดแก สวนใหความ
รวมมือกับตางประเทศ 1) ภารกิจความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนา (ไดแก สวนความรวมมือ
หุนสวนทวิภาคี และสวนความรวมมือหุนสวนพหุภาคี) และภารกิจความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (ไดแก สวนความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2)

4) สพร. ขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติ
นับจาก สพร.ไดจัดต้ังขึ้นภายในกระทรวงการตางประเทศเมื่อ พ.ศ. 2547

สพร.ไมอาจจัดหาเจาหนาที่ใหมเขามาปฏิบัติงานไดเน่ืองจากการจัดหาขาราชการใหมจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรเปนอยางมาก
ทั้งน้ี เจาหนาที่ที่รับผิดชอบความรวมมือทวิภาคีที่ไทยใหความชวยเหลือเปนจํานวนมากที่สุด เชน
ประเทศลาว มีผูปฏิบัติงานเพียง 2 คนเทาน้ัน อีกทั้ง สพร.ยังไมมีเจาหนาที่ไปประจําการในประเทศ
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ดังกลาว และประเทศอ่ืนๆ (Adian, 2008) นอกจากน้ัน การที่ สพร.ไมสามารถจัดหาเจาหนาที่ใหม
เพื่อปฏิบัติงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ (ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสหการ) จึง
ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรแรกเขาอยางตอเน่ืองเปนเวลากวา 5 ป อยางไรก็ตาม เมื่อปลายป
2553 กระทรวงฯไดจัดหาเจาหนาที่วิเทศสหการ เขามาจํานวน 6 คน ทั้งน้ี สพร.ไดมอบหมายให
ปฏิบัติงานที่สวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี จํานวน 1 คน ซึ่งยังไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบในเชิง
ปริมาณงานและประเทศตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของสวนงานดังกลาว

5) สพร.มีงบประมาณจํากัด
รัฐบาลไทยมีนโยบายให สพร.เปนกลไกสนับสนุนนโยบายดานตางประเทศ

และความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศ ทั้งน้ี ประเทศไทยมีการดําเนินงานใหความรวมมือ
แกประเทศกําลังพัฒนาตางๆในแตละภูมิภาค ไดแก เอเชียและแปซิฟก แอฟริกา ลาตินอเมริกาและ
แคริเบียน และตะวันออกกลาง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่ สพร.ไดรับ
จัดสรรในรอบ 5 ปที่ผานมา พบวา ป 2551 ไดรับงบประมาณ 430 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 12) ป
2552 ไดรับงบประมาณ 495 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 14) ป 2553 ไดรับงบประมาณ 396 ลานบาท
(เพิ่มขึ้นรอยละ 12) ป 2554 ไดรับงบประมาณ 449 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 14) ป 2555 ไดรับ
งบประมาณ 479 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 15) ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ในรอบ 5 ปที่ผานมา สพร.
ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นจํานวน 50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 ลานบาทตอป ทั้งน้ีภายใตกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ สพร.ไดรับจัดสรรดังกลาว ปรากฏวา งบประมาณที่ใชสําหรับการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคีมีเพียงจํานวน 25 – 30 ลานบาทตอป หรือคิดเปนรอยละ 6 ของงบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด

6) ขาดการเชื่อมโยงดานแผนงานและงบประมาณ
แมวา สพร.จะเปนเคร่ืองมือสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศ ใน

ขณะเดียวกัน สพร.มีภารกิจที่จะตองสนับสนุนการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือตางๆดวย
จะเห็นไดวา กระทรวงฯไดสงเสริมบทบาทของไทยในการสนับสนุนความรวมมือกับประเทศผูให
ตางๆในฐานะผูใหรวม (co – donor) ในรูปแบบไตรภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในกรอบความ
รวมมือตางๆ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การดําเนินงานยังมีขอจํากัดเน่ืองจากขาดการวางแผน
รวมกัน รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณลวงหนา ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติไดตาม
แผนงาน หรือลาชากวาที่กําหนดไว

1.4.3 โอกาส
การวิเคราะหโอกาสสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังน้ี
1) ประเทศผูใหสนับสนุนการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในป 2015
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การกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน
สินคาและบริการไดอยางเสรี ทําใหประเทศสมาชิกในอาเซียน (ASEAN countries) และประเทศ
ผูใหนอกอาเซียน (Non – ASEAN countries) โดยเฉพาะประเทศคูเจรจาของอาเซียน (Dialogue
Partners) เล็งเห็นโอกาสในการสงเสริมการคาและการลงทุนเพื่อใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหการสนับสนุนการเตรียมความพรอมของประเทศสมาชิกไปสูการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน

2) ประเทศผูใหสนับสนุนการลดชองวางการพัฒนาในภูมิภาค
การเสริมสรางความเจริญรุงเรืองรวมกันในภูมิภาค คือ การพยายามยกระดับ

การพัฒนาของประเทศตางๆใหมีความใกลเคียงหรือเทาเทียมกัน รวมทั้งขจัดเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ เชน การลดความยากจน เปนตน ดังน้ัน ประเทศผูใหตางๆจึงใชความ
ชวยเหลือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาและลดชองวางระดับการพัฒนาของประเทศตางๆในภูมิภาค
โดยมุงหวังที่จะใหประเทศเหลาน้ันสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยรวม
ซึ่งหากประชากรของประเทศกําลังพัฒนามีรายไดเพิ่มขึ้น ก็จะทําใหมีกกําลังซื้อมากขึ้น ซึ่งจะเปน
ตลาดรองรับสินคาของประเทศผูใหดวย

3) ประเทศผูใหสนับสนุนกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคในเอเชียมีหลาย

กรอบ เชน ASEAN ACMECS IMT-GT BIMSTEC และ GMS นอกจากน้ี ประเทศผูใหที่สําคัญได
เขามาใหการสนับสนุนในกรอบลุมนํ้าโขง เชน ญ่ีปุน ไดใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาภ ายใต
กรอบ Mekong - Japan และสหรัฐฯไดใหการสนับสนุนในกรอบ US – Lower Mekong Initiative
(LMI) เปนตน เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค

4) ประเทศผู ใหสนใจใหความชวยเหลือแกประเทศที่มีพัฒนาการทาง
ประชาธิปไตย เชน เมียนมาร

การที่เมียนมารมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศโดยมีพัฒนาการในเชิงบวก
และสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ทําใหนานาประเทศรวมทั้งประเทศผูใหตางๆแสดงความ
สนใจ และพรอมใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาบุคลากร และขีดความสามารถของหนวยงาน
ตางๆเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

1.4.4 ขอจํากัด
การวิเคราะหขอจํากัดสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังน้ี
1) ประเทศผูใหตางๆ (donors community) ตระหนักถึงประสิทธิผลของความ

ชวยเหลือมากยิ่งขึ้น
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ในปจจุบัน ประเทศผูใหตางๆไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหความ
ชวยเหลืออยางมีประสิทธิผลเพื่อใหเปนไปตามปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความ
ชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ซึ่งใหความสําคัญในการผสานความชวยเหลือ
ของแหลงตางๆ (Harmonization of Aid)

วิธีการที่จะทําใหการใหความชวยเหลือเปนไปอยางมีประสิทธิผล และมีการ
ผสานความรวมมือระหวางแหลงผูใหตางๆโดยไมซ้ําซอนกัน คือ การประสานงานระหวางแหลง
ผูใหตางๆ (donor coordination) เชน การจัดต้ัง Partnership Group on Aid Effectiveness in
Myanmar ซึ่งเปนเวทีสําหรับประเทศผูใหตางๆ และองคการในเครือสหประชาชาติในลักษณะ joint
funding mechanis เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการความรวมมือตางๆในเมียนมาร
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนของความชวยเหลือ เปนตน นอกจากน้ัน กลไกดังกลาวยังชวยใหมี
ขอมูลภาพรวมความชวยเหลือของประเทศตางๆเพื่อประโยชนในการวางแผนการใหความ
ชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิผลดวย

2) ประเทศผูให (donor country) เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทวิภาคี
มากกวาไตรภาคี

