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รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รัฐบาลไทยมีนโยบายในการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ และการเปนหุนสวน
เพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ ประกอบกับการที่ไทยไดปรับเปลี่ยนสถานะจาก “ผูรับ” เปน
“ผูให” ทําใหไทยไดใชการใหความรวมมือแกประเทศตางๆเปนเครื่องมือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลดานการตางประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ และมีบทบาทในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547
ในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ และมีภารกิจหลัก 2 ดาน คือ ภารกิจใหความรวมมือแกประเทศ
กําลังพัฒนา และภารกิจหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆซึ่งดูแลรับผิดชอบความรวมมือ
ระหวางไทยกับประเทศพัฒนาแลวเพื่อใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆหรือประเทศที่สาม (ความ
รวมมือไตรภาคี ) อยางไรก็ตาม การดํา เนินงานความรวมมือไตรภาคีกับประเทศตางๆยังมีความ
คืบหนาไมมากนักทั้งกับประเทศที่มีขอตกลงกับไทยแลว และประเทศที่มี การหารือกับไทยหลาย
วาระและยั ง ไม มี ก ารจั ดทํ า ข อตกลงกั บ ไทย ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารศึ ก ษาและวิ เคราะห ก ารดํ า เนิ นงาน
รูปแบบไตรภาคี รวมถึงแนวทางในการสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศตางๆใน
อนาคต
สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ได แก การวิ เ คราะห จุดแข็ ง จุ ด อ อน โอกาส และ
ขอจํากัด (SWOT Analysis) ทั้งนี้ จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน พบวา ประเทศไทยมีจุด
แข็ง ในระดับ นโยบายของรัฐบาลที่ มีความต อเนื่ องในเรื่ องการส งเสริมความสัมพั นธและความ
รวมมือกับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน และหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สพร.
ซึ่งกําหนดภารกิจอยางชัดเจน รวมทั้งไดมีการจัดทํายุทธศาสตรดานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศ ระยะ 5 ป เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการใหค วามรวมมือกับตางประเทศอยางมี
ทิศทาง ตลอดจนประเทศไทยมีความพรอมในเชิงวิชาการหลายสาขา หนวยงานไทยมีความสนใจ
และยิ นดี รว มมื อกั บ หน ว ยงานต า งประเทศ เป นต น อย า งไรก็ ต าม ประเทศไทยมี จุ ดอ อน เช น
กฎระเบียบภายในไม เอื้ออํ านวย สถานะของหนวยงาน สพร.ไมเป นนิติบุ คคล ทั้ งยังขาดแคลน
บุคลากรระดับปฏิบัติ และขอจํากัดดานงบประมาณ เปนตน
เมื่ อวิ เคราะห ป จจั ย แวดล อมภายนอก พบว า มี โอกาสซึ่ ง เอื้ อต อการดํ า เนิ น งานความ
รวมมื อไตรภาคี ข องไทย เช น ประเทศคู รวมมื อมี ก ารมอบหมายหน วยงานตั วแทนรั บ ผิ ดชอบ
โดยตรง เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี และสิงคโปรซึ่งมีการจัดตั้งกลไกการดําเนินงานรวมกับ
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ไทยแลว นอกจากนั้น ประเทศดังกลาวยังใหความสําคัญกับการลดชองวางของการพัฒนา และการ
รวมตัวในภูมิภาคโดยเฉพาะสิงคโปรซึ่งเปนประเทศสมาชิกอาเซียน และมีศักยภาพในการใหความ
ชวยเหลือเชนเดียวกับไทย ตลอดจนการที่บางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกามีนโยบายใหความสําคัญ
กับภูมิภาคเอเชีย และพรอมที่จะใหความชวยเหลือแกเมียนมารก็เปนโอกาสในการสงเสริมความ
ร ว มมื อรู ป แบบไตรภาคี กั บ ไทยในอนาคต อย า งไรก็ ตาม การดํ า เนิ น งานความร วมมื อ กั บ บาง
ประเทศเชน ฮังการี และสวีเดน ยังมีขอจํากัดเนื่องจากไมมีหนวยงานตัวแทนรับผิดชอบอยางชัดเจน
และบางประเทศ เชน ลักซัมเบอรก ซึ่งแมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทยแลว แตจัดอยูในกลุมยูโรโซน
ซึ่งประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน ทําใหมีขอจํากัดในการดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีดังกลาว
จากการนําผลการศึกษาดังกลาวไปใส ในตาราง (Matrix) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย ผูศึกษา เห็นวา รัฐบาลไทยควรกําหนด กลยุทธ
เชิงรุกกับคูรวมมือที่มีปจจัยเอื้อตอการดําเนินงานความรวมมือคอนขางสูงกวาประเทศอื่นๆโดย
เปรีย บเที ยบ เชน ญี่ปุ น เยอรมนี สิ งคโปร และประเทศคูรวมมื อที่ค อนข างมี โอกาสมากในการ
พั ฒ นาไปสู ค วามร ว มมื อ ไตรภาคี ใ นอนาคต เช น สหรั ฐ ฯ เป น ต น และรั ฐ บาลไทยควรให
ความสําคัญในการขจัดหรือลดจุดออนที่อาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานดวย ทั้งนี้ ประเทศไทย
จะสามารถสงเสริมหรือขยายความรวมมือไตรภาคีไ ดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการจัดตั้งกลไกการ
ดําเนินงานรวมกัน และการกําหนดหรือมอบหมายหนวยงานตัวแทนที่ชัดเจน รวมทั้งขอจํากัดของ
ประเทศคูรวมมือตางๆ เชน การเกิดวิกฤตยูโรโซนซึ่งมีแนวโนมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
การเงินในประเทศยุโรป และอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในวงกวาง รวมทั้งอาจสงผลตอการ
ดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยดวย
นอกจากนั้น รัฐบาลไทยควรกําหนดกลยุทธเชิงปองกันความซ้ําซอนของความชวยเหลือ
ของไทยกับแหลงผูใหตางๆโดยคํานึงถึงปฏิญญาปารีสว าดวยประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Paris
Declaration on Aid Effectiveness) ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ
ดังกลาว เชน รัฐบาลไทยจะตองกําหนดสาขาความรวมมือไตรภาคีกับประเทศตางๆที่ชัดเจนและไม
ซ้ําซอนกันเพื่อเปนการใชงบประมาณที่มีจํากัดให เกิดประโยชนสูงสุด และรัฐบาลไทยควรริเริ่มจัด
ใหหนวยงานไทยตางๆที่ดําเนินงานใหความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งประเทศผูใหและแหลง
ผูใหตางๆทั้งในไทยและตางประเทศไดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอ มูลความรวมมือที่ไทยและประเทศ
ตางๆใหแกประเทศที่สาม ซึ่งจะชวยให เกิดการบูรณาการขอมูลความชวยเหลือในภาพรวม รวมทั้ง
การจัดทําแผนความชวยเหลือระหวางไทยกับประเทศตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริ หารการทูต รุนที่ 4 ซึ่งผูศึกษา
ไดจัดทําขึ้นโดยไดนําขอมูล ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานตั้งแตเปนกรมวิเทศ
สหการ (กวส.) จนกระทั่งเปลี่ยนเปนสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
ในป จจุ บั น ทั้ง นี้ ผู ศึ ก ษาคงไม อาจดํ า นินการได หากไม ไ ด รับ การสนั บ สนุ นจากกระทรวงการ
ตางประเทศ และสถาบันเทวะวงศวโรปการในฐานะผูจัดหลักสูตร ตลอดจนผูบริหารระดับสูงของ
สพร. ไดแก นายพิรุณ ลายสมิต ผูอํานวยการ สพร. และนางสาวอังสนา สีหพิทักษ รองผูอํานวยการ
สพร. ซึ่งไดใหโอกาสและสนับ สนุนการเขารับการอบรมหลักสู ตรดังกลา วอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
ในเชิงวิชาการ ผูศึกษาไดรับขอคิดเห็นและขอแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง รวมทั้ง
แนวทางในการวางกรอบความคิด และปรับปรุงเนื้อหาสาระเปนระยะๆโดยคณาจารยทุกทานซึ่ง
ประกอบดวย ดร. จิตริยา ปนทอง ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร และ
ผู ช วยศาสตราจารย ดร.อั ค รเดช ไชยเพิ่ ม ในฐานะกรรมการที่ ป รึ ก ษาร วม ซึ่ ง ทํ า ให ก ารจั ดทํ า
รายงานดังกลาวมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ผูศึกษายังไดรับการอนุเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากนางสาวน้ําทิพย บัวใจ
บุญ เพื่อนขาราชการ สพร. เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ ตลอดจนความรวมมือ
จากผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศ วโรปการทุกทานอยางแข็งขันในเรื่องดางๆเพื่อใหการ
จัดทํารายงานดังกลาวสําเร็จลุลวงตามกรอบเวลาที่กําหนดไว
ท า ยนี้ ผู ศึ ก ษาขอขอบคุ ณองค ก ร คณาจารย และบุ ค คลที่ ก ล า วมาข า งต นเป นอย า งยิ่ ง
ตลอดจนผูที่ไมไดกลาวถึงซึ่งอยูเบื้องหลังการอบรมหลักสูตรดังกลาว และหวังวารายงานดังกลาว
จะเปนประโยชนตอหนวยงาน และบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับความรวมมือกับตางประเทศตามสมควร
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สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 ระเบียบวิธกี ารศึกษา
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือไตรภาคี
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด
บทที่ 3 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย และความรวมมือ
ไตรภาคี
3.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และบทบาทของ กวส.สูการเปน สพร.
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร สาขาและจุดเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
รัฐบาลไทยที่ผานมาไดใหความสําคัญกับนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศโดยมุงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคาการลงทุน การทองเที่ยว การคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ
ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน รวมทั้ง กระชับ
ความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย พรอมกับ
การสรางภูมิคุมกัน และขีดความสามารถในการแขงขันใหแกเศรษฐกิจไทย
รัฐบาลปจจุบันยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องและจริงจังในเรื่องความสัมพันธและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศเพื่อสนั บสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จในภู มิ ภาคร วมกั น รวมทั้ ง ได กํ า หนดนโยบายการต า งประเทศและเศรษฐกิ จระหว า ง
ประเทศ โดยเรง สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมความรวมมือ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่ อมวลชน เพื่ อเสริ มสร างความเข าใจอันดีและความใกลชิ ด
ระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการ
ทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน ตลอดจนกระชับความรวมมือและความเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
ของโลก และความรวมมื อทางวิช าการกั บประเทศกํา ลั ง พัฒนา เพื่ อให ป ระชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหวางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตอประชาชนและประเทศไทย (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2554)
กระทรวงการต า งประเทศได ส านต อนโยบายการต า งประเทศและเศรษฐกิ จระหว า ง
ประเทศของรัฐบาลโดยไดมีก ารกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 4 ป ตั้งแต พ.ศ. 2553 – 2556
(กระทรวงการตางประเทศ, 2553) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญประกอบดวย การรักษาสถานะ
และกระชับความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทย และขยายความรวมมือ
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ในกรอบ พหุ ภ าคี เ พื่ อ ส ง เสริ ม บทบาทและสถานะของไทยในเวที ร ะหว า งประเทศ 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.) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ไดจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การใหความรวมมือทางวิชาการแกตางประเทศ และการเปนหุนสวนความรวมมือ
กับ ประเทศพั ฒนาแล วเพื่ อให ค วามร วมมื อแก ป ระเทศที่ ส าม หลั ง จากนั้ น สพร.ได มี ก ารจั ดทํ า
ยุทธศาสตรดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยระยะเวลา 5 ป ตั้งแต พ.ศ.
2550 - 2554 ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
วิ ช าการกั บ ต า งประเทศซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว า การกระ ทรวงการต า งประเทศเป น ประธาน 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 ตั้งแต พ.ศ.
2555 – 2559 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางดานวิชาการ
บูรณาการยุทธศาสตรและนโยบายเพื่อการพัฒนาระหวา งประเทศอยา งตอเนื่อง ชัดเจน พัฒนา
กระบวนการบริหารงานความรวมมือที่เปนระบบ ขยายความรวมมือแบบหุนสวนและความรวมมือ
ไตรภาคี เชิ ง รุ ก และความร ว มมื อเพื่ อการพั ฒ นาสนั บ สนุ นการรวมตั วไปสู ก ารเป นประชาคม
อาเซียนในป 2558
ดังนั้น จึงกลาวไดวา สพร.มีบทบาทภารกิจตามกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดําเนินงาน
ความรวมมือกับตางประเทศ และทําหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลดานความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องแนวนโยบายดานการตางประเทศ การจัดทํายุทธศาสตร การ
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แปลงยุ ท ธศาสตร ไ ปสู แผนภารกิ จ และการปฏิ บั ติ และเปรี ย บเสมื อ นเป นเครื่ อ งมื อสนั บ สนุ น
นโยบายดานการตางประเทศอีกทางหนึ่งดวย
หากคํานึงถึงสถานะองคกร สพร. จะพบวา มีความแตกตางจากกรมอื่นๆในกระทรวงการ
ตางประเทศ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพร. กําหนดให สพร.ไมมีสถานะเปนกรมและไม
เปนนิติบุคคล และเปน home-based organization โดยไมมีผูแทนหนวยงานหรือหนวยงานตัวแทน
ในต า งประเทศ ดั ง เช น กรมหรื อ องค ก รความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาของต า งประเทศ เช น
สหรัฐอเมริกา (United State Agency for International Development – USAID) ออสเตรเลีย
(Australian Agency for International Development – AusAID) และญี่ปุน (Japan International
Cooperation Agency – JICA) ซึ่งมีหนวยงานตัวแทนประจําอยูในประเทศกําลังพัฒนาตางๆรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย
ในขณะที่ ค วามร ว มมื อ ระหว า งประเทศมี ค วามเป น พลวั ต รที่ ไ ม เ คยหยุ ด นิ่ ง และ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆในสังคมโลกความรวมมือที่ไรพรมแดน รวมทั้งมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปสูความรวมมืออยางหลากหลายในรูปแบบตางๆ ดังนั้น การดําเนินงานความรวมมือ
กั บ ต า งประเทศจึ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ซึ่ ง เป น สิ่ ง แวดล อ มภายใน และสิ่ ง แวดล อมภายนอก ซึ่ ง
ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ บริบทใหมของไทยใน
ฐานะที่ผูใหความรวมมือ ตลอดจนประเทศที่เปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาซึ่งเปนคูรวมมือกับไทยดวย
ในภาวการณที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศผูใหเดิมตางๆไดยุติความรวมมือที่
ใหแกไทยในกรอบทวิภาคีไปแลว ประกอบกับไทยไดยกสถานะจากประเทศผูรับความชวยเหลือ
(recipient) เปนประเทศผูใหความรวมมือ (aid provider) ประเทศไทยไดสงเสริมบทบาทการเปน
ประเทศผูใหในรูปแบบหุนสวนกับประเทศพัฒนาแลวเพื่อใหความรวมมือแกประเทศที่สามหรือ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ หรือเรียกวา ความรวมมือไตรภาคี (triangular cooperation) ซึ่งเปนอีก
รูปแบบหนึ่งในการใหความรวมมือกับตางประเทศ โดยในชวงที่ผานมาประเทศไทยไดเจรจากับ
ประเทศตางๆ ซึ่งนําไปสูการลงนามในขอตกลงรวมกันแลวหลายประเทศ เชน ญี่ปุน ลักซัมเบอรก
ออสเตรเลีย ฮังการี สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร และกําลังอยูระหวางการเจรจากับประเทศ
อื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา เดนมารก ฮังการี และนิวซีแลนด เปนตน
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานความรวมมือหุนสวนในรูปแบบไตรภาคีในชวงที่ผานมากับ
บางประเทศที่ มี ก ารลงนามข อตกลงแล วแต ยั ง ไม มี ค วามคื บ หน า และกั บ บางประเทศสามารถ
ดํ า เนิ นการได ใ นขอบเขตจํ า กั ดหรื อยั ง ไม ส ามารถขยายความร วมมื อได ม ากนั ก จึ ง นํ า ไปสู ก าร
วิเคราะหและอภิปรายในประเด็นตางๆ รวมทั้งแนวทางในการสงเสริมความรวมมือหุนสวนใน
รูปแบบไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆในอนาคตอีกดวย
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึ ก ษาแนวนโยบายของรั ฐ บาล และบทบาทของไทยในการดํ า เนิ น งานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา และความรวมมือหุนสวนในรูปแบบไตรภาคี
1.2.2 ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานความร ว มมื อ หุ น ส ว นเพื่ อ การพั ฒ นาใน
รูปแบบไตรภาคี
1.2.3 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และข อ จํ า กั ด หรื อ อุ ป สรรคใน
ดําเนินงานความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนาในรูปแบบไตรภาคี รวมถึงแนวทางในการสงเสริม
ความรวมมือในรูปแบบดังกลาวกับประเทศตางๆในอนาคต
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ไ ดกํา หนดขอบเขตของเนื้อหาเฉพาะการดํา เนินงานความรวมมือทาง
วิชาการเทานั้น (ไมรวมเงินกู) และศึกษาเฉพาะความรวมมือไตรภาคี (ไมรวมทวิภาคี) โดยดําเนิน
การศึกษาประเทศตางๆดังนี้
1.3.1 ประเทศพั ฒ นาแล ว ที่ มี ข อ ตกลงไตรภาคี กั บ ไทย ได แ ก ญี่ ปุ น ลั ก ซั ม เบอร ก
ออสเตรเลีย ฮังการี สวีเดน และเยอรมนี
1.3.2 ประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการใหความชวยเหลือ และมีขอตกลงไตรภาคี
กับไทย ไดแก สิงคโปร
1.3.3 ประเทศพัฒนาแลวที่ยังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาดังกลาวมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
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 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 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 ชวยให ท ราบแนวนโยบายของรั ฐบาล และบทบาทของไทยในการดํา เนินงาน
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
ทางดานอื่นๆดวย
ความร วมมื อไตรภาคี (Ashoff, 2010) หมายถึ ง ความร วมมื อ 3 ฝ า ย (triangular
cooperation) โดยทั่ ว ไปเป น ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศพั ฒ นาแล ว หรื อ ประเทศผู ใ ห เ ดิ ม
(traditional donor) กับประเทศกําลังพัฒนาที่กาวไปสูการเปนการเปนผูให (emerging donor)
เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่สามหรือประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆหรือประเทศผูรับประโยชน
(beneficiary country) อยางไรก็ตาม ความรวมมือไตรภาคีหรือความรวมมือ 3 ฝาย อาจเปนความ
รวมมือระหวางคูรวมมือที่เปนประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่สาม
หรือประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆดวย (UNDP, 2012)
ความรวมมือแบบไตรภาคี (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ, 2555)
หรือ Triangular Co-operation เปนความรวมมือรูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีการดําเนินการมากขึ้น ความ
รวมมือไตรภาคีเปนความรวมมือของคูรวมมือ 3 ฝายโดยทั่วไปจะประกอบดวยประเทศผูใหหรือ
แหลงผูให รวมมือกับแหลงผูใหจากประเทศทางใตหรือประเทศกําลังพัฒนา (Provider of SouthSouth Cooperation) ในการใหความชวยเหลือแกประเทศที่สามหรือประเทศผูไดรับประโยชน หรือ
ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆ ซึ่ ง รู ป แบบความร ว มมื อ ดั ง กล า วถื อ ว า เป น ความร ว มมื อ ที่ เ ห็ น ได
โดยทั่ วไปในป จจุ บัน ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล า วไดว า ความร วมมื อไตรภาคีเป นการดํ า เนิ นงานความ
ร ว มมื อ ที่ ป ระเทศผู ใ ห ที่ พั ฒ นาแล ว ให ก ารสนั บ สนุ น แก ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆที่ มี ขี ด
ความสามารถระดับหนึ่ง หรือที่เริ่มเปนประเทศผูให (emerging donor) ไดดําเนินกิจกรรมการให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา หรือการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนานั่นเอง