2.1) ประเทศผูใหและประเทศผูรับเห็นวา การดําเนินงานความรวมมือ 2 ฝาย
หรือความรวมมือทวิภาคี (bilateral cooperation) มีความยุงยากนอยกวาความรวมมือ 3 ฝาย หรือ
ความรวมมือไตรภาคี (triangular cooperation) อีกทั้ง ความรวมมือทวิภาคีจะทําใหประเทศผูให
ไดรับการยอมรับหรือความดีความชอบ (credit) อยางเต็มที่จากประเทศผูรับ ในขณะที่หากเปน
ความรวมมือไตรภาคีอาจไดการยอมรับหรือความดีความชอบเพียงบางสวนเทาน้ัน

2.2) ความรวมมือทวิภาคีจะทําใหประเทศผูรับไดรับความชวยเหลือเต็ม
จํานวนจากประเทศผูใหเด่ียว (single donor) ในขณะที่ ความรวมมือไตรภาคีเปนการแบงสัดสวน
ความรับผิดชอบคาใชจายโดยผูให 2 แหลง (co-donor) ซึ่งขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันระหวาง
ประเทศผูใหทั้งสอง

2.3) ความรวมมือไตรภาคีทําให เกิดคาใชจายทางธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้ น
(transaction costs) เน่ืองจาก ทั้ง 3 ฝายจะตองนิยามความสนใจใหตรงกัน (define the joint interest)
เห็นชอบในวิธีการทํางานรวมกัน (common approach) สรางกฎ ระเบียบ งบประมาณ รวมทั้ง
ขั้นตอนที่จําเปนและตองการในการดําเนินงานความรวมมือ

2.4) การเพิ่มจํานวนประเทศผูใหความชวยเหลือจะทําใหการผสานความ
รวมมือระหวางประเทศผูใหตางๆมีความซับซอนยิ่งขึ้น

3) ประเทศผูใหประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน
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ประเทศผูใหตางๆประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศ
เชน ประเทศในยุโรโซน ประกอบดวยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป 17 รัฐ ซึ่งใชเงินสกุล

ยูโรเปนสกุลเงินรวม และเปนเงินสกุลเดียวที่ชําระหน้ีไดตามกฎหมาย ยูโร
โซนปจจุบันประกอบดวย ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ
ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ทั้งน้ี
การเกิดวิกฤตยูโรโซน ทําใหงบประมาณสวนใหญจะตองใชในการแกปญหาเศรษฐกิจ และอาจไม
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานความรวมมือไตรภาคี หรือมีงบประมาณนอย และอาจใช
งบประมาณที่มีอยูจํากัดสนับสนุนความรวมมือในกรอบพหุภาคีแทนที่จะรวมมือกับไทยในกรอบ
ไตรภาคี เชน การสนับสนุนงบประมาณในกรอบ UNDP, ADB หรือ World Bank เปนตน

4) ประเทศผูใหไมไดมอบหมายหนวยงานตัวแทนในฐานะคูเจรจากับไทย
ในขณะที่ไทยมีกระทรวงการตางประเทศโดย สพร. เปนหนวยงานหลักใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานใหความรวมมือแกตางประเทศ และการเปนหุนสวนความรวมมื อกับ
ประเทศผูใหเดิมตางๆ อยางไรก็ตาม หากวิเคราะหในดานแหลงความรวมมือตางๆซึ่งเปนคูรวมมือ
กับไทย สามารถจําแนกออกได ดังน้ี

4.1) มีเพียงบางแหลงความรวมมือเทาน้ันที่มีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายให
เปนตัวแทนของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามผลความรวมมือกับ
สพร. เชน กรณีญ่ีปุน (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) เยอรมนี (German
Technical Cooperation หรือ GTZ) เปนตน

4.2) บางแหลงความรวมมือแมมีหนวยงานตัวแทนในไทย แตก็ไมมี
ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือชัดเจนในการขับเคลื่อนความรวมมือไตรภาคี เชน อังกฤษ ฮังการี สวีเดน
และสวิสเซอรแลนด

4.3) บางแหลงความรวมมือยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับโครงการระดับ
ภูมิภาคเปนสําคัญภายหลังความรวมมือทวิภาคีสิ้นสุดลง เชน กรณีออสเตรเลีย (Australian Agency
for International Development หรือ AusAID) ซึ่งแมวาจะไดมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ไตรภาคีกับไทยไวแลวต้ังแตป 2545 แตยังไมมีความชัดเจนที่จะขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม โดยยังคงมุงเนนใหการสนับสนุนโครงการความรวมมือระดับภูมิภาค เชน การดําเนินงาน
โครงการความรวมมือตอตานการคามนุษยในเอเชีย (Asia Regional Trafficking in Persons หรือ
ARTIP)

4.4) บางแหลงความรวมมือแมมีหนวยงานตัวแทนในประเทศไทย แต
ขอบเขตความรับผิดชอบจํากัดเฉพาะความรวมมือกับไทยในเอเชียเทาน้ัน แตไมครอบคลุมความ
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รวมมือใหแกประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ เชน กรณีสหรัฐฯ (USAID Regional
Development Mission for Asia)

4.5) บางแหลงความรวมมือซึ่งไมไดมีการมอบหมายตัวแทนประจําการอยูใน
สถานทูตในไทยเพื่อเปนคูเจรจากับ สพร.ไวดวยในลักษณะ counterpart หรือ policy dialogue
partne rแมวาทั้ง 2 ฝายจะไดมีการลงนามในความตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมประเทศที่สามไวแลวก็ตาม เชน กรณีสิงคโปร (Technical Cooperation Directorate :
TCD) เปนตน

5) ขาดกลไกการดําเนินงานความรวมมือ
ในชวงที่ไทยเปนผูรับความชวยเหลือจากตางประเทศในกรอบทวิภาคี รัฐบาล

ทั้ง 2 ฝายไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดต้ังกลไกความรวมมือเพื่อกําหนดทิศทาง ทบทวนและ
ติดตามผลความรวมมือดังกลาวโดยไดมีการจัดใหมีการประชุมหารือประจําปในลักษณะ Annual
Consultative Meeting เชน กรณีของออสเตรเลีย เดนมารก เยอรมนี เปนตน อยางไรก็ตาม สําหรับ
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคียังไมมีการจัดต้ังกลไกระหวาง 2 ฝายในการขับเคลื่อน และ
กําหนดทิศทาง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

โดยสรุป หากวิเคราะห SWOT ในภาพรวมโดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทั้งภายใน (ไดแก
จุดแข็ง และจุดออน) และปจจัยแวดลอมภายนอก (ไดแก โอกาส และขอจํากัด) ในประเด็นสําคัญๆ
ที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสในการขยายความรวมมือไตรภาคีกับ
ประเทศตางๆ โดยใชศักยภาพของไทยในการใหความรวมมือแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆโดยนํา
ประเทศพัฒนาแลวเขามาเสริมและรวมสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือของไทย และนํา
ประสบการณความรวมมือที่ไทยมีกับประเทศพัฒนาแลวซึ่งประสบความสําเร็จมาใชใหเกิด
ประโยชน เพื่อชวยสงเสริมการรวมตัวในภูมิภาค (regional integration) ตลอดจนชวยเสริมบทบาท
ของไทยใหเปนที่รูจักในฐานะประเทศผูใหรายใหม (emerging donor)ในเวทีระหวางประเทศ ทั้งยัง
สามารถใชประโยชนจากความรวมมือไตรภาคีเพื่อชวยเสริมสรางขีดความสามารถใหแกหนวยงาน
ของไทยเองในการดําเนินงานระดับสากลอีกดวย

4.2 วิเคราะหกรณีคูรวมมือท่ีมีขอตกลงความรวมมือไตรภาคีกับไทยแลว
4.2.1 ญ่ีปุน

1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
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โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว
2) มีหนวยงานตัวแทน และ

เปนกลไกการดําเนินงาน
3) เปนคูเจรจาของอาเซียน

และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน

4) สนับสนุนการลดชองวาง
การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

5) อ่ืนๆ เชน สนใจใหความ
รวมมือแกเมียนมาร

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) ตระหนักถึงประสิทธิผล

การใหความชวยเหลือ

จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย

- ประเทศไทยควรเนนกล
ยุทธเชิงรุกในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับญ่ีปุน
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การขยายความรวมมือกับ
ญ่ีปุนเพื่อลดชองวางการ
พัฒนาในภูมิภาค
- ประเทศไทยควรเชิญชวน