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาบทบาทของไทยในการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศผูใหเดิม และการ
พัฒนารูปแบบความรวมมือใหมๆเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ผูศึกษาไดนํา
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห ดังตอไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา (Concept of Development)
การพัฒนาเปนคําที่มีความหมายไมเปนกลาง กลาวคือ แฝงไปดวยคานิยม และมักผูกพัน
กับวัฒนธรรม การพัฒนาจึงมีความหมายแตกตางกันมากมาย ขึ้นอยูกับบุคคล สังคม วัฒนธรรม
และกาลเวลา ทั้ ง นี้ ความเป น มาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทางการพั ฒ นาประเทศในมุ ม มองของนั ก
เศรษฐศาสตร และในแตละชวงเวลา สามารถนํามาสรุปไดดังนี้ (แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนา, 2553)
2.1.1 แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร
ในทางเศรษฐศาสตรไดมีการจําแนกประเทศตาง ๆ ตามดัชนีบงชี้ (Index) บางตัว
เชน รายไดประชาชาติ กลาวคือ มีการเรียกประเทศที่มีรายไดประชาชาติสูงกวาวาเปนประเทศ
พัฒนาแลว และเรียกประเทศที่มีรายไดประชาชาติต่ํากวาวา ดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา ดังนั้น การ
พัฒนา จึงหมายถึง การเพิ่มคาของกลุมดัชนีบางตัวที่ใชวัด จึงเสมือนวามีความหมายเดียวกับคําวา
ความเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ความทันสมัย (Modernization) หรือ ความจําเริญทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งการพัฒนาในที่นี้จึงมีความหมายแคบกวาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสมัยเริ่มแรกถึงสงครามโลกครั้งที่สอง
นักเศรษฐศาสตรในชวงดังกลาวเห็นวา ปจจั ยที่ใชเปนตัวอธิบายผลกระทบที่มีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย (1) การออมและการลงทุน (2) ประชากรและการเพิ่มประชากร
(3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (4) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารและการจัด
องคกร
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2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงทศวรรษที่ 1960
นักเศรษฐศาสตรในชวงดังกลาวเห็นวา ทฤษฎีการพัฒนาเนนความสําคัญทางดาน
การสงออก โดยการคาระหวางประเทศ (นอกเหนือจากการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ) จะชวย
สรางตลาดสินคาใหมีขนาดใหญขึ้น และชวยใหมีการนําทรัพยากรในประเทศมาใชอยางเต็มที่ ซึ่ง
จะมีผลทําใหการผลิตและรายไดของประเทศสูงขึ้น นอกจากนั้น การสงสินคาออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ ยังทําใหไดเงินตราตางประเทศ เพื่อไปซื้อสินคาทุนและวัตถุดิบที่จําเปนตองใชในการ
พัฒนาประเทศ และการขยายตัวของตลาดตางประเทศ ก็ยังมีสวนชวยกระตุนทําใหเกิดความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอีกดวย
2.2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหม
โดยที่ปรากฏวา แมรายไดโดยสวนรวมหรือรายไดเฉลี่ยของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น
ก็ตาม แตคุณภาพชีวิตของประชาชนสวนใหญก็ยังไมไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ดังนั้น จึงเกิดมี
แนวคิดใหมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นนับแตชวงปลายทศวรรษที่ 1960 เปนตนมา โดยมุงเนน
การอธิบายความหมาย และจุดมุงหมายของการพัฒนา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดวย
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหมจะมุงเนนไปที่การปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นเปนหลัก และจุดมุงหมายของการพัฒนาก็จะเนนไปที่ การขจัด
ปญหาความยากจน การวางงานและการกระจายรายได ภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีความจําเริญเติบโต
เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนนไปที่คุณภาพชีวิตมนุษย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวใหม จึง
ตองพิจารณาในวงกวาง และเจาะลึกลงไปสูแนวคิดทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวของดวย เพื่อเสริมสราง
ความรู และบรรทัดฐานทางคุณธรรมที่จะใชในการวิเคราะหปญหา การกําหนดจุดมุงหมาย และการ
เลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความชวยเหลือแกตางประเทศ
ความชวยเหลือแกตางประเทศในแตละชวงเวลาที่ผานมามีแนวความคิดที่สืบคนได ดังนี้
2.2.1 ความชวยเหลือเพื่อการสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต (ทฤษฎีการพัฒนา, 2552)
แนวความคิดเกี่ยวกับความชวยเหลือแกตางประเทศเกิดขึ้นเปนครั้งแรกภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และในยุคสงครามเย็นซึ่งมีการเติบโตและความรุงเรืองของลัทธิคอมมิวนิสต
นําโดยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก และการลมลางกลุมกกมินตั๋งจนนําสูชัยชนะของฝาย
คอมมิวนิสตของเหมาเจอตุง ลัทธิคอมมิวนิสตจึงไดแพรขยายออกไปและเปนอํานาจถวงดุลกับ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต โดยประธานาธิบดีทรู
แมนแหงสหรัฐอมริกาไดใชการใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆเปนเครื่องมือสนับสนุนนโยบาย
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ดังกลาว เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตย ใหพนจากการคุกคามของคอมมิวนิสต
จึงกลาวไดวา สหรัฐอเมริกามีบทบาทอยางมากที่ทําใหเกิดทฤษฎีในการพัฒนาซึ่ง
เกิดจากการที่ประเทศที่พัฒนาแลวใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา และสิ่งที่ตามการพัฒนา
มา ก็คือ ทุนนิยม และการปกครองระบบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงการผลิต การนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเขามาใชในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตมากขี้น
2.2.2 ความช ว ยเหลื อ เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ และการพั ฒ นา
(ความสัมพันธระหวางประเทศ, 2551)
ความสัมพันธระหวางประเทศเปนความพยายามของรัฐและประชาชนในประเทศ
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคนิควิทยาการของประเทศ ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การพัฒนา เชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจมุงใหมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ สงผลประโยชนตอบแทนตอ
ประชาชนและรัฐไดดีขึ้น สําหรับการพัฒนาทางเทคนิควิทยาการมุงใหมีการยกระดับความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความพยายามใหเกิดการพัฒนา
ดังกลาวสวนหนึ่งไดรับผลจากความสัมพันธระหวางประเทศดวย
จะเห็นไดวา การพัฒนาประเทศในดานตางๆในปจจุบันนี้ โดยเฉพาะในประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งหลาย ลวนไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ รวมทั้งนโยบายตางประเทศของประเทศที่มีฐานะดีทางเศรษฐกิจและการทหาร เช น
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 ดังนี้
2.3.1 ความรวมมือไตรภาคีจะตองคํานึงถึงปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความ
ชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ซึ่งประกอบดวยหลัก 5 ประการ ไดแก การ
เสริ ม สร า งความเป นเจ าของ (Ownership) การผสานความร วมมื อระหว า งประเทศผู ใ ห ค วาม
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ช ว ยเหลื อ (Harmonization) ความสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประเทศผู รั บ ประโยชน
(Alignment) การจัดการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ (Managing for Result) และการตรวจสอบและรับผิดชอบ
รวมกัน (Mutual Accountability)
2.3.2 ข อได เ ปรี ย บและโอกาสในการดํ า เนิ น งานความร วมมื อ ไตรภาคี โดยคํ า นึ ง ถึ ง
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) สามารถใช ค วามร ว มมื อ ไตรภาคี ไ ปทดแทนโครงการความร วมมื อ ที่
ประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศผูรับในกรอบทวิภาคี
ข. ประโยชนของประเทศผูใหรายใหม (emerging donor)
1) ชวยเพิ่มศักยภาพของความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (south –
south cooperation) โดยการนําประเทศพัฒนาแลวเขามารวมสนับสนุนความรวมมือ
2) ช ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของความร ว มมื อ ระหว า งประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา
(south – south cooperation) โดยนําประสบการณความรวมมือกับประเทศพัฒนาแลวที่ประสบ
ความสําเร็จมาใชใหเกิดประโยชน
3) สามารถใช ป ระโยชน (โดยอ อม) จากการสนั บสนุ นความร วมมื อโดย
ประเทศพัฒนาแลวเพื่อชวยเสริมสรางขีดความสามารถใหแกหนวยงานในประเทศผูใหรายใหม
(emerging donor)
4) ชวยสรางการเปนที่รูจักเกี่ยวกับบทบาทการเปนผูใหรายใหม (emerging
donor) ในเวทีระหวางประเทศ (international presence and visibility)
5) ชวยสงเสริมการรวมตัว และความรวมมือในภูมิภาคโดยผานความรวมมือ
ไตรภาคี
ค. ประโยชนของประเทศผูรับ (beneficiary country)
1) เพิ่มมูลคาทางตัวเงินที่ไดรับจากประเทศพัฒนาแลว เนื่องจากสามารถใช
ผูเชี่ยวชาญจากประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ซึ่งมีคาใชจายนอยกวา
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2) สามารถใช ป ระโยชน จ ากประสบการณ ข องประเทศผู ใ ห ร ายใหม
(emerging donor) ซึ่งมีความเหมาะสม และใกลเคียงกับบริบทและสภาพของประเทศผูรับ
3) สามารถใชป ระโยชน จากความใกล เคี ยงทางวัฒนธรรมและภาษาของ
ประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ในการดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนา
4) ภายหลังโครงการสิ้นสุดลง ประเทศผูรับสามารถสานตอความรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญจากประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ไดงายกวาผูเชี่ยวชาญจากประเทศพัฒนา
แลวเมื่อคํานึงความใกลชิดทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม และคาใช จายตางๆ
2.3.3 ความเสี่ยง (risk)
ความรวมมือไตรภาคีจะชวยสรางมูลคาเพิ่ม (generate added value) ไดก็ตอเมื่ออยู
บนพื้นฐานของความสนใจรวมกัน และขอผูกพันของทั้ง 3 ฝาย (shared interests and commitment)
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ วัตถุประสงคและความสนใจของทั้ง 3 ฝายอาจไมตรงกันเสมอไป
เนื่องจากมีความเสี่ยง (risk) ดังนี้
1) มาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพของความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาลดต่ํ า ลง เนื่ อ งจาก
ประเทศผูใหรายใหม (emerging donor) ไมมีประสบการณเพียงพอและขีดความสามารถในการให
ความชวยเหลืออยางมีคุณภาพ
2) คาใชจายทางธุรกรรมเพิ่มสูงขี้น (transaction costs) เนื่องจาก 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 ดังนี้ (สุมาลี และคณะ อางถึง ธงชัย, 2536)
1) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน (Strength and Weakness Analysis)
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จุดแข็ง (S – Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยู
ภายในองคก รหรื ออุตสาหกรรมนั้ นๆเองว า ป จจั ยใดภายในองคก ร หรืออุตสาหกรรมที่เป นข อ
ไดเปรียบ หรือจุดเดนที่ควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรหรืออุตสาหกรรมได และควรดํารงไวเพื่อ
การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรหรืออุตสาหกรรม
จุดออน (W – Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมองของผูที่
อยูภายในองคกรหรืออุตสาหกรรมนั้นๆเองวา ปจจัยภายในองคกร หรืออุตสาหกรรมที่เปนจุดดอย
หรือขอเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้น หรือขจัดใหหมดไป
2) การวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด (Opportunity and Threat Analysis)
โอกาส (O – Opportunity) เปนการวิเคราะหวา ปจจัยภายนอกองคกร หรือ
อุ ต สาหกรรม ป จ จั ย ใดที่ ส ามารถส ง ผลกระทบต อ ประโยชน ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มต อ การ
ดําเนินการขององคกรหรืออุตสาหกรรมในระดับมหภาค และอคกรหรืออุตสาหกรรมสามารถนํา
ขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้นได
ขอจํากัด (T – Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรหรื อ
อุตสาหกรรม ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองค กรหรืออุตสาหกรรมควรตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพใหมีความ
แข็งแกรง พรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได ขอจํากัดนี้บางทีเรียกวา อุปสรรค
การวิเคราะห SWOT เปนเพียงพื้นฐานที่จะไปสูกลยุทธที่ถูกตองเทานั้น กลาวคือ
ถาวิเคราะห SWOT ไดถูกตอง ก็จะสามารถกลั่นกรองทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ําสุด เปนการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เพื่อหาจุดเดนและลบขอดอยในการที่จะสรางความแข็งแกรงภายใตโอกาสที่
เกิดขึ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงหรือหาทางปองกันผลเสียหายอันเกิดจากสิ่งคุกคามตางๆที่อาจเกิดขึ้นตอ
องคกรหรืออุตสาหกรรม
2.4.2 SWOT Analysis (การจัดการเชิงกลยุทธ, 2552) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อนําไปสูการสรางกลยุทธ และสามารถเสนอแนะทางเลือกกล
ยุทธเพื่อเสริมสรางจุดแข็งเพิ่มเติม การวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งที่อยูภายนอกและภายในองคกร
เรียกรวม ๆ วา SWOT Analysis ทั้งนี้ Strength & Weakness หมายถึง สิ่งที่มีอยูภายในองคกรใน
เทอมของ Skills , Resources Competencies ในขณะที่ Opportunities & Threats หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมี่อยูภายนอกองคกร สงผลใหองคกรมีโอกาสที่จะไดประโยชนจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น หรือมีภัยคุกคามตอการบรรลุภารกิจนั้น
สําหรับเครื่องมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม 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
ความพรอมที่องคกรมีอยูและพยายามหลีกเลี่ย งภัยคุกคาม หรื อความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม
ภายนอก รวมทั้ งแก ไขจุ ดอ อนขององคก รดวย เนื่องจากปจจั ยเหลา นี้ มีโอกาสที่จ ะกอใหเกิ ด
ประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น SWOT จึงเปนการนําเสนอกลยุทธจากการทํางานที่ทุกหนวยงาน
ควรจะมีเปนประจํา
2) นําไปใชปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดทําแผนงานหรือโครงการ
ของหนวยงานใหมีโอกาสสรางความสําเร็จมากขึ้น
3) ทําใหทราบถึงกลยุทธในการปรับปรุงการทํางาน ความกาวหนาและขีดจํากัด
ดานบุ คลากร งบประมาณ และระบบงานเปนการป องกั นการแทรกแซงการทํา งานจากปจจั ย
ภายนอกไดมากขึ้น
2.4.3 การใช TOWS Matrix ช วยให ทราบเกี่ย วกับ ปจจั ยที่ สามารถติดตามและมี
ผลกระทบต อองค ก รโดยตรงจากสภาพแวดล อมภายนอก (โอกาสและภั ย คุ ก คาม) และจาก
สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) ซึ่งแสดงในตารางเมทริกซ ดังนี้ (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?
สําหรับการใชงานเครื่องมือ TOWS matrix มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
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: การประเมินตัวเลือกที่ไดสรางขึ้นและระบุผูที่ ใหประโยชนสูงสุดและดี
ที่สุดใหบรรลุภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร สิ่งเหลานี้จะชวยเพิ่มตัวเลือกกลยุทธอื่นๆ ที่กําลัง
พิจารณาดวย
หมายเหตุ :
(1) ตํ า แหน ง ที่ ตกอยู ใ นช องจุ ดแข็ ง และโอกาส (Strength and Opportunity
Quadrant ) ถือวาเปนกลยุทธเชิงรุก
(2) ตําแหน งที่ตกอยูในช องจุดออนและภัยคุ กคาม (Weakness and Threat
Quadrant) ถือวาเปนกลยุทธเชิงปองกัน