ญ่ีปุนมาใหความรวมมือ
แกเมียนมาร

- ประเทศไทยควรเนนความ
รวมมือไตรภาคีกับญ่ีปุนใน
สาขาที่ไมซ้ําซอนกับแหลง
อ่ืนๆ
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ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

- ประเทศไทยและญ่ีปุนควร
ใชกลไกที่มีอยูในการ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย
โดยไมตองมีการ ลงนาม เพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานะทาง
กฏหมายของ สพร. และ
ประเด็นมาตรา 190

- ประเทศไทยควรขอให
ญ่ีปุนสนับสนุนคาใชจาย
สวนใหญเพื่อลดภาระ
งบประมาณของไทย

- ประเทศไทยควร
outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise) โดยขอใหญ่ีปุน
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว

- กระทรวงการตางประเทศ
ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ
สพร. และระหวาง สพร.กับ
กรมภูมิภาค เพื่อไมไห
ประเทศเปาหมายซ้ําซอนกัน
และมีการเตรียมงบประมาณ
รองรับไวลวงหนา

- ประเทศไทยและญ่ีปุนควร
เขารวมในกลไกการประชุม
สําหรับประเทศผูใหความ
ชวยเหลือ (joint funding
mechanism หรือ donor
coordination meeting) เพื่อ
นําขอมูลที่ไดรับมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศที่
สาม
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2) ผลการศึกษา
การสงเสริมความรวมมือกับญ่ีปุนยังมีโอกาสใหไทยสามารถขยายความ

รวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สาม เน่ืองจากญ่ีปุนมีหนวยงานที่ไดรับหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรง และเปนคูเจรจากับไทย ไดแก Japan International Cooperation Agency (JICA)
นอกจากน้ัน ญ่ีปุนยังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับไทยอยางตอเน่ือง
ดังน้ัน ความรวมมือไตรภาคีรูปแบบการรวมกันจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกประเทศที่สามใน
ประเทศไทย และการสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่สามโดยการสนับสนุนจากญ่ีปุน
ยังสามารถดําเนินการรวมกันตอไปได

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือไทยและญ่ีปุนควร
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆ และควรเปนสาขาที่ญ่ีปุนใหความสนใจ
เชน Global Warming (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (บทที่ 3 ขอ 3.2.5) เปนตน ทั้งน้ี ความรวมมือในอนาคตควร
ดําเนินงานในรูปแผนงาน (Programme Approach) โดยไมควรมีจํานวนโครงการมากนัก แตเนน
กอใหเกิดประโยชนในวงกวาง รวมทั้งควรแสวงหาลูทางในการขยายความรวมมือไปยังภูมิภาคอ่ืน
ดวย เชน แอฟริกา เปนตน

4.2.2 ลักซัมเบอรก
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย

โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) เปนประเทศในกลุมที่เกิด

วิกฤตยูโรโซน
2) ไมมีหนวยงานตัวแทน

และกลไกการดําเนินงาน
3) ไมใชคูเจรจาในกรอบ

อาเซียนและกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

4) ไมแสดงความสนใจให
ความรวมมือแกเมียนมาร



45

จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

- ประเทศไทยควรใช
ขอตกลงที่จัดทําไวแลวโดย
การประชุมระดับสูงในการ
ร้ือฟนความรวมมือรูปแบบ
ไตรภาคี
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
รวมกับลักซัมเบอรกในการ
ใหความรวมมือแกประเทศที่
สาม

- ประเทศไทยควรรอให
สถานการณวิกฤตยูโรโซน
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
กอนที่จะเจรจากับฝายลักซัม
เบอรก
- ในขณะเดียวกันประเทศ

ไทยควรสอบถามความ
ชัดเจนเกี่ยวกับหนวยงาน
ตัวแทนของลักซัมเบอรกที่
รับผิดชอบความรวมมือ
ไตรภาคี

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ

- ประเทศไทยควร
outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise)
- ประเทศไทยและลักซัม

เบอรกควรรวมกันรับผิดชอบ
คาใชจายภายใตงบประมาณ

- ประเทศไทยและลักซัม
เบอรกควรเขารวมในกลไก
การประชุมสําหรับประเทศ
ผูใหความชวยเหลือ (joint
funding mechanism หรือ
donor coordination meeting)
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประกอบการพิจารณาใช
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ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

ที่มีอยางจํากัด เชน โครงการ
ขนาดเล็ก ซึ่งใชงบประมาณ
ไมมากนัก
-  กระทรวงการตางประเทศ

ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ
สพร. และระหวาง สพร.กับ
กรมภูมิภาค เพื่อไมไห
ประเทศเปาหมายซ้ําซอนกัน
และมีการเตรียมงบประมาณ
รองรับไวลวงหนา

งบประมาณที่มีอยางจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด

2) ผลการศึกษา
แมวาการสงเสริมความรวมมือกับลักซัมเบอรกยังมีโอกาสอยูบางในแงที่ทั้ง 2

ฝายไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว แตการดําเนินงาน
ยังคงมีขอจํากัดเน่ืองจากขอติดขัดดานงบประมาณมีจํากัดโดยเฉพาะลักซัมเบอรกจัดอยูในกลุม
ประเทศที่เกิดวิกฤตยูโรโซน และคงตองรอใหสถานการณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกอน และมี
สัญญาณเชิงบวกที่พรอมจะรวมมือกับไทยในรูปแบบไตรภาคีที่ไดลงนามรวมกันไวแลว เชน การ
มอบหมายตัวแทนหรือหนวยงานที่ชัดเจนในการเจรจาหารือกับไทยเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อน
ความรวมมือดังกลาว

4.2.3 ออสเตรเลีย
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว
2) มีหนวยงานตัวแทน และ

เปนกลไกการดําเนินงาน
3) เปนคูเจรจาของอาเซียน

และสนับสนุนการกาวสูการ

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) ตระหนักถึงประสิทธิผล

การใหความชวยเหลือ
2) ยังไมแสดงความสนใจให

ความรวมมือแกเมียนมาร
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เปนประชาคมอาเซียน
4) สนับสนุนการลดชองวาง

การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

5) ใหการสนับสนุนประเทศ
ในหมูเกาะแปซิฟก (Pacific
Island Countries) ซึ่งเปน
ประเทศที่ไทยใหความสําคัญ
เชนกัน

จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

- ประเทศไทยควรเรงเจรจา
กับออสเตรเลียโดยใชกลไก
การประชุมระดับสูงในการ
ผลักดันขอตกลงไตรภาคีกับ
ออสเตรเลียใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การรวมมือกับออสเตรเลีย
เพื่อลดชองวางการพัฒนาใน
ภูมิภาค

- ประเทศไทยควรเนนความ
รวมมือไตรภาคีกับ
ออสเตรเลียในสาขาที่ไม
ซ้ําซอนกับแหลงอ่ืนๆ
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จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

- ประเทศไทยและ
ออสเตรเลียควรใชกลไกที่มี
อยูในการเห็นชอบแผนปฏิบัติ
งานยอย โดยไมตองมีการลง
นาม เพื่อหลีกเลี่ยงสถานะทาง
กฏหมายของ สพร. และ
ประเด็นมาตรา 190
- ประเทศไทยควรขอให

ออสเตรเลียสนับสนุน
คาใชจายสวนใหญเพื่อลด
ภาระงบประมาณของไทย
- ประเทศไทยควร

outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise) โดยขอให
ออสเตรเลียรับผิดชอบและ
สนับสนุนคาใชจายดังกลาว
- กระทรวงการตางประเทศ

ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ สพร.
และระหวาง สพร.กับกรม
ภูมิภาค เพื่อไมไหประเทศ
เปาหมายซ้ําซอนกัน และมี
การเตรียมงบประมาณรองรับ
ไวลวงหนา

- ประเทศไทยและ
ออสเตรเลียควรเขารวมใน
กลไกการประชุมสําหรับ
ประเทศผูใหความชวยเหลือ
(joint funding mechanism
หรือ donor coordination
meeting) เพื่อนําขอมูลที่ได
รับมาประกอบการพิจารณา
เพื่อใหความชวยเหลือแก
ประเทศที่สาม

2) ผลการศึกษา
แมวาการสงเสริมความรวมมือกับออสเตรเลียยังมีโอกาสอยูบางในแงที่ทั้ง 2

ฝายไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว อีกทั้งมีหนวยงาน



49

รับผิดชอบของฝายออสเตรเลียในประเทศไทยในฐานะคูเจรจากับฝายไทยแลว คือ Australian
Agency for International Development (AusAID) เพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือ
ดังกลาว โดยอาจเร่ิมตนดวยโครงการขนาดเล็กซึ่งใชงบประมาณไมมาก เชน การรวมกันจัดอบรม
ในประเทศไทยในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบานของ
ไทย รวมถึงประเทศในหมูเกาะแปซิฟกซึ่งออสเตรเลียใหความสําคัญโดยขอให AusAID สนับสนุน
งบประมาณ เปนตน

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและ
ออสเตรเลียควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆดวย และควรเปนสาขาที่
ออสเตรเลียใหความสนใจ เชน สาธารณสุข (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมให
ความรวมมือ เชน การปองกันและควบคุมโรค และสาธารณสุขมูลฐาน (บทที่ 3 ขอ 3.2.4) เปนตน

4.2.4 ฮังการี
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว
2) สนับสนุนการลดชองวาง

การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

3) อ่ืนๆ เชน แสดงความ
สนใจใหความรวมมือ
แกเมียนมาร

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) ตระหนักถึงประสิทธิผล

การใหความชวยเหลือ
2) ไมมีหนวยงานตัวแทน

และเปนกลไกการดําเนินงาน
3) ไมใชคูเจรจาของอาเซียน

และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน

จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ

- ประเทศไทยควรเรงเจรจา
กับฮังการีในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับฮังการี
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การขยายความรวมมือกับ
ฮังการีพื่อใหความชวยเหลือ
ประเทศตางๆในภูมิภาค

- ประเทศไทยควรเนนความ
รวมมือไตรภาคีกับฮังการีใน
สาขาที่ไมซ้ําซอนกับแหลง
อ่ืนๆ
- ประเทศไทยควรสอบถาม

ความชัดเจนเกี่ยวกับ
หนวยงานตัวแทนของฮังการี
ที่รับผิดชอบความรวมมือ
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หนวยงานตางประเทศ
4) สามารถใชตัวแบบ และ

ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

- ประเทศไทยควรเชิญชวน
ฮังการีมาใหความรวมมือ
แกเมียนมาร

ไตรภาคี

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

- ประเทศไทยควรขอให
ฮังการีสนับสนุนคาใชจาย
สวนใหญเพื่อลดภาระ
งบประมาณของไทย

- ประเทศไทยควร
outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise) โดยขอให ฮังการี
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว

- กระทรวงการตางประเทศ
ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ
สพร. และระหวาง สพร.กับ
กรมภูมิภาค เพื่อไมไห

- ประเทศไทยและฮังการี
ควรเขารวมในกลไกการ
ประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (joint
funding mechanism หรือ
donor coordination meeting)
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศที่
สาม
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ประเทศเปาหมายซ้ําซอนกัน
และมีการเตรียมงบประมาณ
รองรับไวลวงหนา

2) ผลการศึกษา
แมวาการสงเสริมความรวมมือกับฮังการียังมีโอกาสอยูบางในแงที่ทั้ง 2 ฝาย

ไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว อีกทั้งทั้ง 2 ฝายเคย
สนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีรวมกันแลว แตขาดความตอเน่ือง ซึ่งอาจเน่ืองจาก
ฝายฮังการีไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือดังกลาว แต
เน่ืองจากฝายฮังการีมีความสนใจที่จะรวมมือกับไทยเพื่อใหความรวมมือแกเมียนมารซึ่งนาจะเปน
โอกาสของไทยในการขยายความรวมมือกับฮังการีโดยอาศัยกรอบขอตกลงไตรภาคีที่ลงนาม
รวมกันไวแลว

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและฮังการี
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆดวย และควรเปนสาขาที่ฮังการีให
ความสนใจ เชน ทองเที่ยว (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน
การบริหารจัดการการทองเที่ยว และการฟนฟูแหลงทองเที่ยว (บทที่ 3 ขอ 3.2.8) เปนตน

4.2.5 สวีเดน
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว
2) สนับสนุนการลดชองวาง

การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) ตระหนักถึงประสิทธิผล

การใหความชวยเหลือ
2) ไมมีหนวยงานตัวแทน

และเปนกลไกการดําเนินงาน
3) ไมใชคูเจรจาของอาเซียน

และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน
4) ยังไมแสดงความสนใจให

ความรวมมือแกเมียนมาร
จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

- ประเทศไทยควรใช
ขอตกลงที่จัดทําไวแลวใน

- ประเทศไทยควรสอบถาม
ความชัดเจนเกี่ยวกับ
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ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

การร้ือฟนความรวมมือ
รูปแบบไตรภาคี
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
รวมกับสวีเดนในการให
ความรวมมือแกประเทศที่
สาม

หนวยงานตัวแทนของ
สวีเดนที่รับผิดชอบความ
รวมมือไตรภาคี

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

- ประเทศไทยควร
outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise)

- ประเทศไทยและสวีเดน
ควรรวมกันรับผิดชอบ
คาใชจายภายใตงบประมาณ
ที่มีอยางจํากัด เชน โครงการ
ขนาดเล็ก ซึ่งใชงบประมาณ

- ประเทศไทยและสวีเดน
ควรเขารวมในกลไกการ
ประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (joint
funding mechanism หรือ
donor coordination meeting)
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประกอบการพิจารณาใช
งบประมาณที่มีอยางจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด
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6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

ไมมากนัก
- กระทรวงการตางประเทศ

ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ
สพร. และระหวาง สพร.กับ
กรมภูมิภาค เพื่อไมไห
ประเทศเปาหมายซ้ําซอนกัน
และมีการเตรียมงบประมาณ
รองรับไวลวงหนา

2) ผลการศึกษา
แมวาการสงเสริมความรวมมือกับสวีเดนยังมีโอกาสอยูบางในแงที่ทั้ง 2 ฝาย

ไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว แตเน่ืองจากฝายสวีเดน
ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือดังกลาว ดังน้ัน ไทย
ควรใชขอตกลงที่จัดทําไวแลวในการร้ือฟนความรวมมือรูปแบบไตรภาคีดังกลาว

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสวีเดน
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆดวย และควรเปนสาขาที่สวีเดนให
ความสนใจ เชน สาธารณสุข (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน
การสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม (บทที่ 3 ขอ 3.2.4) เปนตน

4.2.6 เยอรมนี
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว
2) มีหนวยงานตัวแทน และ

เปนกลไกการดําเนินงาน
3) สนับสนุนการกาวสูการ

เปนประชาคมอาเซียน
4) สนับสนุนการลดชองวาง

การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) เปนประเทศที่อยูในกลุมยู

โรโซน และไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตยูโรโซน

2) ตระหนักถึงประสิทธิผล
การใหความชวยเหลือ

3) ไมใชคูเจรจาของอาเซียน
4) ยังไมแสดงความสนใจให

ความรวมมือแกเมียนมาร
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จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

- ประเทศไทยควรเนนกล
ยุทธเชิงรุกในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับเยอรมนี
- ประเทศไทยและเยอรมนี

ควรใชกลไกที่มีอยูในการ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย
โดยไมตองมีการลงนาม เพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานะทาง
กฏหมายของ สพร. และ
ประเด็นมาตรา 190
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การขยายความรวมมือกับ
เยอรมนีเพื่อลดชองวางการ
พัฒนาในภูมิภาค

- ประเทศไทยควรติดตาม
สถานการณวิกฤตยูโรโซนวา
มีผลกระทบกับเยอรมนี และ
งบประมาณที่จะสนับสนุน
ความรวมมือไตรภาคีกับไทย
ในอนาคต
- ประเทศไทยควรเนนความ