บทที่ 3
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย และความรวมมือไตรภาคี
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งในการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศทั้ งในระดับ รัฐบาล ระดับหนวยงาน รวมทั้ งภาคเอกชนไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางความรวมมือในดานอื่นๆ เชน เศรษฐกิจ การคา และการ
ลงทุ น ระหว า งกั น ทั้ ง นี้ หน ว ยงานไทยที่ ดํ า เนิ น งานให ค วามช ว ยเหลื อ และความร ว มมื อ แก
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 เนื่องจากเปนประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกับ
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
เรื่องที่ยังเปนประเด็นปญหาที่สําคัญ 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
และอุ ตสาหกรรม โครงการสนั บ สนุ นการเชื่ อมโยงระบบคมนาคมและการขนส ง โครงการที่
สนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
โครงการเกี่ ยวกับ การพัฒนาพื้นที่และเมือง โดยป จจุ บันใหแก สปป.ลาวมากที่ สุด (รอยละ 47)
กัมพูชา (รอยละ 51) และพมา (รอยละ 2) โดยยังไมมีการใหความชวยเหลือแกเวียดนาม
3. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) ซึ่งมีบทบาทใน
การใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการสงออกและการนําเขาแกประเทศเพื่อนบานของไทย
นอกจากนั้ น กระทรวง และหนวยงาน รวมทั้ง สถาบันการศึ กษาต า งๆของไทยก็ไ ด มี
บทบาทในการใหความชวยเหลือและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
ดวย
3.1 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และบทบาทของ กวส. สูการเปน สพร.
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทยไดเริ่มมาตั้งแตยังเปน
กรมวิเทศสหการ หรือ กวส. ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นไทยยังเปนผูรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ และตอมา กวส. ไดมีการดําเนินงานใหความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธกับประเทศตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิชาการและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก
ระบบวางแผนสวนกลางมาเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยรัฐบาลไดกําหนดใหการใหความ
ร วมมื อ ทางวิ ช าการแก ต า งประเทศเป นกลไกที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนและการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนความรู
ความชํ า นาญระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาต า งๆ อั น จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
เมื่อ กวส.ไดยายเขามาสังกัดกระทรวงการตางประเทศในป 2545 หลังจากนั้นไดมีการยุบ
เลิก กวส. และจัดตั้ง สพร. โดยพระราชกฤษฎีกาในป 2547 ซึ่งกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ ในการ
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บริหารความชวยเหลืออยางเปนทางการเพื่อการพัฒนา (ODA) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหคง
คณะกรรมการนโยบายความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และวิ ช าการกั บ ต า งประเทศไว โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และ ผอ.สพร.ทําหนาที่เปนกรรมการและ
ฝายเลขานุการฯ โดยมีผูแทนจากสวนราชการตางๆรวมทั้งภาคเอกชนรวมเปนกรรมการดวย
นอกจากนั้น คณะกรรมการนโยบายฯดังกลาวไดเห็นชอบให มีการปรับปรุงองคประกอบ
ของคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนา โดยใหเพิ่มเติมสํานักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) และธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย เพื่อใหเห็นภาพรวมขอมูลความรวมมือที่ไทยใหแก ตางประเทศทั้งใน
รูปเงินใหเปลา เงินกู และความชวยเหลือทางวิชาการ โดยมี ผอ.สพร.ทําหนาที่เปนประธาน แสะมี
สพร.ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
สําหรับมูลคาความชวยเหลือและความรวมมือที่ไทยใหแกตางประเทศสามารถนํามาสรุป
ไดในตารางดังนี้ (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ, 2554)
ตารางที่ 1 มูลคาความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยจําแนกตาม
หนวยงาน ระหวางป 2550 – 2553
(หนวย : บาท)
กระทรวง
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
สํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 1,351,176,862 1,081,669,367 769,271,077 520,049,173
(สพพ.)
สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
353,871,908 406,820,300 502,915,015 400,604,560
พัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
ธนาคารเพื่อการนําเขาและ
4,319,700,000
1,132,000,000
สงออก
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
7,557,670
47,587,001 49,041,552 47,805,959
อุดมศึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
4,591,522
2,493,602
34,130,969
3,189,346
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กระทรวง
ป 2550
เทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน
698,585
กระทรวงพลังงาน
110,877,235
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
10,101,310
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 47.685,576
กระทรวงยุติธรรม
5,091,698
กระทรวงพาณิชย
1,852,236
กระทรวงการทองเที่ยวและ
3,024,824
กีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
4,917,720
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักนายกรัฐมนตรี
942,333
กระทรวงสาธารณสุข
23,282,470

ป 2551

ป 2552

ป 2553

22,197,934
34,074,416

24,869,709
11,258,360

24,189,702
2,533,123

2,257,674

3,833,242

290,000

4,089,840
6,104,948
307,776

3,291,430
2,723,934
1,614,970

1,726,107
5,528,434
13,157,360

5,280,000

1,418,000

1,418,000

1,270,857

844,216

31,740
-

35,560
-

282,470
-

-

-

848,068

กระทรวงมหาดไทย

5,297,732

337,490

กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารแหงประเทศไทย
รวม

1,985,750
-

17,557,930
8,293,715

1,856,569

17,708,044
571,641

-

21,812,320

27,066,002

47,354,203

1,930,630
24,049,373 24,082,305
1,007,520
1,415,637
1,287,287
1,143,614
2,298,916,865 6,373,390,336 1,808,691,315 2,619,571,498

ในช ว งที่ ผ า นมา สพร.ได จั ดทํ า ยุ ท ธศาสตร ดา นความร ว มมื อเพื่ อ การพั ฒ นาระหว า ง
ประเทศของไทย ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายฯในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2550 ทั้งนี้ หลักคิดในการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาวถือเปนขอริเริ่มของ สพร. ในการใหมี
การบู รณาการความร ว มมื อกั บ ต า งประเทศของ สพร. กั บ หน วยงานต า งๆเป น ไปในทิ ศ ทางที่
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สอดคลองกัน เนื่องจากที่ผานมามีหลายหนวยงานของไทยไดใหความรวมมือแกตางประเทศเปน
จํานวนมากดังตารางขางตนซึ่งอาจเกิดความซ้ําซอนกันทั้งในดานความรวมมือและงบประมาณของ
ไทยเอง
ดังนั้น บทบาทของ สพร.ในบริบทของความรวมมือกับตางประเทศจึงตองคํานึงถึงการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งจะตอง
เสริมการดําเนินงานของกรมภูมิภาคตางๆในกระทรวงการตางประเทศ และจะตองผสานความ
รวมมือกับหนวยงานไทยตางๆในการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศอีกดวย
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร สาขาและจุดเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยในระยะตอไป
ในปจจุบัน สพร. กําลังอยูระหวางการจัดทํารางยุทธศาสตรระยะ 5 ปขางหนา ตั้งแต พ.ศ.
2555 – 2559 (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาประเทศ, 2555) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร
ที่สําคัญ ไดแก ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางดานวิชาการ บูรณาการยุทธศาสตรและนโยบาย
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศอยางตอเนื่อง ชัดเจน พัฒนากระบวนการบริหารงานความรวมมือที่
เปนระบบ ขยายความรวมมือแบบหุนสวนและความรวมมือไตรภาคี เชิงรุก และความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาสนับสนุนการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
สําหรับสาขา และจุดเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ประกอบดวย
3.2.1 การเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยมีจุดประสงคที่จะชวยปรับปรุงทางดาน
การเกษตรและการพัฒนาชนบทในประเทศคูรวมมือใหมีความรูและเทคโนโลยี รวมทั้งการเรียนรู
จากประสบการณของไทยที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
สําหรับความรวมมือของไทยมุงเนนในเรื่องตอไปนี้ คือ
1) ดานวิช าการเกษตร การส งเสริมทางดานการเกษตรพื้ นฐานทั้ งทางดานพื ช
เศรษฐกิจ การประมง ปศุสัตว
2) การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงดิน
3) การปฏิรูปที่ดิน
4) การชลประทาน ชลประทานขนาดเล็ก การจัดการน้ําในไรนา
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 เปนทางเลือกเพื่อการพัฒนาหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได
อย างเป นรู ป ธรรม การใหค วามร วมมื อของไทยมุง เน นการเผยแพรแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย งสู
ภาคปฏิบัติเพื่อนําไปสูการสรางใหเกิดความมั่นคงในเรื่องของอาหาร การดํารงชีวิตอยูไดโดยเฉพาะ
เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา
สําหรับสาขา/จุดเนนความรวมมือภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
1) ทฤษฎี แนวคิด และหลัก ปฏิ บัติของเศรษฐกิ จพอเพีย งและแนวทางในการ
ประยุกตใชกับประเทศตาง ๆ
2) ทางเลือกใหมของการพัฒนา
3) ทฤษฎีใหม
4) การสงเสริมและจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศตาง ๆ
5) การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการลดความ
ยากจนซึ่งประเทศไทยมีประสบการณที่ยาวนานที่ จะเปนประโยชนแกประเทศอื่นในการเรียนรู
ทั้งนี้เพื่อชวยพัฒนาฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนคนในชนบทในประเทศกําลังพัฒนาใหมีทางเลือก
ในการพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความเขมแข็งตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับมหภาคตอไป
สําหรับความรวมมือมุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นเรื่องที่ไทยมีประสบการณ
ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานการตลาด
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอม (SMEs)
3) การออมทรัพยชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4) การพัฒนาดานการตลาด สหกรณ และการเชื่อมโยงตลาดตางประเทศ
5) การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของหรือดานเศรษฐกิจ
6) การสรางอุตสาหกรรมเครือขายชุมชน
7) การออกแบบผลิตภัณฑ
3.2.4 การสาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร หนวยงานดานการ
สาธารณสุ ขของประเทศกํ าลั ง พั ฒนาที่เป นคูรวมมือของไทยให มี ความพร อมในการให บริ ก าร
ทางดานสาธารณสุขที่เหมาะสมและงายตอการประยุกตใช
สําหรับสาขา/จุดเนนความรวมมือที่ไทยมีความพรอม ไดแก
1) ดานการแพทยและสาธาณสุข

20
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) ดานรังสีและเครื่องมือแพทย
16) การสาธารณสุขสุขภาพ การควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพ
17) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
3.2.5 การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และพลั ง งาน เพื่ อ เสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถของบุคลากรและสถาบันในประเทศกําลังพัฒนาใหมีความพรอมในดานความรูใน
การจัดการ การปองกัน ดูแล และแกไขปญหาทางดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดาน
พลังงานใหสอดรับกับความตองการของประเทศรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศที่
มักกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมตามมา และการรวมมือในการแกไขปญหารวมกันใน
ระดับภูมิภาค
สําหรับสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ คือ
1) การบริหารจัดการน้ํา
2) การวางแผนพัฒนาลุมน้ํา
3) การจัดการพื้นที่ตนน้ํา
4) การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
5) การบริหารจัดการน้ําบาดาล
6) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
7) การจัดการคุณภาพน้ํา การจัดการน้ําเสีย
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8) การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย
9) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
10) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
12) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13) การบริหารจัดการแหลงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (มรดกโลก)
14) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
15) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
16) การพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา
17) พลังงานทดแทน
3.2.6 ดา นวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีมุ ง หมายในการเสริ มสร างรากฐานทาง
วิทยาศาสตรเพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาใหสามารถเพิ่มมูลคาการพัฒนาและ
กาวสูการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไดมากขึ้น
สําหรับสาขาความรวมมือที่สําคัญประกอบดวย
1) ดานวัสดุศาสตร
2) มาตรวิทยา
3) เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
4) การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจชีวภาพ นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
6) การพัฒนาและการจัดการพิพิธภัณฑ
3.2.7 การคาและอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรา งขีดความสามารถในเชิ งการคา และการ
พั ฒนาอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเด็ นที่ จ ะช วยเสริ ม ต อการรวมกลุ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
สําหรับสาขาความรวมมือที่สําคัญ ไดแก
1) นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
2) การทดสอบ และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) การสงเสริม SME และพัฒนาผูประกอบการ วิสาหกิจทองถิ่น
4) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
5) การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
6) การสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
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7) การจัดตั้งและบริหารนิคมอุตสาหกรรม
8) การจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการคา
9) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการคา
3.2.8 การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อชวยในการเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของบุคลากร
และหนวยงานทางดานการทองเที่ยวใหสามารถดําเนินการดานการทองเที่ยวในประเด็นที่สําคัญ
โดยมีจุดเนนความรวมมือ ไดแก
1) การบริหารจัดการการทองเที่ยว
2) การพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยว
3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
4) การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว
5) การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยว
3.2.9 การศึ ก ษา และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อ ให มี ก ารถ า ยทอดความรู แ ละ
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 และแนวทางการเลือกสาขาที่ไทยมีความชํานาญ และประเทศคู
รวมมือ
3.3.1 ภาพรวมความรวมมือไตรภาคี
จากการที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนจากการเปนประเทศผูรับความชวยเหลือเปน
ประเทศผูใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแกตางประเทศตั้งแต 2535 เปนตนมา และตอมารัฐบาล
ไทยไดประกาศนโยบายไมขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศในป 2546 (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2546) ตลอดจนการปรับบทบาทของไทยจาก “ผูรับ” เปน”ผูให” ทําใหประเทศผูให
ตางๆลดการใหความชวยเหลือแกประเทศไทยลงตามลําดับ และเห็นวาประเทศไทยไดมีการพัฒนา
ไปแลวระดับหนึ่ง และกาวเขาสูการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง (middle income country)
นอกจากนั้ น แหล ง ผู ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ต า งๆได ป รั บ เปลี่ ย นความร ว มมื อ กั บ
ประเทศไทยไปสูความรวมมือรูปแบบใหมในลักษณะของความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา โดย
แนวคิดหลัก คือ การรวมมือกับประเทศไทยในการใหความชวยเหลือแกประเทศอื่นหรือประเทศที่
สาม หรือเรียกความรวมมือไตรภาคี (Triangular Cooperation) โดยประเทศแรกที่ริเริ่มดําเนินการ
รวมมือกับไทยในแบบหุนสวน คือ ญี่ปุน โดยกิจกรรมเริ่มแรกเปนการจัดฝกอบรมนานาชาติขึ้นใน
ประเทศไทย โดยทั้ ง สองฝา ยร วมกั นออกค าใช จา ย และเชิญประเทศกลุ มเป าหมายเข าร วมการ
ฝกอบรมระยะสั้น ตอมาไดมีการขยายไปยังกิจกรรมอื่น เชน การสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญไทยไป
ปฏิบัติงานในประเทศกํา ลังพั ฒนาในภูมิ ภาคตางๆ จากนั้นแหลง ผูให อื่นๆก็ใหค วามสนใจที่จะ
รวมมื อกับ รัฐบาลไทยในรูปแบบดัง กลา วเพิ่ม มากขึ้น เชน ลักเซมเบอรก ออสเตรเลีย สิง คโปร
เยอรมนี ฮังการี สวีเดน ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด เปนตน
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยกับแหลงผูใหตางๆที่ผานมานับตั้งแต
ป 2537 พบวา กิจกรรมสวนใหญเปนการจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติในประเทศไทยซึ่งจัดโดย
หนวยงานตางๆ และสถาบันการศึกษาของไทยซึ่งเปนการฝกอบรมระยะสั้นในสาขาที่สําคัญ คือ
ดา นการเกษตร สาธารณสุ ข ด านทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม ด านการศึ ก ษา และการ
บริ ห ารจั ดการ เป น ต น ทั้ ง นี้ ความร ว มมื อ ที่ ใ ห แก ป ระเทศที่ ส ามส วนใหญ อยู ใ นภู มิ ภาคเอเชี ย
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานของไทย ไดแก ลาว กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม
สํ า หรั บ ความร ว มมื อ ที่ ไ ทยร ว มกั บ ต า งประเทศ และองค ก ารต า งๆเพื่ อ ให แ ก
ประเทศที่สามสามารถนํามาสรุปในตารางดังนี้ (สํานักงานความรวมมือเพื่ อการพัฒนาระหวา ง
ประเทศ, 2555)
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ตารางที่ 2 จํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติภายใตความรวมมือไตรภาคี จําแนกตามแหลง
ความรวมมือ ระหวาง พ.ศ. 2551 - 2554
(หนวย : คน)
ป
2551 2552 2553 2554 รวม
ประเทศ
91
สํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
25
23
43
สิงคโปร
351
7
153
175
16
ฝรั่งเศส
72
52
7
6
7
เยอรมนี
208
33 175
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
204
(ICAO)
25
179
ญี่ปุน
326
244
264 186 1,020
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA)
39
147
37
38
33
กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)
70
153
41
25
17
รวม
519
530
720 477 2,246
ตารางที่ 3 จํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรนานาชาติภายใตความรวมมือไตรภาคี จําแนกตามประเทศที่
เขารับการอบรม ระหวาง พ.ศ. 2551-2554
(หนวย : คน)
ป
2551
2552
2553
2554
รวม
ประเทศ
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 แนวทางการเลือกสาขาที่ไทยมีความชํานาญ และประเทศคูรวมมือ
ในการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยซึ่งไดมีการกําหนดแนวทางในการ
เลือกสาขาที่ไทยมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ รวมทั้งประเทศที่นาจะเปนคูรวมมือ และประเทศ
เปาหมายหรือประเทศที่สาม ดังตอไปนี้ (สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ,
2553)
ตารางที่ 4 แนวทางการเลือกสาขาความรวมมือที่ไทยมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ ในการ
ดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ
สาขา
(ไทยเปน best practice)
1. สาขาเกษตร

2.

3.

4.

5.

ประเทศที่นาจะเปนคูรวมมือ
กับไทย
- นิวซีแลนด
- ฝรั่งเศส
- จีน
สาขาสาธารณสุข
- สิงคโปร
- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
- เยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน
- เกาหลีใต
สาขาการศึกษา
- สิงคโปร
- นิวซีแลนด
- เยอรมนี ฝรั่งเศส ฮังการี
- สหภาพยุโรป
สาขาที่เปนยุทธศาสตรของ - จีน
ไทย เชน วิทยาศาสตร
- เดนมารก ฮังการี
ทองเที่ยว พลังงาน เปนตน
ประเด็นที่ไดโลกใหความ - สิงคโปร
สนใจ เชน Global
- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
Warming, Food Security - สหรัฐอเมริกา แคนาดา
เปนตน
- ญี่ปุน

ประเทศเปาหมาย
(ประเทศที่สาม)
- กัมพูชา ลาว เมียนมาร
- บังกลาเทศ มัลดีฟท เนปาล
- แอฟริกา
- กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม
- บังกลาเทศ มัลดีฟท เนปาล
- แอฟริกา
- กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม

ประเทศในอาเซียน

- กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม
- อินโดนีเซีย
- เอเชียใต (บังกลาเทศ ปากีสถาน)
- แอฟริกา
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3.4 การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับประเทศตางๆ
3.4.1 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับญี่ปุน
รั ฐบาลไทยและรั ฐ บาลญี่ ปุ นได ทํ า ความตกลงภายใต ก รอบความร วมมื อแบบ
หุนสวนไทย – ญี่ปุน (Japan – Thailand Partnership – JTPP) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 เพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานของไทยเปนเปาหมายหลัก รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ
ตามที่จะหารือกันสองฝาย การดําเนินกิจกรรมเปนการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหไดปละ 15 หลักสูตร
ภายในป 2543 นอกจากนี้ ยังมีการจัดสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศเปาหมาย ผลการ
ดํา เนิ นงานทํ า ได เกิ นเป าหมาย โดยได มีก ารจั ดหลัก สู ตรฝก อบรมถึ ง 22 หลั กสู ตร และจัดส ง
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
การพั ฒนาฟ นฟู ผู เป นเหยื่ อการค า มนุ ษ ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ดอบรมให แก ผู รับ ทุ นแอฟริ ก า ในการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการปองกันโรคมาลาเรีย
2) การจัดสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศกําลังพัฒนาอื่น 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) การดํา เนิ นงานความร วมมือในระดั บภู มิ ภาค เป นการขยายความร วมมื อสู
ระดับภูมิภาคในแถบประเทศเพื่อนบาน เพื่อที่จะชวยลดระดับความแตกตางของประเทศในภูมิภาค
นี้กับไทยซึ่งมีการดําเนินการในป 2554 จํานวน 4 โครงการ คือ ดานการฟนฟูคนพิการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสาขาวิศวกรรมศาสตรระดับปริญญาโทและเอก การปองกันโรคระบาดในสัตว
และการจัดการสิ่งแวดลอม
3.4.2 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับลักซัมเบอรก
รั ฐ บาลไทยและลั ก ซั ม เบอร ก ได ล งนามในบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการจั ด
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 ทั้งนี้
อาจเนื่องดวยวิธีปฏิบัติการใหความชวยเหลือของแตละประเทศอาจยังไมสอดรับกัน
ในชวงที่ผานมา รัฐบาลออสเตรเลียโดย AusAID แจงวา กําลังอยูระหวางการยก
รางแนวคิดความรวมมือไตรภาคีใหรัฐบาลออสเตรเลียพิจารณา ในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียก็กําลัง
จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศ ซึ่งจะเปนการกําหนดแนวความรวมมือดาน
ไตรภาคีกับไทยดวย อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจากฝายออสเตรเลีย
3.4.4 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับฮังการี
รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลฮั ง การี ไ ด จัดทํ า บั นทึ ก ความเข า ใจว า ด วยความร ว มมื อ
ไตรภาคีเพื่อการพัฒนาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยเนนการเปนหุนสวนความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาในการใหความชวยเหลือแกประเทศที่สาม ซึ่งเปนคูรวมมือที่สําคัญของทั้งสองฝาย ทั้งใน
และนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจาพระยา-แมโขง เปนตน
ในชวงที่ผานมา ไทยและฮังการีไดรวมกันดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีเพียง 1
โครงการ คือ จัดการดูงานเรื่อง “Multi-Modal Transportation Development for Tourism Promotion
ใหแกเจาหนาที่เวียดนามจํานวน 2 ราย เมื่อป 2549 ณ ประเทศไทย และประเทศฮังการี
3.4.5 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับสวีเดน
รัฐบาลสวีเดนไดพิจารณาเห็นวาไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพและบทบาทสําคัญ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีความพรอมในการเปนสถานที่ที่สามารถถา ยทอดความรูและ
ประสบการณใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่น 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
อยางไรก็ ตาม ฝายสวีเดนอยู ระหวางการปรับโครงสรางหนวยงาน รวมทั้งการ
ทบทวนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศ จึงอาจใชเวลาในการปรับแนวทางความรวมมือกับ
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ไทยอีกระยะหนึ่ง ปจจุบัน ประเทศไทยอยูในกลุม ประเทศที่ SIDA เนนสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือรูป แบบอื่นๆนอกเหนือจากความรวมมือเพื่ อการพั ฒนา และมี สํา นั กงาน Swedish
Environmental Secretariat for Asia (SENSA) ซึ่งเปน knowledge-based environment ของ SIDA
และเนนความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง สพร.
ไดไ ปหารือ รวมทั้งไดเชิญผูบริ หารของ SENSA มาหารือเพื่ อขอให มีก ารรื้ อฟ นความรวมมื อ
ไตรภาคีแลว แตยังไมมีความคืบหนาจาก SIDA/SENSA แตอยางใด
3.4.6 ความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับเยอรมนี
การดํ า เนิ น งานความร ว มมื อ ไตรภาคี ไ ทย-เยอรมนี อยู ภ ายใต ก รอบ Joint
Development Cooperation with Third Countries through a “Partnership Programme” ซึ่งลงนาม
เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น าย น 2551 ได กํ า หนดความร ว มมื อ ใ นแบบหุ น ส ว นใ น 3 สาขา คื อ
Education/Vocational, Rural Development และ Health โดยรูปแบบความรวมมือเนนดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคําแนะนําทางวิชาการโดยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการเพื่อการพัฒนา (Technical Development Project)
สําหรับประเทศเปาหมายไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม
ขณะนี้ ทั้ง 2 ฝายอยูระหวางดําเนินการ และจัดทําแผนงานโครงการภายใตกรอบ
ความรวมมือดังกลาวที่ใหความชวยเหลือแกประเทศลาว เวียดนาม และกัมพูชา ดังนี้
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
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการลุมน้ําซอง (ลุมน้ําแยกยอยมา
จากลุมน้ํางึม) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่และการใชน้ําในลุมน้ําดังกลาวเพื่อ
การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
2) เวียดนาม ไดแก โครงการ Advanced Technical Services for SME in the
Selected Industries ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของหนวยงานของเวียดนามใหมีขีด
ความสามารถในการตรวจสอบและวินิจฉัยขอผิดพลาดของชิ้นสวนตางๆกระบวนการและขั้นตอน
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การผลิตของอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก น้ําตาล กระดาษ และอะไหลรถยนต
3) กัมพูชา ไดแก โครงการ Rural Sanitation Improvement and Hygiene
Promotion ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล และสงเสริมสุขอนามัยในชนบท โดยเนน
สงเสริมการใชหองสวม การลางมือดวยสบู และการดื่มน้ําสะอาด
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
ฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ การนิคมอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และการคาเสรี ทั้งนี้ การจัดฝกอบรมที่ผา นมาจะ
มีการจัดหลักสูตรสลับกันไปใน 2 ประเทศ รวมทั้งในประเทศเปาหมายดวย นอกจากนั้น 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
อื่นที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติด โดยใน LOA ประกอบดวย แผนงาน วงเงินงบประมาณ รวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนงานดังกลาว ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯโดย Narcotics Affairs Section หรือ
NAS (ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Transnational Crime Affairs Section หรือ TCAS) จะทําหนาที่
บริหารความรวมมือที่ใหแกประเทศไทยโดยผานชองทางของ สพร.
สํ า หรั บ แผนงานหลั ก ที่ รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯได ใ ห ค วามร ว มมื อ แก ป ระเทศไทย
ประกอบดวย
1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (Drug Demand Reduction)
2) การปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Law Enforcement)
3) การควบคุมพืชเสพติด (Narcotics Crop Control)
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4) แผนงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติด เชน การพิจารณาคดียาเสพติด
(Criminal Justice) การปองกันและปราบปรามทุจริตในราชการ (Measure against Corruption) การ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Measures Against Money Laundering) การปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (Trafficking in Persons) เปนตน
รัฐบาลสหรัฐฯไดสนับสนุนความรวมมือเพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนงาน
หลักดังกลาวขางตน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องตางๆโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 5 แผนงานและหนวยปฏิบัติงานภายใตความรวมมือระหวางไทยและสหรัฐฯ
แผนงานหลัก
แผนงานยอย
1. การปองกันและแกไข การลดอุปสงคยาเสพติด
ปญหายาเสพติด (Drug
Demand Reduction)
2. การปราบปราม
การปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติด (Narcotics
Law Enforcement)
3. การควบคุมพืชเสพติด การควบคุมพืชเสพติด
(Narcotics Crop
Control)
4. แผนงานอื่นๆที่
เกี่ยวของกับปญหา
ยาเสพติด

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงาน ป.ป.ส.