รวมมือไตรภาคีกับเยอรมนี
ในสาขาที่ไมซ้ําซอนกับ
แหลงอ่ืนๆ

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ

- ประเทศไทยควรขอให
เยอรมนีสนับสนุนคาใชจาย
สวนใหญเพื่อลดภาระ
งบประมาณของไทย
- ประเทศไทยควร

outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย

- ประเทศไทยและเยอรมนี
ควรเขารวมในกลไกการ
ประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (joint funding
mechanism หรือ donor
coordination meeting) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดรับมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อใหความ
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ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

(expertise) โดยขอใหเยอรมนี
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว
- กระทรวงการตางประเทศ

ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ สพร.
และระหวาง สพร.กับกรม
ภูมิภาค เพื่อไมไหประเทศ
เปาหมายซ้ําซอนกัน และมี
การเตรียมงบประมาณรองรับ
ไวลวงหนา

ชวยเหลือแกประเทศที่สาม

2) ผลการศึกษา
การสงเสริมความรวมมือกับเยอรมนียังมีโอกาสใหไทยสามารถขยายความ

รวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สาม เน่ืองจากทั้ง 2 ฝายไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่อ
เปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว และเยอรมนีมีหนวยงานที่ไดรับหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรง และเปนคูเจรจากับไทย ไดแก German International Cooperation (GIZ หรือ GTZ ใน
อดีต) นอกจากน้ัน เยอรมนียังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับไทยอยาง
ตอเน่ืองโดยเฉพาะความรวมมือในรูปแบบโครงการในประเทศที่สาม ซึ่งแมวาจะมีความซับซอน
ในการประสานงานและดําเนินงานรวมกันทั้ง 3 ฝายเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดฝกอบรมที่
ไทยดําเนินการรวมกับญ่ีปุน แตก็ชวยใหทุกฝายไดมีการเรียนรูและปรับปรุงการดําเนินงานความ
รวมมือใหดียิ่งขึ้นในอนาคต

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและเยอรมนี
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆ และควรเปนสาขาที่เยอรมนีใหความ
สนใจ เชน การศึกษา (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน

อาชีวศีกษา และการศึกษานอกระบบ (บทที่ 3 ขอ 3.2.9) เปนตน ทั้งน้ี ความ
รวมมือในอนาคตควรดําเนินงานในรูปแผนงาน (Programme Approach) ซึ่งมีจํานวนโครงการไม
มาก แตมีจุดเนนและกอใหเกิดประโยชนในวงกวาง

4.2.7 สิงคโปร
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
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และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ

ไทยแลว
2) มีการจัดต้ังกลไกการประชุม

ประจําประหวาง 2 ฝาย และ
สลับกันเปนเจาภาพ

3) เปนประเทศสมาชิกอาเซียน
และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน

4) สนับสนุนการลดชองวางการ
พัฒนา และกรอบความรวมมือ
ระดับภูมิภาค

5) แสดงความสนใจใหความ
รวมมือแกเมียนมาร

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) ตระหนักถึงประสิทธิผล

การใหความชวยเหลือ
2) ไมมีหนวยงานตัวแทนใน

ประเทศไทย

จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิง

วิชาการที่มีการพัฒนาใน
หลายสาขา

3) มีหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาเปน
จํานวนมากที่ตองการ
รวมมือกับหนวยงาน
ตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ
และประสบการณจาก
การเปนประเทศผูรับไป
ถายทอดใหแกประเทศ

- ประเทศไทยควรเนนกล
ยุทธเชิงรุกในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับสิงคโปร
- ประเทศไทยและ

สิงคโปรควรใชกลไกที่มีอยูใน
การเห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย
โดยไมตองมีการลงนาม เพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานะทางกฏหมาย
ของ สพร. และประเด็นมาตรา
190
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
ขยายความรวมมือกับสิงคโปร
เพื่อลดชองวางการพัฒนาใน
ภูมิภาค

- ประเทศไทยควรเนน
ความรวมมือไตรภาคีกับ
สิงคโปรในสาขาที่ไมซ้ําซอน
กับแหลงอ่ืนๆ
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กําลังพัฒนาอ่ืนๆอยาง
เหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
คาใชจายนอย ความ
ใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.
กําหนดภารกิจรับผิดชอบ
อยางชัดเจน

- ประเทศไทยควรเชิญ
ชวนสิงคโปรใหขยายความ
รวมมือแกเมียนมารมากยิ่งขึ้น

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไม

เอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปน

นิติบุคคล
3) สพร.ขาดแคลน

บุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณ

จํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ

และสวนงานที่
รับผิดชอบประเทศ
เปาหมายเดียวกัน เชน
ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

- ประเทศไทยควรขอให
สิงคโปรสนับสนุนคาใชจายสวน
ใหญเพื่อลดภาระงบประมาณ
ของไทย
- ประเทศไทยควร outsource

และใชความชํานาญการของ
สถาบันไทย และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise) โดยขอใหสิงคโปร
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว
- กระทรวงการตางประเทศ

ควรมีการบูรณาการแผนงานใน
ระดับสวนตางๆของ สพร. และ
ระหวาง สพร.กับกรมภูมิภาค
เพื่อไมไหประเทศเปาหมาย
ซ้ําซอนกัน และมีการเตรียม
งบประมาณรองรับไวลวงหนา

- ประเทศไทยและเยอรมนี
ควรเขารวมในกลไกการ
ประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (joint funding
mechanism หรือ donor
coordination meeting) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดรับมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกประเทศที่สาม
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2) ผลการศึกษา
การสงเสริมความรวมมือกับสิงคโปรยังมีโอกาสใหไทยสามารถขยายความ

รวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สามอีกมาก เน่ืองจากทั้ง 2 ฝายไดมีการจัดทําขอตกลง
ไตรภาคีเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว และสิงคโปรมีหนวยงานที่ไดรับหมายให
รับผิดชอบโดยตรง และเปนคูเจรจากับไทย ไดแก Technical Cooperation Directorate (TCD)
รวมทั้งมีกลไกการประชุมประปในการหารือเกี่ยวกับทิศทาง และแผนงานการดําเนินงานรวมกัน
นอกจากน้ัน สิงคโปรยังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับไทยอยาง
ตอเน่ืองในการจัดฝกอบรมใหแกประเทศที่สามภายใตกรอบขอตกลงดังกลาว

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสิงคโปร
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆดวย และควรเปนสาขาที่สิงคโปรให
ความสนใจ เชน สาธารณสุข และการศึกษา (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมให
ความรวมมือ เชน สาธารณสุข (การสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ และการจัดการหองปฏิบัติการ)
การศึกษา (ความรวมมือดานการวิจัย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) (บทที่ 3 ขอ 3.2.4 และ
3.2.9) เปนตน

4.3 วิเคราะหกรณีคูรวมมือท่ียังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย
ไดแก สหรัฐอเมริกา
4.3.1 วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย

โอกาส (ภายนอก)
1) มีหนวยงานตัวแทน และ

เปนกลไกการดําเนินงาน
2) เปนคูเจรจาของอาเซียน

และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน

3) สนับสนุนการลดชองวาง
การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค

4) อ่ืนๆ เชน สนใจใหความ
รวมมือแกเมียนมาร

ขอจํากัด (ภายนอก)
1) ยังไมมีขอตกลงไตรภาคี

รวมกับไทย
2) ตระหนักถึงประสิทธิผล

การใหความชวยเหลือ
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จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ

ตอเน่ือง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่

มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ

4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆอยางเหมาะสม

5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม

6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

- ประเทศไทยควรเรงเจรจา
กับสหรัฐฯโดยใชการประชุม
ระดับสูงในการผลักดันใหเกิด
ความรวมมือไตรภาคี
- ประเทศไทยควรใชขอ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การรวมมือกับสหรัฐฯเพื่อให
ความชวยเหลือประเทศตางๆ
ในภูมิภาค
- ประเทศไทยควรเรง

ผลักดันความรวมมือกับ
สหรัฐฯเพื่อใหแกเมียนมาร

- ประเทศไทยควรเรงรัดฝาย
สหรํฐฯในการจัดทําขอตกลง
รวมมือไตรภาคีกับไทย
- ประเทศไทยควรเนนความ

รวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯใน
สาขาที่ไมซ้ําซอนกับแหลง
อ่ืนๆ

จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอ้ืออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ

บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ

สวนงานที่รับผิดชอบ

- ประเทศไทยและสหรัฐฯ
ควรใชกลไกที่มีอยูในการ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย
โดยไมตองมีการลงนาม เพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานะทางกฏหมาย
ของ สพร. และประเด็นมาตรา
190
- ประเทศไทยควรขอให

- ประเทศไทยและสหรัฐฯ
ควรเขารวมในกลไกการ
ประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (joint funding
mechanism หรือ donor
coordination meeting) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดรับมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อใหความ
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ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน

6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

สหรัฐฯสนับสนุนคาใชจาย
สวนใหญเพื่อลดภาระ
งบประมาณของไทย
- ประเทศไทยควร

outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise) โดยขอใหสหรัฐฯ
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว
- กระทรวงการตางประเทศ

ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ สพร.
และระหวาง สพร.กับกรม
ภูมิภาค เพื่อไมไหประเทศ
เปาหมายซ้ําซอนกัน และมี
การเตรียมงบประมาณรองรับ
ไวลวงหนา

ชวยเหลือแกประเทศที่สาม

4.3.2 ผลการศึกษา
การสงเสริมความรวมมือกับสหรัฐฯยังมีโอกาสสําหรับประเทศไทย เน่ืองจาก

สหรัฐฯใหการสนับสนุนความรวมมือแกประเทศตางๆในภูมิภาค โดยเฉพาะการใหความรวมมือแก
ประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยสหรัฐฯมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ไดแก United
State Agency for International Development (USAID) และเปนกลไกในการดําเนินงานกับไทยซึ่ง
กําลังจะมีการจัดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือไตรภาคีในอนาคต อีกทั้ง ทั้ง 2 ฝายมีความสนใจที่
จะรวมกันใหความรวมมือแกเมียนมารซึ่งนาจะเปนโอกาสของไทยในการขยายความรวมมือกับ
สหรัฐฯไดมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสหรัฐฯควร
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆดวย และควรเปนสาขาที่สหรัฐฯใหความ
สนใจ เชน Global Warming (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (บท
ที่ 3 ขอ 3.2.5) เปนตน

นอกจากน้ัน การที่สหรัฐฯยังคงใหความรวมมือดานยาเสพติดแกประเทศไทยและ
ในภูมิภาค ดังน้ัน ทั้ง 2 ฝายควรตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกัน เน่ืองจากยาเสพติดเปน
cross-border issue และจําเปนตองเสริมสรางขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการปองกัน
แกไข และปราบปรามของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ไทย และสหรัฐ รวมทั้งประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุนความรวมมือและ
แกไขปญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค



บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

รัฐบาลไทยมีนโยบายอยางชัดเจนและตอเน่ืองในการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ ทั้งน้ี กระทรวงการ
ตางประเทศไดกําหนดเปนยุทธศาสตรระยะ 4 ป ระหวาง พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งครอบคลุมในเร่ือง
ดังกลาว โดยมี สพร.เปนหนวยงานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวภายใตกรอบและ
ประเด็นยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อใหมีความเชื่อมโยงและสอดประสานกัน

ในการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศของไทยซึ่งเปลี่ยนสถานะจาก “ผูรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ” เปน “หุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ” ประเทศไทยไดนํา
รูปแบบความรวมมือไตรภาคีมาใชในการดําเนินงานโดยไดเชิญชวนประเทศพัฒนาแลวมารวมมือ
กับไทยเพื่อใหความรวมมือแกประเทศที่สาม ซึ่งไดมีการจัดทําขอตกลงกับประ เทศตางๆบางแลว
ทั้งน้ี ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห SWOT มีขอสรุปดังน้ี

5.1 ความรวมมือกับประเทศท่ีมีขอตกลงไตรภาคีกับไทยแลว
ไดแก ญ่ีปุน ลักซัมเบอรก ออสเตรเลีย  ฮังการี สวีเดน เยอรมนี และสิงคโปร
5.1.1 ประเทศคูความรวมมือ

การสงเสริมความรวมมือไตรภาคีกับญ่ีปุน ออสเตรเลีย และเยอรมนีมีความเปนไป
ไดสูง เน่ืองจากประเทศไทยมี สพร.เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการเจรจาและดําเนินงานทั้งน้ีแต
ละประเทศดังกลาวไดมอบหมายหนวยงานตัวแทนในไทยใหรับผิดชอบโดยตรงและเปนคูเจรจากับ
ไทย ไดแก Japan International Cooperation Agency (JICA) Australian Agency for International
Development (AusAID) และ German Technical Cooperation (GTZ) ตามลําดับ ซึ่งนาจะเปน
โอกาสใหสามารถขยายความรวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สามไดมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ันไทยยังมีโอกาสขยายความรวมมือไตรภาคีกับสิงคโปรไปสูประเทศที่
สามอีกมาก เน่ืองจากสิงคโปรมีหนวยงานที่ไดรับหมายใหรับผิดชอบโดยตรง และเปนคูเจรจากับ
ไทย ไดแก Technical Cooperation Directorate (TCD) แมวา TCD ไมมีหนวยงานตัวแทนในไทย
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แตทั้ง 2 ฝายไดมีการจัดต้ังกลไกความรวมมือไวแลว และมีการประชุมประจําป
อยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองเพื่อกําหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานรวมกัน อีกทั้งไทยและ
สิงคโปรเปนประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งใหความสําคัญกับการลดชองวางการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การรวมตัวกันในภูมิภาคและการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในอนาคต

 สําหรับความรวมมือกับบางประเทศในยุโรป เชน ฮังการี และสวีเดน ยังมีโอกาส
อยูบางแมวาแตละประเทศดังกลาวไมมีหนวยงานตัวแทนในไทย แตเน่ืองจากฝายฮังการีมีความ
สนใจที่จะรวมมือกับไทยเพื่อใหความรวมมือแกเมียนมาร ในขณะที่สวีเดนใหความสําคัญกับการ
ลดชองวางการพัฒนาในภูมิภาคซึ่งนาจะเปนโอกาสของไทยในการเจรจาเพื่อสงเสริมความรวมมือ
กับฮังการีและร้ือฟนความสัมพันธกับสวีเดนโดยอาศัยกรอบขอตกลงไตรภาคีที่ลงนามรวมกันไว
แลว

อยางไรก็ตาม การขยายความรวมมือกับประเทศในยุโรป เชน ลักซัมเบอรกยังคงมี
ขอจํากัด เน่ืองจากเปนประเทศจัดอยูในกลุมประเทศที่เกิดวิกฤตยูโรโซน และคงตองรอให
สถานการณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกอน รวมทั้งมีสัญญาณเชิงบวกที่พรอมจะรวมมือกับไทย
ในรูปแบบไตรภาคีที่ไดลงนามรวมกันไวแลว เชน การมอบหมายตัวแทนหรือหนวยงานที่ชั ดเจน
ในการเจรจาหารือกับไทยเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือดังกลาว

5.1.2 รูปแบบความรวมมือ
ญ่ีปุนและสิงคโปรยังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับ

ไทยอยางตอเน่ืองโดยเนนรูปแบบการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกประเทศที่สามในประเทศไทย
(Third Coutry Training Programme - TCTP) และการสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่
สาม (Third Coutry Expert Programme - TCEP)

ในขณะที่เยอรมนีเนนความรวมมือกับไทยในรูปแบบโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ (Technical Cooperation Project – TCP) ในประเทศที่สาม ซึ่งแมวามีความซับซอนในการ
ประสานงานและดําเนินงานรวมกันทั้ง 3 ฝายเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดฝกอบรมที่ไทย
ดําเนินการรวมกับญ่ีปุนและสิงคโปร แตก็ชวยใหทุกฝายไดมีการเรียนรูและปรับปรุงการดําเนินงาน
ความรวมมือใหดียิ่งขึ้นในอนาคต