- สํานักงาน ป.ป.ส.
- กองบัญชาการตํารวจ ปราบปราม
ยาเสพติด (บช.ปส.)
- 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 - สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทรัพยสินทางปญญา
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การปองกันและปราบปราม - สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การคามนุษย
- 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
การปราบปรามทุ จ ริ ต ใน สํานักงาน ป.ป.ช.
ราชการ

นอกจากนั้น รัฐบาลไทยโดย สพร. และ รัฐบาลสหรัฐฯโดย USAID ไดมีการ
หารือรวมกันเกี่ยวกับความรวมมือไตรภาคีในหลายวาระ แตยังไมมีการดําเนินการรวมกันแตอยาง
ใด ตอมา เมื่อสหรัฐฯและประเทศในลุมน้ําโขงตอนลางไดเห็นชอบที่จะรวมมือกันในกรอบความ
รวมมือ US – Lower Mekong Initiative (LMI) ซึ่งประกอบดวย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม (ใน
อนาคต เมียนมารจะไดรับความเห็นชอบใหเขารวมในกรอบความรวมมือดังกลาวดวย) ประกอบกับ
การที่ไทยไดปรับเปลี่ยนสถานะจากการผูรับเปนผูใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆในลุมน้ําโขง
ดังนั้น ไทยจึงแสดงความประสงคที่จะรวมมือกับสหรัฐในสถานะผูใหรวม (co-donor) ในกรอบ
ความรวมมือดังกลาวดวย
ในการประชุม Thai – US Strategic Dialogue ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ กรุงวอชิงตัน ไทยและสหรัฐฯ ไดเห็นชอบในหลักการที่สงเสริมการพัฒนาในภูมิภาค และให
ความรวมมือแกประเทศในลุมน้ําโขงตอนลาง โดยทั้ง 2 ฝาย ซึ่งไดแก สพร. และ USAID จะ
รวมกันพัฒนาและจัดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือไตรภาคีเพื่อใหความชวยเหลือ แกประเทศลุม
น้ําโขงตอนลางซึ่งรวมทั้งเมียนมารดวย

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
นอกจากนั้น บางแหลงความรวมมือไดมีการจัดทําความตกลงกับไทยเพื่อเปนกรอบและ
แนวทางความรวมมือหุนสวน และไตรภาคีระหวางไทยกับแหลงตางๆไวแลว ไดแก สิงคโปร (พ.ศ.
2540) ลักซัมเบอรก (พ.ศ. 2543) ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2545) ญี่ปุน (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 และระยะที่ 2
พ.ศ. 2546 ) ฮังการี (พ.ศ. 2547) สวีเดน (พ.ศ. 2548) และ เยอรมนี (พ.ศ. 2551)
การศึก ษาบทบาทของไทยในการเปนหุ นส วนกับต างประเทศเพื่อใหค วามรวมมื อแก
ประเทศที่สาม (หรือความรวมมือไตรภาคี) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการสงเสริม
ความรวมมือไตรภาคีของไทย ผูศึกษาไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis ในแตละประเด็น
ดังตอไปนี้
4.1 วิเคราะหปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทย
1.4.1 จุดแข็ง
การวิเคราะหจุดแข็งสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังนี้
1) นโยบายรัฐบาลมีความตอเนื่อง
รัฐบาลที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีนโยบายอยางตอเนื่องในเรื่องความสัมพันธ
และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อ
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สงเสริมความเปนเพื่ อนบานที่ดีตอกัน ตลอดจนกระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก และ
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน สพร.ขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2547 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบหลักๆ ไดแก (1) จัดทําแผน ศึกษา วิเคราะหนโยบาย
ดําเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(2) บริหารการใหความชวยเหลือแกตางประเทศตามนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล (3) รวมมือกับ
ตางประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิ ภาคี และพหุ ภาคีในภูมิ ภาต าง ๆ รวมทั้งดําเนินงานตามข อ
ผูกพันภายใตความตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ(4) บริหารความรวมมือดานทุนกับ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ (5) ประสานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว างประเทศ โดยพระราชกฤษฎีกาฯ รั ฐบาลกําหนดให สพร.มีบทบาทในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศซึ่งครอบคลุมภารกิจดานการใหความรวมมือแกตางประเทศ
(งานให ค วามร วมมื อ ) และการเป น หุ น ส ว นความร ว มมื อ กั บ ประเทศต า งๆ (งานหุ น ส ว นและ
ไตรภาคี ) ดั ง นั้ น สพร.จึ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว แทนของรั ฐ บาลด า นความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
ตางประเทศ
นอกจากนั้ น การที่ ป ระเทศไทยมี ร ะดั บ การพั ฒ นาประเทศที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆทําใหการดําเนินนโยบายดานความรวมมือทางวิชาการกับ
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
สามารถขยายความรวมมือไปยังภูมิภาคอื่นๆดวย เชน แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและ
เอเชียใต โดยการจัดโปรแกรมความรวมมือที่สอดคลองกับขีดความสามารถดานงบประมาณของ
ไทย คือ มีตนทุนดําเนินการไมสูง แตมีผลกระทบสูง
2.2) หนวยงานและสถาบันการศึกษาของไทยจํานวนมากมีความพรอมและ
ความตองการในการที่จะรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ จึงเปนการขยายบทบาทในการที่จะเปน
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คูรวมมือที่สําคัญกับหนวยงานในตางประเทศ ในการแกไขขอติดขัดในประเด็นทางวิชาการ ขอ
ติดขัดเชิงวิชาการในการพัฒนา และการเสริมสรางขีดความสามารถรวมกัน
2.3) ประเทศไทยเคยเปนผูรับ ความชวยเหลือมาเป นเวลาพอสมควรทําให
สามารถสั่งสมความรู ประสบการณ และความสําเร็จในงานการพัฒนาจนอาจกลาวไดวามีตัวแบบ
แหงความสําเร็จและปรับใชไดอยางเหมาะสมในการถายทอดใหแกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ และ
ประสบการณดังกลาวมีคุณคาตอประเทศกํา ลังพัฒนาไดดีกวาตัวแบบจากประเทศที่พัฒนามากแลว
ที่อาจยากตอการเรียนรูและนําไปประยุกตไดอยางเห็นผล
2.4) ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติไดใกลเคียงกัน
จึงทําใหการถายโอนเทคโนโลยีทําไดอยางสะดวกและเห็นผล ตางจากเทคโนโลยีของประเทศที่
พัฒนาแลวที่อาจมีความทันสมัย กาวล้ํา แตยากที่จะนําไปประยุกตใชในบริบทของประเทศกําลัง
พัฒนา
2.5) ประเทศไทยสามารถดําเนินการภายใตตนทุนที่ต่ํากวา เมื่อเทียบกับการ
ดํ า เนิ น การโดยแหล ง ผู ใ ห ที่ พั ฒนาแล ว ทั้ ง ต นทุ นในการจั ดส ง ผู เชี่ ย วชาญ ค า ใช จ า ยในการจั ด
ฝกอบรม/ดูงานรวมทั้งตนทุนในการจัดการตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม คาอาคารสถานที่ คาเดินทาง
คาที่พัก ฯลฯ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ในเม็ดเงินจํานวนเทากัน สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆได
มากกวา
2.6) ประเทศไทยมีความใกลเคียงกันในเชิงภูมิศาสตร ภาษา และวัฒนธรรม
กับประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ใกลกัน หรือภูมิภาคเดี่ยว และมีสภาพทางภูมิศาสตร
และทรัพยากรธรรมชาติที่คลายคลึงกัน ซึ่งงายตอการเรียนรูและการนําไปประยุกตใช อาทิ กรณี
ของประเทศไทยและประเทศลาว การเรียนรูระหวางกันจึงทําไดงายและลดอุปสรรคทางดานการ
สื่อสาร เปนตน
3) โครงสราง สพร. กําหนดภารกิจรับผิดชอบอยางชัดเจน
โดยประกาศกระทรวงการตางประเทศ เรื่องการแบงสวนราชการใน สพร. ซึ่ง
ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และคําสั่ง สพร.
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักและภารกิจของสํานักงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่ง
ประกอบดวย 1 สํานัก และ 4 ภารกิจหลัก ไดแก (1) สํานักผูอํานวยการ (2) ภารกิจความรวมมือ
หุนสวนเพื่อการพัฒนา (3) ภารกิจใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับต างประเทศ (4) ภารกิจความ
รวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย (5) ภารกิจอํานวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ
ทั้งนี้ 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 ญี่ปุน ฯลฯ) เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกประเทศที่สาม
3.2) สวนความรวมมือหุนสวนพหุภาคี รับผิดชอบดําเนินงานความรวมมือ
ไตรภาคีระหวางไทยกับแหลงความรวมมือพหุภาคี (เชน UNDP, UNICEF, UNFPA ฯลฯ) เพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศที่สาม
1.4.2 จุดออน
การวิเคราะหจุดออนสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังนี้
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
ราชการในป จ จุ บั น ) ให ค วามเห็ น ชอบการลงนามในข อ ตกลงโครงการ ข อ ตกลงการบริ ห าร
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 ทั้งนี้ โดยไมตองขออนุมัติ
ความเห็ นชอบจากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศอี ก อย า งไรก็ ตาม ภายหลั ง จากมี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 190 การจัดทําขอตกลงกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดทําขอตกลงวา
ดวยความรวมมือไตรภาคี (ซึ่งอางอิงความตกลงแมบทระหวางไทยกับประเทศผูใหเดิมตางๆ) เขา
ขายหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนการลงนาม
ใหมีผลผูกพัน
2) สถานะของ สพร.ไมเปนนิติบุคคล
สพร.เป น องค ก รที่ ไ ม มี ส ถานะทางกฎหมาย ทั้ ง นี้ ผู อํ า นวยการ สพร.จะ
สามารถลงนามในขอตกลงกับหนวยงานไทย หรือหนวยงานของประเทศตางๆไดตอเมื่อไดรับมอบ
อํานาจจากกระทรวงการตางประเทศเปนรายกรณีเทานั้น (Adian, 2008) ในขณะที่หนวยงานบริหาร
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ความรวมมือของตางประเทศ เช น 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 ทั้งนี้ ในเชิงความสัมพันธระหวางประเทศ ความเชื่อถือในรูปแบบ
ของขอผูกพัน ขอสัญญาในการใหความชวยเหลือ รวมทั้งความเชื่อถือในระดับเจรจา และอํานาจ
การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ และจะมีไดก็ตอเมื่อองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวมีสภาพความเปนนิติ
บุค คล ดั งนั้ น หากองคก ร สพร.ทํ าหนา ที่ ดัง กล าวเพี ยงในนาม แตไ ม มีอํานาจอย า งแทจริง อาจ
กอใหเกิดภาพลักษณไมดีตอประเทศไทยได
นอกจากนั้น การที่ สพร.ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลทําใหขาดความคลองตัวใน
การบริ ห ารราชการเนื่ อ งจากผู อํ า นวยการ สพร.จะต อ งได รั บ มอบอํ า นาจจากกระทรวงการ
ตางประเทศกอน และการมอบอํานาจนั้นไมสามารถมอบตอใหผูใดได ทําใหมีปญหาการลงนาม
หรือทําสัญญาในโครงการความรวมมือตางๆ รวมทั้งการบริหารโครงการความรวมมือตางๆ ซึ่งเดิม
เมื่ อเป น กวส.สั ง กั ดสํ า นั ก นายกรั ฐมนตรี อธิ บ ดี ส ามารถมอบอํ า นาจให ผู รับ ผิ ดชอบโครงการ
สามารถบริหารโครงการหรืองบประมาณโครงการไดเอง (สีมา, 2550)
3) สพร.มีหลายภารกิจงานซึ่งรับผิดชอบประเทศเปาหมายเดียวกัน
แมวา สพร.ไดกําหนดโครงสรางภายในโดยแบงภารกิจความรับผิดชอบไว
อย างชัดเจนแล ว อยา งไรก็ตาม การดํา เนิ นงานให ความร วมมือแกตางประเทศมีหลายภารกิ จที่
รับผิดชอบการใหความรวมมือแกประเทศเปาหมายเดียวกัน เชน กลุมประเทศเพื่อนบาน ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของภารกิจใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ (ไดแก สวนใหความ
รวมมือกับตางประเทศ 1) ภารกิจความรวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนา (ไดแก สวนความรวมมือ
หุนสวนทวิภาคี และสวนความรวมมือหุนสวนพหุภาคี) และภารกิจความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (ไดแก สวนความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2)
4) สพร. ขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติ
นับ จาก สพร.ได จัดตั้ งขึ้ นภายในกระทรวงการต า งประเทศเมื่ อ พ.ศ. 2547
สพร.ไมอาจจัดหาเจาหนาที่ใหมเขามาปฏิบัติงานไดเนื่องจากการจัดหาขาราชการใหมจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรเปนอยางมาก
ทั้งนี้ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบความรวมมือทวิภาคีที่ไทยใหความชวยเหลือเปนจํานวนมากที่สุด เชน
ประเทศลาว มีผูปฏิบัติงานเพียง 2 คนเทานั้น อีกทั้ง สพร.ยังไมมีเจาหนาที่ไปประจําการในประเทศ
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ดังกลาว และประเทศอื่นๆ (Adian, 2008) นอกจากนั้น การที่ สพร.ไมสามารถจัดหาเจาหนาที่ใหม
เพื่อปฏิบัติงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ (ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสหการ) จึง
ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรแรกเขาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 5 ป อยางไรก็ตาม เมื่อปลายป
2553 กระทรวงฯไดจัดหาเจาหนาที่วิเทศสหการ เขามาจํานวน 6 คน ทั้งนี้ สพร.ไดมอบหมายให
ปฏิบัติงานที่สวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี จํานวน 1 คน ซึ่งยังไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบในเชิง
ปริมาณงานและประเทศตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของสวนงานดังกลาว
5) สพร.มีงบประมาณจํากัด
รัฐบาลไทยมีนโยบายให สพร.เปนกลไกสนับสนุนนโยบายดานตางประเทศ
และความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศ ทั้งนี้ 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) ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ในรอบ 5 ปที่ผานมา สพร.
ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นจํานวน 50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 ลานบาทตอป ทั้งนี้ภายใตกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ สพร.ไดรับจัดสรรดังกลาว ปรากฏวา งบประมาณที่ใชสําหรับการดําเนินงาน
ความรวมมือไตรภาคีมีเพียงจํานวน 25 – 30 ลานบาทตอป หรือคิดเปนรอยละ 6 ของงบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด
6) ขาดการเชื่อมโยงดานแผนงานและงบประมาณ
แม ว า สพร.จะเป น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น นโยบายด า นการต า งประเทศ ใน
ขณะเดียวกัน สพร.มีภารกิจที่จะตองสนับสนุนการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือตางๆดวย
จะเห็นไดวา กระทรวงฯไดสงเสริมบทบาทของไทยในการสนับสนุนความรวมมือกับประเทศผูให
ตางๆในฐานะผูใหรวม (co – donor) ในรูปแบบไตรภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในกรอบความ
รวมมือตางๆ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การดําเนินงานยังมีขอจํากัดเนื่องจากขาดการวางแผน
รวมกัน รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณลวงหนา ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติไดตาม
แผนงาน หรือลาชากวาที่กําหนดไว
1.4.3 โอกาส
การวิเคราะหโอกาสสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังนี้
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
ต อการพั ฒนาประเทศ เช น การลดความยากจน เป นต น ดั ง นั้ น ประเทศผู ใ ห ต า งๆจึ ง ใช ค วาม
ชวยเหลือเปนเครื่องมือในการพัฒนาและลดชองวางระดับการพัฒ นาของประเทศตางๆในภูมิภาค
โดยมุงหวังที่จะใหประเทศเหลานั้นสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยรวม
ซึ่งหากประชากรของประเทศกําลังพัฒนามีรายไดเพิ่มขึ้น ก็จะทําใหมีกกําลังซื้อมากขึ้น ซึ่งจะเปน
ตลาดรองรับสินคาของประเทศผูใหดวย
3) ประเทศผูใหสนับสนุนกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคในเอเชียมีหลาย
กรอบ เชน ASEAN ACMECS IMT-GT BIMSTEC และ GMS นอกจากนี้ ประเทศผูใหที่สําคัญได
เขามาใหการสนับสนุนในกรอบลุมน้ําโขง เชน ญี่ปุน ไดใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาภายใต
กรอบ Mekong - Japan และสหรัฐฯไดใหการสนับสนุนในกรอบ US – Lower Mekong Initiative
(LMI) เปนตน เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค
4) ประเทศผู ใ ห ส นใจให ค วามช ว ยเหลื อ แก ป ระเทศที่ มี พั ฒ นาการทาง
ประชาธิปไตย เชน เมียนมาร
การที่เมียนมารมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศโดยมีพัฒนาการในเชิงบวก
และสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ทําใหนานาประเทศรวมทั้งประเทศผูใหตางๆแสดงความ
สนใจ และพรอมใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาบุคลากร และขีดความสามารถของหนวยงาน
ตางๆเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1.4.4 ขอจํากัด
การวิเคราะหขอจํากัดสามารถจําแนกในแตละประเด็น ดังนี้
1) ประเทศผูใหตางๆ (donors community) ตระหนักถึงประสิทธิผลของความ
ชวยเหลือมากยิ่งขึ้น
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ในป จ จุ บั น ประเทศผู ใ ห ต า งๆได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการให ค วาม
ช ว ยเหลื อ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ให เ ป น ไปตามปฏิ ญ ญาปารี ส ว า ด ว ยประสิ ท ธิ ผ ลของความ
ชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ซึ่งใหความสําคัญในการผสานความชวยเหลือ
ของแหลงตางๆ (Harmonization of Aid)
วิธีการที่จะทําใหการใหความชวยเหลือเปนไปอยางมีประสิทธิผล และมีการ
ผสานความรวมมือระหวางแหลงผูใหตางๆโดยไมซ้ําซอนกัน คือ การประสานงานระหวางแหลง
ผูใหตางๆ (donor coordination) เชน การจัดตั้ง Partnership Group on Aid Effectiveness in
Myanmar ซึ่งเปนเวทีสําหรับประเทศผูใหตางๆ และองคการในเครือสหประชาชาติในลักษณะ joint
funding mechanis เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการความรวมมือตางๆในเมียนมาร
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ํา ซอนของความชวยเหลื อ เปนต น นอกจากนั้น กลไกดั งกล าวยั งชวยให มี
ข อ มู ล ภาพรวมความช ว ยเหลื อ ของประเทศต า งๆเพื่ อ ประโยชน ใ นการวางแผนการให ค วาม
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
ความรวมมือไตรภาคีอาจไดการยอมรับหรือความดีความชอบเพียงบางสวนเทานั้น
2.2) ความร วมมื อทวิ ภาคี จะทํ า ให ป ระเทศผู รั บ ได รับ ความช ว ยเหลื อเต็ ม
จํานวนจากประเทศผูใหเดี่ยว (single donor) ในขณะที่ ความรวมมือไตรภาคีเปนการแบงสัดสวน
ความรับผิดชอบคาใชจายโดยผูให 2 แหลง (co-donor) ซึ่งขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันระหวาง
ประเทศผูใหทั้งสอง
2.3) ความร ว มมื อ ไตรภาคี ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยทางธุ ร กรรมเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
(transaction costs) เนื่องจาก ทั้ง 3 ฝายจะตองนิยามความสนใจใหตรงกัน (define the joint interest)
เห็นชอบในวิธีการทํางานรวมกัน (common approach) สรางกฎ ระเบียบ งบประมาณ รวมทั้ง
ขั้นตอนที่จําเปนและตองการในการดําเนินงานความรวมมือ
2.4) การเพิ่ ม จํ า นวนประเทศผู ใ ห ค วามช วยเหลื อจะทํ า ให ก ารผสานความ
รวมมือระหวางประเทศผูใหตางๆมีความซับซอนยิ่งขึ้น
3) ประเทศผูใหประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน
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ประเทศผูใหตางๆประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศ
เชน ประเทศในยุโรโซน ประกอบดวยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป 17 รัฐ ซึ่งใชเงินสกุล
ยูโรเปนสกุลเงินรวม และเปนเงินสกุลเดียวที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ยูโร
โซนปจจุบันประกอบดวย ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ทั้งนี้
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 ดังนี้
4.1) มีเพียงบางแหลงความรวมมือเทานั้นที่มีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายให
เปนตัวแทนของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามผลความรวมมือกับ
สพร. เชน กรณีญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) เยอรมนี (German
Technical Cooperation หรือ GTZ) เปนตน
4.2) บางแหล ง ความร ว มมื อ แม มี ห น ว ยงานตั ว แทนในไทย แต ก็ ไ ม มี
ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือชัดเจนในการขับ เคลื่อนความรวมมือไตรภาคี เชน อังกฤษ ฮังการี สวีเดน
และสวิสเซอรแลนด
4.3) บางแหลงความรวมมือยังคงมุงเนนใหความสํ าคัญกับโครงการระดั บ
ภูมิภาคเปนสําคัญภายหลังความรวมมือทวิภาคีสิ้นสุดลง เชน กรณีออสเตรเลีย (Australian Agency
for International Development หรือ AusAID) ซึ่งแมวาจะไดมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ไตรภาคีกับไทยไวแลวตั้งแตป 2545 แตยังไมมีความชัดเจนที่จะขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม โดยยังคงมุงเนนใหการสนับสนุนโครงการความรวมมือระดับภูมิภาค เชน การดําเนินงาน
โครงการความรวมมือตอตานการคามนุษยในเอเชีย (Asia Regional Trafficking in Persons หรือ
ARTIP)
4.4) บางแหล ง ความร ว มมื อ แม มี ห น ว ยงานตั ว แทนในประเทศไทย แต
ขอบเขตความรับผิดชอบจํากัดเฉพาะความรวมมือกับไทยในเอเชียเทานั้น แตไมครอบคลุมความ
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ร ว มมื อ ให แ ก ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เช น กรณี ส หรั ฐ ฯ (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 ฝายไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกลไกความรวมมือเพื่อกําหนดทิศทาง ทบทวนและ
ติดตามผลความรวมมือดังกลาวโดยไดมีการจัดใหมีการประชุมหารือประจําปในลักษณะ Annual
Consultative Meeting เชน กรณีของออสเตรเลีย เดนมารก เยอรมนี เปนตน อยางไรก็ตาม สําหรับ
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคียังไมมีการจัดตั้งกลไกระหวาง 2 ฝายในการขับเคลื่อน และ
กําหนดทิศทาง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
โดยสรุป หากวิเคราะห SWOT ในภาพรวมโดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทั้งภายใน (ไดแก
จุดแข็ง และจุดออน) และปจจัยแวดลอมภายนอก (ไดแก โอกาส และขอจํากัด) ในประเด็นสําคัญๆ
ที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสในการขยายความรวมมือไตรภาคีกับ
ประเทศตางๆ โดยใชศักยภาพของไทยในการใหความรวมมือแก ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆโดยนํา
ประเทศพัฒนาแลวเขามาเสริ มและรวมสนับสนุ นการดําเนิ นงานความรวมมื อของไทย และนํ า
ประสบการณ ค วามร วมมื อที่ ไ ทยมี กั บ ประเทศพั ฒนาแล วซึ่ ง ประสบความสํ า เร็ จ มาใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน เพื่อชวยสงเสริมการรวมตัวในภูมิภาค (regional integration) ตลอดจนชวยเสริมบทบาท
ของไทยใหเปนที่รูจักในฐานะประเทศผูใหรายใหม (emerging donor)ในเวทีระหวางประเทศ ทั้งยัง
สามารถใชประโยชนจากความรวมมือไตรภาคีเพื่อชวยเสริมสรางขีดความสามารถใหแกหนวยงาน
ของไทยเองในการดําเนินงานระดับสากลอีกดวย
4.2 วิเคราะหกรณีคูรวมมือที่มีขอตกลงความรวมมือไตรภาคีกับไทยแลว
4.2.1 ญี่ปุน
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
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โอกาส (ภายนอก)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) ตระหนักถึงประสิทธิผล
ไทยแลว
การใหความชวยเหลือ
2) มีหนวยงานตัวแทน และ
เปนกลไกการดําเนินงาน
3) เปนคูเจรจาของอาเซียน
และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน
4) สนับสนุนการลดชองวาง
การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค
5) อื่นๆ เชน สนใจใหความ
รวมมือแกเมียนมาร
- ประเทศไทยควรเนนกล - ประเทศไทยควรเนนความ
จุดแข็ง (ภายใน)
ยุทธเชิงรุกในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับญี่ปุนใน
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
รวมมือไตรภาคีกับญี่ปุน
สาขาที่ไมซ้ําซอนกับแหลง
ตอเนื่อง
อื่นๆ
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่ - ประเทศไทยควรใชขอ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
มีการพัฒนาในหลายสาขา
การขยายความรวมมือกับ
3) มีหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน ญี่ปุนเพื่อลดชองวางการ
พัฒนาในภูมิภาค
มากที่ตองการรวมมือกับ
- ประเทศไทยควรเชิญชวน
หนวยงานตางประเทศ
ญี่ปุนมาใหความรวมมือ
4) สามารถใชตัวแบบ และ
แกเมียนมาร
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
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ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ
บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ
สวนงานที่รับผิดชอบ
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
เชน ประเทศเพื่อนบาน
6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ

-

-

-

-

ประเทศไทยและญี่ปุนควร
ใชกลไกที่มีอยูในการ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย
โดยไมตองมีการ ลงนาม เพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานะทาง
กฏหมายของ สพร. และ
ประเด็นมาตรา 190
ประเทศไทยควรขอให
ญี่ปุนสนับสนุนคาใชจาย
สวนใหญเพื่อลดภาระ
งบประมาณของไทย
ประเทศไทยควร
outsource และใชความ
ชํานาญการของสถาบันไทย
และผูเชี่ยวชาญไทย
(expertise) โดยขอใหญี่ปุน
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว
กระทรวงการตางประเทศ
ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ
สพร. และระหวาง สพร.กับ
กรมภูมิภาค เพื่อไมไห
ประเทศเปาหมายซ้ําซอนกัน
และมีการเตรียมงบประมาณ
รองรับไวลวงหนา

-

ประเทศไทยและญี่ปุนควร
เขารวมในกลไกการประชุม
สําหรับประเทศผูใหความ
ชวยเหลือ (joint funding
mechanism หรือ donor
coordination meeting) เพื่อ
นําขอมูลที่ไดรับมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศที่
สาม
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2) ผลการศึกษา
การส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ ญี่ ปุ น ยั ง มี โ อกาสให ไ ทยสามารถขยายความ
รวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สาม เนื่องจากญี่ปุนมีหนวยงานที่ไดรับหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรง และเปนคูเจรจากับ ไทย ได แก Japan International Cooperation Agency (JICA)
นอกจากนั้น ญี่ปุนยังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับไทยอยางตอเนื่อง
ดั ง นั้ น ความร วมมื อ ไตรภาคี รู ป แบบการร วมกั นจั ด หลั ก สู ตรฝ ก อบรมให แก ป ระเทศที่ ส ามใน
ประเทศไทย และการสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่สามโดยการสนับสนุนจากญี่ปุน
ยังสามารถดําเนินการรวมกันตอไปได
อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือไทยและญี่ปุนควร
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆ และควรเปนสาขาที่ญี่ปุนใหความสนใจ
เชน Global Warming (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน การ
เปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ (บทที่ 3 ข อ 3.2.5) เป นต น ทั้ งนี้ ความร วมมือในอนาคตควร
ดําเนินงานในรูปแผนงาน (Programme Approach) โดยไมควรมีจํานวนโครงการมากนัก แตเนน
กอใหเกิดประโยชนในวงกวาง รวมทั้งควรแสวงหาลูทางในการขยายความรวมมือไปยังภูมิภาคอื่น
ดวย เชน แอฟริกา เปนตน
4.2.2 ลักซัมเบอรก
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) เปนประเทศในกลุมที่เกิด
ไทยแลว
วิกฤตยูโรโซน
2) ไมมีหนวยงานตัวแทน
และกลไกการดําเนินงาน
3) ไมใชคูเจรจาในกรอบ
อาเซียนและกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค
4) ไมแสดงความสนใจให
ความรวมมือแกเมียนมาร
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จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
ตอเนื่อง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่
มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ
4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ
บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ
สวนงานที่รับผิดชอบ

-

ประเทศไทยควรใช
- ประเทศไทยควรรอให
ขอตกลงที่จัดทําไวแลวโดย
สถานการณวิกฤตยูโรโซน
การประชุมระดับสูงในการ
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
รื้อฟนความรวมมือรูปแบบ
กอนที่จะเจรจากับฝายลักซัม
ไตรภาคี
เบอรก
- ประเทศไทยควรใชขอ - ในขณะเดียวกันประเทศ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ไทยควรสอบถามความ
และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
ชัดเจนเกี่ยวกับหนวยงาน
รวมกับลักซัมเบอรกในการ
ตัวแทนของลักซัมเบอรกที่
ใหความรวมมือแกประเทศที่ รับผิดชอบความรวมมือ
สาม
ไตรภาคี

-

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
ยังคงมีขอจํากัดเนื่องจากขอติดขัดดานงบประมาณมีจํากัดโดยเฉพาะลักซัมเบอรกจัดอยูในกลุม
ประเทศที่เกิดวิกฤตยูโรโซน และคงตองรอใหสถานการณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกอน และมี
สัญญาณเชิงบวกที่พรอมจะรวมมือกับไทยในรูปแบบไตรภาคีที่ไดลงนามรวมกันไวแลว เชน การ
มอบหมายตัวแทนหรือหนวยงานที่ชัดเจนในการเจรจาหารือกับไทยเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อน
ความรวมมือดังกลาว
4.2.3 ออสเตรเลีย
1) วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) ตระหนักถึงประสิทธิผล
ไทยแลว
การใหความชวยเหลือ
2) มีหนวยงานตัวแทน และ 2) ยังไมแสดงความสนใจให
เปนกลไกการดําเนินงาน
ความรวมมือแกเมียนมาร
3) เปนคูเจรจาของอาเซียน
และสนับสนุนการกาวสูการ
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เปนประชาคมอาเซียน
4) สนับสนุนการลดชองวาง
การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค
5) ใหการสนับสนุนประเทศ
ในหมูเกาะแปซิฟก (Pacific
Island Countries) ซึ่งเปน
ประเทศที่ไทยใหความสําคัญ
เชนกัน
- ประเทศไทยควรเรงเจรจา - ประเทศไทยควรเนนความ
จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
กับออสเตรเลียโดยใชกลไก
รวมมือไตรภาคีกับ
ตอเนื่อง
การประชุมระดับสูงในการ
ออสเตรเลียในสาขาที่ไม
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่ ผลักดันขอตกลงไตรภาคีกับ ซ้าํ ซอนกับแหลงอื่นๆ
มีการพัฒนาในหลายสาขา
ออสเตรเลียใหเกิดผลอยาง
3) มีหนวยงานและ
เปนรูปธรรม
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ - ประเทศไทยควรใชขอ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
หนวยงานตางประเทศ
การรวมมือกับออสเตรเลีย
4) สามารถใชตัวแบบ และ
เพื่อลดชองวางการพัฒนาใน
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ภูมิภาค
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
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จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
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
ฝายไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่ อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว อีกทั้งมีหนวยงาน
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รั บ ผิ ดชอบของฝ า ยออสเตรเลี ย ในประเทศไทยในฐานะคู เจรจากั บ ฝ า ยไทยแล ว คื อ Australian
Agency for International Development (AusAID) เพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือ
ดังกลาว โดยอาจเริ่มตนดวยโครงการขนาดเล็กซึ่งใชงบประมาณไมมาก เชน การรวมกันจัดอบรม
ในประเทศไทยในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบานของ
ไทย รวมถึงประเทศในหมูเกาะแปซิฟกซึ่งออสเตรเลียใหความสําคัญโดยขอให AusAID สนับสนุน
งบประมาณ เปนตน
อย า งไรก็ ต าม หากคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของความช ว ยเหลื อ ไทยและ
ออสเตรเลียควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆดวย 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)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) ตระหนักถึงประสิทธิผล
ไทยแลว
การใหความชวยเหลือ
2) สนับสนุนการลดชองวาง 2) ไมมีหนวยงานตัวแทน
การพัฒนา และกรอบความ
และเปนกลไกการดําเนินงาน
รวมมือระดับภูมิภาค
3) ไมใชคูเจรจาของอาเซียน
3) อื่นๆ เชน แสดงความ
และสนับสนุนการกาวสูการ
สนใจใหความรวมมือ
เปนประชาคมอาเซียน
แกเมียนมาร
- ประเทศไทยควรเรงเจรจา - ประเทศไทยควรเนนความ
จุดแข็ง (ภายใน)
กับฮังการีในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับฮังการีใน
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
รวมมือไตรภาคีกับฮังการี
สาขาที่ไมซ้ําซอนกับแหลง
ตอเนื่อง
อื่นๆ
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่ - ประเทศไทยควรใชขอ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน - ประเทศไทยควรสอบถาม
มีการพัฒนาในหลายสาขา
การขยายความรวมมือกับ
ความชัดเจนเกี่ยวกับ
3) มีหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน ฮังการีพื่อใหความชวยเหลือ หนวยงานตัวแทนของฮังการี
ประเทศตางๆในภูมิภาค
ที่รับผิดชอบความรวมมือ
มากที่ตองการรวมมือกับ
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หนวยงานตางประเทศ
- ประเทศไทยควรเชิญชวน
4) สามารถใชตัวแบบ และ
ฮังการีมาใหความรวมมือ
ประสบการณจากการเปน
แกเมียนมาร
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
ประเทศไทยควรขอให
จุดออน (ภายใน)
ฮังการีสนับสนุนคาใชจาย
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
สวนใหญเพื่อลดภาระ
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ
งบประมาณของไทย
บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร - ประเทศไทยควร
outsource และใชความ
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
ชํานาญการของสถาบันไทย
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ
และผูเชี่ยวชาญไทย
สวนงานที่รับผิดชอบ
(expertise) โดยขอให ฮังการี
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
รับผิดชอบและสนับสนุน
เชน ประเทศเพื่อนบาน
คาใชจายดังกลาว
6) ขาดความเชื่อมโยงดาน
แผนงานและงบประมาณ - กระทรวงการตางประเทศ
ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ
สพร. และระหวาง สพร.กับ
กรมภูมิภาค เพื่อไมไห

ไตรภาคี

-

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 แตขาดความตอเนื่อง ซึ่งอาจเนื่องจาก
ฝายฮังการีไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือดังกลาว แต
เนื่องจากฝายฮังการีมีความสนใจที่จะรวมมือกับไทยเพื่อใหความรวมมือแกเมีย นมารซึ่งนาจะเปน
โอกาสของไทยในการขยายความร วมมื อกั บ ฮั ง การี โดยอาศั ย กรอบข อตกลงไตรภาคี ที่ ล งนาม
รวมกันไวแลว
อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและฮังการี
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆดวย และควรเปนสาขาที่ฮังการีใ ห
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)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) ตระหนักถึงประสิทธิผล
ไทยแลว
การใหความชวยเหลือ
2) สนับสนุนการลดชองวาง 2) ไมมีหนวยงานตัวแทน
การพัฒนา และกรอบความ
และเปนกลไกการดําเนินงาน
รวมมือระดับภูมิภาค
3) ไมใชคูเจรจาของอาเซียน
และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน
4) ยังไมแสดงความสนใจให
ความรวมมือแกเมียนมาร
- ประเทศไทยควรใช
- ประเทศไทยควรสอบถาม
จุดแข็ง (ภายใน)
ขอตกลงที่จัดทําไวแลวใน
ความชัดเจนเกี่ยวกับ
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
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ตอเนื่อง
การรื้อฟนความรวมมือ
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่ รูปแบบไตรภาคี
มีการพัฒนาในหลายสาขา - ประเทศไทยควรใชขอ
3) มีหนวยงานและ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
มากที่ตองการรวมมือกับ
รวมกับสวีเดนในการให
หนวยงานตางประเทศ
ความรวมมือแกประเทศที่
4) สามารถใชตัวแบบ และ
สาม
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
ประเทศไทยควร
จุดออน (ภายใน)
outsource และใชความ
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
ชํานาญการของสถาบันไทย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ
และผูเชี่ยวชาญไทย
บุคคล
(expertise)
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด - ประเทศไทยและสวีเดน
ควรรวมกันรับผิดชอบ
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ
คาใชจายภายใตงบประมาณ
สวนงานที่รับผิดชอบ
ที่มีอยางจํากัด เชน โครงการ
ประเทศเปาหมายเดียวกัน
ขนาดเล็ก ซึ่งใชงบประมาณ
เชน ประเทศเพื่อนบาน

หนวยงานตัวแทนของ
สวีเดนที่รับผิดชอบความ
รวมมือไตรภาคี

-

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 แตเนื่องจากฝายสวีเดน
ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือดังกลาว ดังนั้น ไทย
ควรใชขอตกลงที่จัดทําไวแลวในการรื้อฟนความรวมมือรูปแบบไตรภาคีดังกลาว
อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสวีเดน
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆดวย 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)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) เปนประเทศที่อยูในกลุมยู
ไทยแลว
โรโซน และไดรับผลกระทบ
2) มีหนวยงานตัวแทน และ
จากวิกฤตยูโรโซน
เปนกลไกการดําเนินงาน
2) ตระหนักถึงประสิทธิผล
3) สนับสนุนการกาวสูการ
การใหความชวยเหลือ
เปนประชาคมอาเซียน
4) สนับสนุนการลดชองวาง 3) ไมใชคูเจรจาของอาเซียน
การพัฒนา และกรอบความ 4) ยังไมแสดงความสนใจให
ความรวมมือแกเมียนมาร
รวมมือระดับภูมิภาค
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จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
ตอเนื่อง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่
มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ
4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ
บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ
สวนงานที่รับผิดชอบ

-

ประเทศไทยควรเนนกล - ประเทศไทยควรติดตาม
ยุทธเชิงรุกในการขยายความ สถานการณวิกฤตยูโรโซนวา
รวมมือไตรภาคีกับเยอรมนี
มีผลกระทบกับเยอรมนี และ
- ประเทศไทยและเยอรมนี
งบประมาณที่จะสนับสนุน
ควรใชกลไกที่มีอยูในการ
ความรวมมือไตรภาคีกับไทย
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย ในอนาคต
โดยไมตองมีการลงนาม เพื่อ - ประเทศไทยควรเนนความ
หลีกเลี่ยงสถานะทาง
รวมมือไตรภาคีกับเยอรมนี
กฏหมายของ สพร. และ
ในสาขาที่ไมซ้ําซอนกับ
ประเด็นมาตรา 190
แหลงอื่นๆ
- ประเทศไทยควรใชขอ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การขยายความรวมมือกับ
เยอรมนีเพื่อลดชองวางการ
พัฒนาในภูมิภาค

-

-

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 ชวยเหลือแกประเทศที่สาม
รับผิดชอบและสนับสนุน
คาใชจายดังกลาว
กระทรวงการตางประเทศ
ควรมีการบูรณาการแผนงาน
ในระดับสวนตางๆของ สพร.
และระหวาง สพร.กับกรม
ภูมิภาค เพื่อไมไหประเทศ
เปาหมายซ้ําซอนกัน และมี
การเตรียมงบประมาณรองรับ
ไวลวงหนา

2) ผลการศึกษา
การสงเสริมความรวมมือกับเยอรมนียังมีโอกาสใหไทยสามารถขยายความ
รวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สาม เนื่องจากทั้ ง 2 ฝายไดมีการจัดทําขอตกลงไตรภาคีเพื่อ
เป นกรอบในการดํ า เนิ นงานร วมกั นแล ว และเยอรมนี มี ห น วยงานที่ ไ ด รับ หมายให รับ ผิ ดชอบ
โดยตรง และเปนคูเจรจากับไทย ไดแก German International Cooperation (GIZ หรือ GTZ ใน
อดีต) นอกจากนั้น เยอรมนียังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับไทยอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะความรวมมือในรูปแบบโครงการในประเทศที่สาม ซึ่งแมวาจะมีความซับซอน
ในการประสานงานและดําเนินงานรวมกันทั้ง 3 ฝายเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดฝกอบรมที่
ไทยดําเนินการรวมกับญี่ปุน แตก็ชวยใหทุกฝายไดมีการเรียนรูและปรับปรุงการดําเนินงานความ
รวมมือใหดียิ่งขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและเยอรมนี
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆ และควรเปนสาขาที่เยอรมนีใหความ
สนใจ เชน การศึกษา (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน
อาชีวศีกษา และการศึกษานอกระบบ (บทที่ 3 ขอ 3.2.9) เปนตน ทั้งนี้ 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)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีขอตกลงไตรภาคีรวมกับ 1) ตระหนักถึงประสิทธิผล
ไทยแลว
การใหความชวยเหลือ
2) มีการจัดตั้งกลไกการประชุม 2) ไมมีหนวยงานตัวแทนใน
ประจําประหวาง 2 ฝาย และ
ประเทศไทย
สลับกันเปนเจาภาพ
3) เปนประเทศสมาชิกอาเซียน
และสนับสนุนการกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน
4) สนับสนุนการลดชองวางการ
พัฒนา และกรอบความรวมมือ
ระดับภูมิภาค
5) แสดงความสนใจใหความ
รวมมือแกเมียนมาร
ประเทศไทยควรเนนกล ประเทศไทยควรเนน
จุดแข็ง (ภายใน)
ความรวมมือไตรภาคีกับ
1) นโยบายรัฐบาลมีความ ยุทธเชิงรุกในการขยายความ
รวมมือไตรภาคีกับสิงคโปร
สิงคโปรในสาขาที่ไมซ้ําซอน
ตอเนื่อง
ประเทศไทยและ
กับแหลงอื่นๆ
2) มีความพรอมเชิง
วิชาการที่มีการพัฒนาใน สิงคโปรควรใชกลไกที่มีอยูใน
การเห็นชอบแผนปฏิบัติงานยอย
หลายสาขา
โดยไมตองมีการลงนาม เพื่อ
3) มีหนวยงานและ
หลีกเลี่ยงสถานะทางกฏหมาย
สถาบันการศึกษาเปน
ของ สพร. และประเด็นมาตรา
จํานวนมากที่ตองการ
190
รวมมือกับหนวยงาน
ประเทศไทยควรใชขอ
ตางประเทศ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
4) สามารถใชตัวแบบ
ขยายความรวมมือกับสิงคโปร
และประสบการณจาก
การเปนประเทศผูรับไป เพื่อลดชองวางการพัฒนาใน
ถายทอดใหแกประเทศ ภูมิภาค
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กําลังพัฒนาอื่นๆอยาง ประเทศไทยควรเชิญ
เหมาะสม
ชวนสิงคโปรใหขยายความ
5) มีขอไดเปรียบเชิง
รวมมือแกเมียนมารมากยิ่งขึ้น
เปรียบเทียบ เชน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
คาใชจายนอย ความ
ใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.
กําหนดภารกิจรับผิดชอบ
อยางชัดเจน
ประเทศไทยควรขอให
ประเทศไทยและเยอรมนี
จุดออน (ภายใน)
สิงคโปรสนับสนุนคาใชจายสวน ควรเขารวมในกลไกการ
1) กฎระเบียบไม
ใหญเพื่อลดภาระงบประมาณ
ประชุมสําหรับประเทศผูให
เอื้ออํานวย
ความชวยเหลือ (joint funding
2) สพร.ไมมีสถานะเปน ของไทย
ประเทศไทยควร outsource mechanism หรือ donor
นิติบุคคล
และใชความชํานาญการของ
coordination meeting) เพื่อนํา
3) สพร.ขาดแคลน
สถาบันไทย และผูเชี่ยวชาญไทย ขอมูลที่ไดรับมาประกอบการ
บุคลากร
(expertise) โดยขอใหสิงคโปร พิจารณาเพื่อใหความ
4) สพร.มีงบประมาณ
รับผิดชอบและสนับสนุน
ชวยเหลือแกประเทศที่สาม
จํากัด
คาใชจายดังกลาว
5) สพร.มีหลายภารกิจ
กระทรวงการตางประเทศ
และสวนงานที่
ควรมีการบูรณาการแผนงานใน
รับผิดชอบประเทศ
ระดับสวนตางๆของ สพร. และ
เปาหมายเดียวกัน เชน
ระหวาง สพร.กับกรมภูมิภาค
ประเทศเพื่อนบาน
6) ขาดความเชื่อมโยงดาน เพื่อไมไหประเทศเปาหมาย
แผนงานและงบประมาณ ซ้ําซอนกัน และมีการเตรียม
งบประมาณรองรับไวลวงหนา
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2)

ผลการศึกษา
การสงเสริมความรวมมือกับสิงคโปรยังมีโอกาสใหไทยสามารถขยายความ
รวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สามอีกมาก เนื่องจากทั้ง 2 ฝายไดมีการจัดทําขอตกลง
ไตรภาคีเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานรวมกันแลว และสิงคโปรมีหนวยงานที่ไดรับหมายให
รับผิดชอบโดยตรง และเปนคู เจรจากับไทย ไดแก Technical Cooperation Directorate (TCD)
รวมทั้งมีกลไกการประชุมประปในการหารือเกี่ยวกับทิศทาง และแผนงานการดําเนินงานรวมกัน
นอกจากนั้น สิ งคโปร ยังคงใหความสําคั ญกั บประเทศในภู มิภาค และยินดีรวมมื อกั บไทยอยา ง
ตอเนื่องในการจัดฝกอบรมใหแกประเทศที่สามภายใตกรอบขอตกลงดังกลาว
อยางไรก็ตาม หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสิงคโปร
ควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆดวย และควรเปนสาขาที่สิงคโปรให
ความสนใจ เชน สาธารณสุข และการศึกษา (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเน นที่ไทยพรอมให
ความรวมมือ เชน สาธารณสุข (การสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ และการจัดการหองปฏิบัติการ)
การศึกษา (ความรวมมือดานการวิจัย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) (บทที่ 3 ขอ 3.2.4 และ
3.2.9) เปนตน
4.3 วิเคราะหกรณีคูรวมมือที่ยังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย
ไดแก สหรัฐอเมริกา
4.3.1 วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
และสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
โอกาส (ภายนอก)
ขอจํากัด (ภายนอก)
1) มีหนวยงานตัวแทน และ 1) ยังไมมีขอตกลงไตรภาคี
เปนกลไกการดําเนินงาน
รวมกับไทย
2) เปนคูเจรจาของอาเซียน 2) ตระหนักถึงประสิทธิผล
และสนับสนุนการกาวสูการ
การใหความชวยเหลือ
เปนประชาคมอาเซียน
3) สนับสนุนการลดชองวาง
การพัฒนา และกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาค
4) อื่นๆ เชน สนใจใหความ
รวมมือแกเมียนมาร
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จุดแข็ง (ภายใน)
1) นโยบายรัฐบาลมีความ
ตอเนื่อง
2) มีความพรอมเชิงวิชาการที่
มีการพัฒนาในหลายสาขา
3) มีหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาเปนจํานวน
มากที่ตองการรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศ
4) สามารถใชตัวแบบ และ
ประสบการณจากการเปน
ประเทศผูรับไปถายทอด
ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆอยางเหมาะสม
5) มีขอไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คาใชจายนอย
ความใกลเคียงเชิงภูมิศาสตร
ภาษา และวัฒนธรรม
6) โครงสราง สพร.กําหนด
ภารกิจรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน
จุดออน (ภายใน)
1) กฎระเบียบไมเอื้ออํานวย
2) สพร.ไมมีสถานะเปนนิติ
บุคคล
3) สพร.ขาดแคลนบุคลากร
4) สพร.มีงบประมาณจํากัด
5) สพร.มีหลายภารกิจ และ
สวนงานที่รับผิดชอบ

-

ประเทศไทยควรเรงเจรจา
กับสหรัฐฯโดยใชการประชุม
ระดับสูงในการผลักดันใหเกิด
ความรวมมือไตรภาคี
- ประเทศไทยควรใชขอ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การรวมมือกับสหรัฐฯเพื่อให
ความชวยเหลือประเทศตางๆ
ในภูมิภาค
- ประเทศไทยควรเรง
ผลักดันความรวมมือกับ
สหรัฐฯเพื่อใหแกเมียนมาร

-

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

-

-

-

ประเทศไทยควรเรงรัดฝาย
สหรํฐฯในการจัดทําขอตกลง
รวมมือไตรภาคีกับไทย
- ประเทศไทยควรเนนความ
รวมมือไตรภาคีกับสหรัฐฯใน
สาขาที่ไมซ้ําซอนกับแหลง
อื่นๆ