สําหรับความรวมมือกับออสเตรเลียแมวายังไมมีการดําเนินงานรวมกับไทยในชวง
ที่ผานมา แตก็อาจมีความเปนไปไดที่จะเร่ิมตนดวยโครงการขนาดเล็กซึ่งใชงบประมาณไมมาก เชน
การรวมกันจัดอบรมในประเทศไทยใหแกประเทศเพื่อนบานของไทย รวมถึงประเทศในหมูเกาะ
แปซิฟกซึ่งออสเตรเลียใหความสําคัญ
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5.1.3 ประสิทธิผลของความชวยเหลือ และสาขาความรวมมือ
หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและแตละประเทศผูใหตางๆยัง

ขาดกลไกในการประสานความชวยเหลือและผสานความรวมมือกัน (Aid Coordination Mechanism
หรือ Harmonization of Aid) ในเร่ืองดังกลาว ดังน้ัน การเขารวมในกลไกการประชุมสําหรับ
ประเทศผูใหความชวยเหลือ (donor’s meeting) ซึ่งจัดขึ้นในไทยหรือในตางประเทศจึงชวยใหแตละ
ประเทศสามารถนําขอมูลอยางครบถวนมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศ
ที่สาม และสอดตลองกับหลักการของปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความชวยเหลืออีกดวย

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถพิจารณากําหนดสาขาความรวมมือกับประเทศ
ผูใหตางๆเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกันโดยคํานึงถึงความสนใจของแตละประเทศ และความพรอม
ของไทยเอง อาทิ

1) ไทยและญ่ีปุนในสาขาสิ่งแวดลอม (เชน Global Warming และ Climate
Change)

2) ไทยและออสเตรเลียในสาขาสาธารณสุข (เชน การปองกันและควบคุมโรค
และสาธารณสุขมูลฐาน)

3) ไทยและฮังการีในสาขาการทองเที่ยว (เชน การบริหารจัดการการทองเที่ยว
และการฟนฟูแหลงทองเที่ยว)

4) ไทยและสวีเดนในสาขาสาธารณสุข (เชน การสงเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม)

5) ไทยและเยอรมนีในสาขาการศึกษา (เชน อาชีวศึกษา และการศึกษานอก
ระบบ)

6) ไทยและสิงคโปรในสาขาสาธารณสุข (เชน การสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
และการจัดการหองปฏิบัติการ) การศึกษา (เชน ความรวมมือดานการวิจัย และการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน)

5.2 ความรวมมือกับประเทศท่ียังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย
สหรัฐฯยังคงใหการสนับสนุนความรวมมือแกประเทศตางๆในภูมิภาค โดยเฉพาะการให

ความรวมมือแกประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยสหรัฐฯมีหนวยงานที่ รับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน ไดแก United State Agency for International Development (USAID) และเปนกลไกใน
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีในอนาคต อีกทั้ง ทั้ง 2 ฝายมีความสนใจที่จะรวมกันใหความ
รวมมือแกเมียนมารซึ่งเปนโอกาสของไทยในการขยายความรวมมือกับสหรัฐฯไดมากยิ่งขึ้น
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นอกจากน้ัน การที่สหรัฐฯยังคงใหความรวมมือดานยาเสพติดแกประเทศไทยและใน
ภูมิภาค ดังน้ัน ทั้ง 2 ฝายควรตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกัน เน่ืองจากยาเสพติดเปน
cross-border issue และจําเปนตองเสริมสรางขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการปองกัน
แกไข และปราบปรามของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ไทย และสหรัฐ รวมทั้งประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุนความรวมมือและ
แกไขปญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค

หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสหรัฐฯควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน
กับความชวยเหลือจากแหลงอ่ืนๆดวย ทั้งน้ีการเขารวมในกลไกการประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (donor’s meeting) ซึ่งจัดขึ้นในไทยหรือในตางประเทศจึงชวยใหแตสามารถนํา
ขอมูลอยางครบถวนมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่สาม และสอดต
ลองกับหลักการของปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความชวยเหลืออีกดวย อยางไรก็ตาม
ไทยสามารถพิจารณากําหนดสาขา ประเด็น และจุดเนนของความรวมมือที่ไมซ้ําซอนกับแหลงอ่ืน
โดยคํานึงถึงความสนใจของสหรัฐฯ และความพรอมของไทยเอง ไดแก ดานสิ่งแวดลอม เชน การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน

5.3 แนวทางสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
รัฐบาลไทยมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศตางๆ

รวมทั้งการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ ดังน้ัน แนวทางสงเสริมและขยายความ
รวมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศตางๆในอนาคตไมใชเปนเพียงการนําจุดแข็งและโอกาสมาใช
ในการกําหนดแนวทางและกลยุทธเชิงรุกในการดําเนินงานกับประเทศตางๆไมวาคูรวมมือจะเปน
ประเทศใดก็ตามดังที่กลาวแลวขางตน

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยควรใหความสําคัญในการขจัดหรือลดจุดออนที่อาจเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานดวย เชน การปรับปรุงกฎระเบียบใหการดําเนินงานความรวมมือกับ
ตางประเทศมีความคลองตัวยิ่งขึ้น การปรับสถานะของหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีผลทางกฎหมาย
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกประเทศคูเจรจา การบรรจุบุคลากรเพิ่มเติมในระดับปฏิบัติ การ
สนับสนุนงบประมาณมากขึ้น การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถสงเสริมหรือขยายความรวมมือไตรภาคีไดมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับการจัดต้ังกลไกการดําเนินงานรวมกัน และการกําหนดหรือมอบหมายหนวยงาน
ตัวแทนที่ชัดเจน รวมทั้งขอจํากัดของประเทศคูรวมมือตางๆ เชน การเกิดวิกฤตยูโรโซนซึ่งมี
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แนวโนมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการเงินในประเทศยุโรป และอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
โลกในวงกวาง รวมทั้งอาจสงผลตอการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยดวย

นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยควรใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธเชิงปองกันความ
ซ้ําซอนของความชวยเหลือของไทยกับแหลงผูใหตางๆโดยคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ
ในประชาคมระหวางประเทศ รวมทั้งประเทศและแหลงผูใหตางๆดวย (international and donor
community) ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธดังกลาว ไดแก รัฐบาลไทย
ควรริเร่ิมจัดใหหนวยงานไทยตางๆที่ดําเนินงานใหความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งประเทศ
ผูใหและแหลงผูใหตางๆทั้งในไทยและตางประเทศพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรวมมือที่ไทย
และประเทศผูตางๆใหแกประเทศที่สาม โดยอาจจัดต้ังเปนกลไกการประชุมรวมกัน และควรจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอและเปนระยะๆซึ่งจะชวยให เกิดการบูรณาการขอมูลความชวยเหลือในภาพรวม
รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือระหวางไทยกับประเทศตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เปนตน
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือหุนสวนและไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆ

1. บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและสิงคโปรวาดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรม
ประเทศที่สาม (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of
Thailand and the Government of the Republic of Singapore concerning Third Country Training
Programme ลงนามระหวาง รมว.กต. กับ รมว.กต.สิงคโปร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540)

 2. บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและลักซัมเบอรกวาดวยการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมประเทศที่สาม (Memorandum of Understanding between the Kingdom of Thailand and
the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on the Third Country Training Programme
ลงนามระหวาง อธิบดี กวส. กับ ออท.ลักซัมเบอรก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543)

 3. บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและออสเตรเลียวาดวยความรวมมือไตรภาคี
เพื่อการพัฒนา (Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the
Royal Thai Government relating to Trilateral Development Cooperation ลงนามระหวางอธิบดี
กวส. กับ ออท.ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2545)

 4. บันทึกการหารือเกี่ยวกับความรวมมือหุนสวนระหวางไทยและญ่ีปุนวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการ (Record of Discussions on Japan-Thailand Partnership Programme in
Technical Cooperation ซึ่งลงนามระหวาง รมว. สนร. กับ ผูชวย รมว.กต.ญ่ีปุน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2537)

5. บันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือหุนสวนระหวางไทยและญ่ีปุนวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการ(ระยะที่ 2) (Memorandum on Japan-Thailand Partnership Programme in
Technical Cooperation (Phase 2)ซึ่งลงนามระหวาง รมว.กต. กับ รมว.กต.ญ่ีปุน เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2546)

6. บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศไทยและฮังการีวาดวยความ
รวมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of the Republic of Hungary on Trilateral
Development Cooperation ลงนามระหวาง ผูชวย รมว.กต. กับ รมว.กต.ฮังการี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2547)

7. บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและสวีเดนวาดวยความรวมมือไตรภาคีเพื่อการ
พัฒนา (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand
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and the Government of the Kingdom of Sweden on Trilateral Development Cooperation ลงนาม
ระหวาง ผอ.สพร. กับ เลขาธิการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสวีเดน เมื่อวันที่
29 กันยายน 2548)

8. บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงการตางประเทศไทยและกระทรวงความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี (Memorandum of Understanding between Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Federal Ministry of for Economic
Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany ลงนามระหวาง รมว.กต. กับ
รมช.กระทรวงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมมัน หรือ BMZ เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2551)



ภาคผนวก ข
สรุปสาระสําคัญของขอตกลงวาดวยความรวมมือหุนสวนและไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆ

Country MOU Target
Countries

Forms of
Cooperation

Focused
Areas of

Cooperation

Remark

Record of
Discussions on
Japan-Thailand
Partnership
Programme in
Technical
Cooperation
(JTPP I) signed
on 1 August
2004

Indo –
Chinese
Countries

Training
Programme,
Dispatch of
Experts, other
forms as
agreed upon

Areas of
mutual interest

Mechanism has
been
established
between TICA
and EOJ/JICA
in form of joint
working group

1. Japan

Memorandum
on Japan -
Thailand
Partnership
Programme in
Technical
Cooperation
(JTPP 2) signed
on 12
December 2003

Third Country
Training
Programmes,
Dispatch of
Experts, other
appropriate
modalities
which both
sides further
explore

Mechanism has
been
established
between Thai
side (TICA and
East Asian
Affairs
Department)
and Japanese
side
(EOJ/JICA) in
form of joint
committee
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Country MOU Target
Countries

Forms of
Cooperation

Focused Areas
of Cooperation

Remark

2. Singapore Memorandum of
Understanding
between the
Government of
the Kingdom of
Thailand and the
Government of
the Republic of
Singapore
concerning Third
Country Training
Programme
signed on 16 June
1997

Developing
countries
particularly
Cambodia,
Laos,
Myanmar,
ASEAN
Countries,
Timor-Leste

1. Third country
training course
(TCTP) in
Thailand or
Singapore or in
Thailand and
Singapore (dual
programme)

2. Dispatch of
expert to
conduct the
joint training
course in the
target countries
(Singapore
training centre
in Cambodia,
Laos and
Myanamar)

Areas of mutual
interest for the
3-year plan
(2009 – 2011)
and 3 categories
Category I :
country-focused
course based on
need survey in
each CLM
country  (IT,
English
Language,
Trade
liberalization,
SME)
Category II :
common issues
(environment,
climate change,
food safety
Category III :
best practices of
Thailand and
Singapore

Mechanism has
been
established
between TICA
and Technical
Cooperation
Directorate
(TCD) in 2
levels
(1)Coordinating
Meeting for
Thailand and
Singapore
Civil Service
Exchange
Programme
(CSEP) co-
chaired by PS
of MFA
(2) TICA and
TCD Technical
Cooperation
Meeting (TCM)
co-chaired by
DG of TICA
and Director of
TCD
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Country MOU Target
Countries

Forms of
Cooperation

Focused
Areas of

Cooperation

Remark

3.Luxembourg Memorandum
ofUnderstanding
between the
Kingdom of
Thailand and the
Government of the
Grand Duchy of
Luxembourg on the
Third Country
Training
Programme
signed on 10
October 2000

Developing
countries in
Asia and
Pacific
Region

1. Third
country
training course
in Thailand

2. Dispatch of
expert to
conduct the
training course
in the target
countries

- Priority on
social sector,
health,
education
- may include
tourism,
financial
services,
environment,
IT,
Agriculture

Mechanism
to accelerate
the progress
of trilateral
cooperation
has not been
established
between both
sides

4. Australia Memorandum
ofUnderstanding
between the
Government of
Australia and the
Royal Thai
Government
relating to
Trilateral
Development
Cooperation
signed on
4 January 2002

Developing
countries

1. Third
country
training course
in Thailand
2. Dispatch of
expert to
conduct the
training course
in the target
countries

Areas of
mutual
interest which
Australia and
Thailand have
relevant
expertise and
in response to
the needs or
priority of the
third
countries

Mechanism
to accelerate
the progress
of trilateral
cooperation
has been
established
under the
Joint
Commission
(JC) on
Thailand and
Australia
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Country MOU Target
Countries

Forms of
Cooperation

Focused
Areas of

Cooperation

Remark

5. Hungary Memorandum of
Understanding
between the Ministry
of Foreign Affairs of
the Kingdom of
Thailand and the
Ministry of the
Republic of Hungary
on Trilateral
Development
Cooperation signed
on
9 June 2004

Countries in
Southeast
Asia, with
priority
given to
Cambodia,
Laos,
Vietnam

1. Training
course
2. Study visit
3. Dispatch
of expert

Areas of
mutual
interest
addressing
development
challenges of
third countries
such as
education,
agriculture,
freshwater
fishery,
human
resource
development

Mechanism to
accelerate the
progress of
trilateral
cooperation has
not been
established
between both
sides

6. Sweden Memorandum of
Understanding
between the
Government of the
Kingdom of Thailand
and the Government
of the Kingdom of
Sweden on Trilateral
Development
Cooperation signed
on 29 September
2005

Third
countries of
priority,
particularly
in the
Southeast
Asian region

1. Training
course
2. Seminar
and
workshop

- Environment
issues
including
forestry
- human
trafficking
- HIV/AIDS
- capacity
building on
trade
regulation and
negotiation

Mechanism to
accelerate the
progress of
trilateral
cooperation has
been established
under the Joint
Commission(JC)
on Thailand and
Sweden
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Country MOU Target
Countries

Forms of
Cooperation

Focused
Areas of

Cooperation

Remark

7. France Memorandum of
Understanding
concerning the
Establishment of
French Development
Agency (AFD) in
Thailand signed on 18
February 2006

Southeast
Asian
countries
particularly
Loas and
Cambodia,
African
countries

1. Training
course
2. Study visit
3. Dispatch of
expert

- Agriculture
(such as rubber
plantation)
- Public Health
(such as
mother and
child care,
HIV/AIDS,
infectious
diseases, TB,
malaria)

Mechanism has
been established
in form of
TICA-AFD
Meeting co-
chaired by DG
of TICA and
Director of AFD

8. Germany Memorandum of
Understanding
between Ministry of
Foreign Affairs of the
Kingdom of Thailand
and the Federal
Ministry of for
Economic Cooperation
and Development of
the Federal Republic
of Germany regarding
Joint Development
Cooperation with
Third Countries
through a “Partnership

Cambodia,
Laos and
Vietnam

1. Project-
Type (short-
term of 1 year
and medium-
term of 3 year
project)
2.Training
course
3. Study visit
4. Dispatch of
expert

- Rural
Development
(including
Agriculture,
Micro-finance
and SME)
- Education
and Vocational
Education
- Public Health

- The conceptual
framework and
the project
design criteria
have been
developed as the
guideline for
proposal
submission
- Mechanism to
scrutinize the
proposals and
accelerate the
progress of
trilateral
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Country MOU Target
Countries

Forms of
Cooperation

Focused
Areas of

Cooperation

Remark

Programme
signed on 5 June 2008

cooperation has
been established
in form of
Trilateral
Steering
Committee
(TSC) co-
chaired by TICA
and GTZ
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – นามสกุล นายวัฒนวิทย คชเสนี

การศึกษา
พ.ศ. 2529 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2540 Diploma in Natural Resources Management

University of Western Australia

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2532 เจาหนาที่วิเทศสหการ 3 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2534 เจาหนาที่วิเทศสหการ 4 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2536 เจาหนาที่วิเทศสหการ 5 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2543 เจาหนาที่วิเทศสหการ 6 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2547 เจาหนาที่วิเทศสหการ 7 กรมวิเทศสหการ กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2552 นักวิเทศสหการชํานาญการพิเศษ (เจาหนาที่วิเทศสหการ 8 ว)

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

ตําแหนงปจจุบันและสถานท่ีทํางาน
ผูอํานวยการสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
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