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
การส งเสริมความร วมมื อกับสหรัฐฯยัง มีโอกาสสํ าหรับ ประเทศไทย เนื่องจาก
สหรัฐฯใหการสนับสนุนความรวมมือแกประเทศตางๆในภูมิภาค โดยเฉพาะการใหความรวมมือแก
ประเทศในลุมน้ําโขงตอนลาง โดยสหรัฐฯมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ไดแก United
State Agency for International Development (USAID) และเปนกลไกในการดําเนินงานกับไทยซึ่ง
กําลังจะมีการจัดทําขอตกลงวาดวยความรวมมือไตรภาคีในอนาคต อีกทั้ง ทั้ง 2 ฝายมีความสนใจที่
จะรวมกันใหความรวมมือแกเมียนมารซึ่งนาจะเปนโอกาสของไทยในการขยายความรวมมือกับ
สหรัฐฯไดมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม หากคํานึ งถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสหรัฐฯควร
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆดวย และควรเปนสาขาที่สหรัฐฯใหความ
สนใจ เชน Global Warming (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนสาขาและจุดเนนที่ไทยพรอมใหความรวมมือ เชน
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (บท
ที่ 3 ขอ 3.2.5) เปนตน
นอกจากนั้น การที่สหรัฐฯยังคงใหความรวมมือดานยาเสพติดแกประเทศไทยและ
ในภูมิภาค ดังนั้น ทั้ง 2 ฝายควรตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกัน เนื่องจากยาเสพติดเปน
cross-border issue และจําเปนตองเสริมสรางขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการปองกัน
แกไข และปราบปรามของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ไทย และสหรัฐ รวมทั้งประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุนความรวมมือและ
แกไขปญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

รัฐบาลไทยมีนโยบายอยางชัดเจนและตอเนื่องในการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริม การเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ ทั้งนี้ กระทรวงการ
ตางประเทศไดกําหนดเปนยุทธศาสตรระยะ 4 ป ระหวาง พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง
ดัง กล า ว โดยมี สพร.เป นหน วยงานในการขั บ เคลื่ อนการดํ า เนินงานดั ง กล า วภายใต ก รอบและ
ประเด็นยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อใหมีความเชื่อมโยงและสอดประสานกัน
ในการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศของไทยซึ่งเปลี่ ยนสถานะจาก “ผูรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ” เปน “หุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ” ประเทศไทยไดนํา
รูปแบบความรวมมือไตรภาคีมาใชในการดําเนินงานโดยไดเชิญชวนประเทศพัฒนาแลวมารวมมือ
กับไทยเพื่อใหความรวมมือแกประเทศที่สาม ซึ่งไดมีการจัดทําขอตกลงกับประเทศตางๆบางแลว
ทั้งนี้ ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห SWOT มีขอสรุปดังนี้
5.1 ความรวมมือกับประเทศที่มีขอตกลงไตรภาคีกับไทยแลว
ไดแก ญี่ปุน ลักซัมเบอรก ออสเตรเลีย ฮังการี สวีเดน เยอรมนี และสิงคโปร
5.1.1 ประเทศคูความรวมมือ
การสงเสริมความรวมมือไตรภาคีกับญี่ปุน ออสเตรเลีย และเยอรมนีมีความเปนไป
ไดสูง เนื่องจากประเทศไทยมี สพร.เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการเจรจาและดําเนินงานทั้งนี้แต
ละประเทศดังกลาวไดมอบหมายหนวยงานตัวแทนในไทยใหรับผิดชอบโดยตรงและเปนคูเจรจากับ
ไทย ไดแก Japan International Cooperation Agency (JICA) Australian Agency for International
Development (AusAID) และ German Technical Cooperation (GTZ) ตามลําดับ ซึ่งนาจะเปน
โอกาสใหสามารถขยายความรวมมือไตรภาคีของไทยไปสูประเทศที่สามไดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นไทยยังมีโอกาสขยายความรวมมือไตรภาคีกับสิงคโปรไปสูประเทศที่
สามอีกมาก เนื่องจากสิงคโปรมีหนวยงานที่ไดรับหมายใหรับผิดชอบโดยตรง และเปนคูเจรจากับ
ไทย ไดแก Technical Cooperation Directorate (TCD) แมวา TCD ไมมีหนวยงานตัวแทนในไทย
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แตทั้ง 2 ฝายไดมีการจัดตั้งกลไกความรวมมือไวแลว และมีการประชุมประจําป
อย างสม่ํ าเสมอและต อเนื่ องเพื่ อกํา หนดทิ ศ ทางและแผนการดํ า เนิ นงานร วมกัน อี ก ทั้ง ไทยและ
สิงคโปรเปนประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งใหความสําคัญกับการลดชองวางการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การรวมตัวกันในภูมิภาคและการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในอนาคต
สําหรับความรวมมือกับบางประเทศในยุโรป เชน ฮังการี และสวีเดน ยังมีโอกาส
อยูบางแมวาแตละประเทศดังกลาวไมมีหนวยงานตัวแทนในไทย แตเนื่องจากฝายฮังการีมีความ
สนใจที่จะรวมมือกับไทยเพื่อใหความรวมมือแกเมียนมาร ในขณะที่สวีเดนให ความสําคัญกับการ
ลดชองวางการพัฒนาในภูมิภาคซึ่งนาจะเปนโอกาสของไทยในการเจรจาเพื่อสงเสริมความรวมมือ
กับฮังการีและรื้อฟนความสัมพันธกับสวีเดนโดยอาศัยกรอบขอตกลงไตรภาคีที่ลงนามรวมกันไว
แลว
อยางไรก็ตาม การขยายความรวมมือกับประเทศในยุโรป เชน ลักซัมเบอร กยังคงมี
ข อ จํ า กั ด เนื่ อ งจากเป น ประเทศจั ด อยู ใ นกลุ ม ประเทศที่ เ กิ ด วิ ก ฤตยู โ รโซน และคงต อ งรอให
สถานการณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกอน รวมทั้งมีสัญญาณเชิงบวกที่พรอมจะรวมมือกับไทย
ในรูปแบบไตรภาคีที่ไดลงนามรวมกันไวแลว เชน การมอบหมายตัวแทนหรือหนวยงานที่ชั ดเจน
ในการเจรจาหารือกับไทยเพื่อดําเนินงานและขับเคลื่อนความรวมมือดังกลาว
5.1.2 รูปแบบความรวมมือ
ญี่ปุนและสิงคโปรยังคงใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาค และยินดีรวมมือกับ
ไทยอยางตอเนื่องโดยเนนรูปแบบการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกประเทศที่สามในประเทศไทย
(Third Coutry Training Programme - TCTP) และการสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่
สาม (Third Coutry Expert Programme - TCEP)
ในขณะที่เยอรมนีเนนความรวมมือกับไทยในรูปแบบโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ (Technical Cooperation Project – TCP) ในประเทศที่สาม ซึ่งแมวามีความซับซอนในการ
ประสานงานและดําเนินงานรวมกันทั้ง 3 ฝายเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดฝกอบรมที่ไทย
ดําเนินการรวมกับญี่ปุนและสิงคโปร แตก็ชวยใหทุกฝายไดมีการเรียนรูและปรับปรุงการดําเนินงาน
ความรวมมือใหดียิ่งขึ้นในอนาคต
สําหรับความรวมมือกับออสเตรเลียแมวายังไมมีการดําเนินงานรวมกับไทยในชวง
ที่ผานมา แตก็อาจมีความเปนไปไดที่จะเริ่มตนดวยโครงการขนาดเล็กซึ่งใชงบประมาณไมมาก เชน
การรวมกันจัดอบรมในประเทศไทยใหแกประเทศเพื่อนบานของไทย รวมถึงประเทศในหมูเกาะ
แปซิฟกซึ่งออสเตรเลียใหความสําคัญ
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5.1.3 ประสิทธิผลของความชวยเหลือ และสาขาความรวมมือ
หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและแตละประเทศผูใหตางๆยัง
ขาดกลไกในการประสานความชวยเหลือและผสานความรวมมือกัน (Aid Coordination Mechanism
หรือ Harmonization of Aid) ในเรื่องดังกลาว ดังนั้น การเขารวมในกลไกการประชุมสําหรับ
ประเทศผูใหความชวยเหลือ (donor’s meeting) ซึ่งจัดขึ้นในไทยหรือในตางประเทศจึงชวยใหแตละ
ประเทศสามารถนําขอมูลอยางครบถวนมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศ
ที่สาม และสอดตลองกับหลักการของปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความชวยเหลืออีกดวย
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถพิจารณากําหนดสาขาความรวมมือกับประเทศ
ผูใหตางๆเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนกันโดยคํานึงถึงความสนใจของแตละประเทศ และความพรอม
ของไทยเอง อาทิ
1) ไทยและญี่ ปุนในสาขาสิ่งแวดล อม (เชน Global Warming และ Climate
Change)
2) ไทยและออสเตรเลียในสาขาสาธารณสุข (เชน การปองกันและควบคุมโรค
และสาธารณสุขมูลฐาน)
3) ไทยและฮังการีในสาขาการทองเที่ยว (เชน การบริหารจัดการการทองเที่ยว
และการฟนฟูแหลงทองเที่ยว)
4) ไทยและสวีเดนในสาขาสาธารณสุข (เชน การสงเสริ มสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม)
5) ไทยและเยอรมนี ใ นสาขาการศึ ก ษา (เช น อาชี ว ศึ ก ษา และการศึ ก ษานอก
ระบบ)
6) ไทยและสิงคโปรในสาขาสาธารณสุข (เชน การสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
และการจัดการหองปฏิบัติการ) การศึกษา (เชน ความรวมมือดานการวิจัย และการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน)
5.2 ความรวมมือกับประเทศที่ยังไมมีขอตกลงไตรภาคีกับไทย
สหรัฐฯยังคงใหการสนับสนุนความรวมมือแกประเทศตางๆในภูมิภาค โดยเฉพาะการให
ความร ว มมื อ แก ป ระเทศในลุ ม น้ํ า โขงตอนล า ง โดยสหรั ฐ ฯมี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินงาน ไดแก United State Agency for International Development (USAID) และเปนกลไกใน
การดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีในอนาคต อีกทั้ง ทั้ง 2 ฝายมีความสนใจที่จะรวมกันใหความ
รวมมือแกเมียนมารซึ่งเปนโอกาสของไทยในการขยายความรวมมือกับสหรัฐฯไดมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนั้น การที่ สหรัฐฯยัง คงใหความรวมมือดานยาเสพติดแกประเทศไทยและใน
ภูมิภาค ดังนั้น ทั้ง 2 ฝายควรตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกัน เนื่องจากยาเสพติดเปน
cross-border issue และจําเปนตองเสริมสรางขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการปองกัน
แกไข และปราบปรามของหนวยงานตา งๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ไทย และสหรัฐ รวมทั้งประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุนความรวมมือและ
แกไขปญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค
หากคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ ไทยและสหรัฐฯควรหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน
กับความชวยเหลือจากแหลงอื่นๆดวย ทั้งนี้การเขารวมในกลไกการประชุมสําหรับประเทศผูให
ความชวยเหลือ (donor’s meeting) ซึ่งจัดขึ้นในไทยหรือในตางประเทศจึงชวยใหแตสามารถนํา
ขอมูลอยางครบถวนมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่สาม และสอดต
ลองกับหลักการของปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของความชวยเหลืออีกดวย อยางไรก็ตาม
ไทยสามารถพิจารณากําหนดสาขา ประเด็น และจุดเนนของความรวมมือที่ไมซ้ําซอนกับแหลงอื่น
โดยคํานึงถึงความสนใจของสหรัฐฯ และความพรอมของไทยเอง ไดแก ดานสิ่งแวดลอม เชน การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน
5.3 แนวทางสงเสริมความรวมมือไตรภาคีของไทย
รั ฐบาลไทยมี นโยบายอย า งชั ดเจนในการส ง เสริ ม ความร วมมื อกั บ ต า งประเทศต า งๆ
รวมทั้งการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตางๆ ดังนั้น แนวทางสงเสริมและขยายความ
รวมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศตางๆในอนาคตไมใชเปนเพียงการนําจุดแข็งและโอกาสมาใช
ในการกําหนดแนวทางและกลยุทธเชิงรุกในการดําเนินงานกับประเทศตางๆไมวาคูรวมมือจะเปน
ประเทศใดก็ตามดังที่กลาวแลวขางตน
ในขณะเดี ย วกั น รั ฐบาลไทยควรให ความสํ า คัญในการขจัดหรือลดจุ ดออนที่อาจเป น
อุปสรรคตอการดําเนินงานดวย เชน การปรับปรุงกฎระเบียบใหการดําเนินงานความรวมมือกับ
ตางประเทศมีความคลองตัวยิ่งขึ้น การปรับสถานะของหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีผลทางกฎหมาย
เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ป ระเทศคู เ จรจา การบรรจุ บุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม ในระดั บ ปฏิ บั ติ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณมากขึ้ น การบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงแผนงานและงบประมาณอย า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถสงเสริมหรือขยายความรวมมือไตรภาคีไดมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับการจัดตั้งกลไกการดําเนินงานรวมกัน และการกําหนดหรือมอบหมายหนวยงาน
ตั วแทนที่ ชั ดเจน รวมทั้ ง ข อจํ า กั ดของประเทศคู รวมมื อต า งๆ เช น การเกิ ดวิ ก ฤตยู โรโซนซึ่ ง มี
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แนวโนมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการเงินในประเทศยุโรป และอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
โลกในวงกวาง รวมทั้งอาจสงผลตอการดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีของไทยดวย
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลไทยควรให ค วามสํ า คั ญกั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ เ ชิ ง ป องกั น ความ
ซ้ําซอนของความชวยเหลือของไทยกับแหลงผูใหตางๆโดยคํานึงถึงประสิทธิผลของความชวยเหลือ
ในประชาคมระหวางประเทศ รวมทั้งประเทศและแหลงผูใหตางๆดวย (international and donor
community) ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธดังกลาว ไดแก รัฐบาลไทย
ควรริเริ่มจัดใหหนวยงานไทยตางๆที่ดําเนินงานใหความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งประเทศ
ผูใหและแหลงผูใหตางๆทั้งในไทยและตางประเทศพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรวมมือที่ไทย
และประเทศผูตางๆใหแกประเทศที่สาม โดยอาจจัดตั้งเปนกลไกการประชุมรวมกัน และควรจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอและเปนระยะๆซึ่งจะชวยให เกิดการบูรณาการขอมูลความชวยเหลือในภาพรวม
รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือระหวางไทยกับประเทศต างๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เปนตน

บรรณานุกรม
หนังสือ
กระทรวงการตางประเทศ. แผนยุทธศาสตร 4 ปกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553 – 2556.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดอกเบี้ย, 2553.
ธงชัย สันติวงษ. การวางแผน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพาณิชย, 2534.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา. นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
บทความ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. การขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ.
สีมา สีมานันท. “บันทึกเรียนเสนอกระทรวงการตางประเทศ เรื่อง รายงานผลการพบปะหารือ เพื่อ
รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ สพร. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 และบันทึกเรียน
เสนอเรื่องแนวทางการปรับบทบาท และโครงสรางของ สพร. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550”
กรุงเทพฯ, 2550.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2554.
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ. แนวทางการดําเนินงานไตรภาคี, 2553.
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ. รางยุทธศาสตรไตรภาคีของไทย, 2555.
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ. รางยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ของไทย พ.ศ. 2555-2559, 2555.
สื่ออิเล็กทรอนิกส
ความสัมพันธระหวางประเทศ. 2551. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://megaclever.blogspot.com/2008/07/blog-post_6269.html.
ทฤษฎีการพัฒนา. 2552. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.oknation.net/blog/jamesmono/2009/03/10/entry-4.
การจัดการเชิงกลยุทธ. 2552. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://mbaru.blogspot.com/2009/11/3-swot-analysis.html.

68
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา. 2553. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=544bc40b4a258ef6.
เอกกมล เอี่ยมศรี. การใช TOWS Matrix. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.oknation.net/blog/newmanagement/2011/06/07/entry-1
Adian Cox. “Final Report on Towards Aid Effectiveness : An Assessment of the Policies,
Strategies, and Management of Thailand’s Official Development Assistance
Programme.”, 2008..
Guido Ashoff. “Triangular Development Cooperation : Potential and Risks of New Aid
Modality.”, 2010.
World Bank Institute. “Triangular Cooperation : Opportunities, Risks, and Condition for
Effectiveness.”. [online]. Available:
http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/
triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness.
UNDP. “How Triangular Cooperation Works”. [online]. Available:
http://handbook.southsouthconference.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=120.

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. บั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งรั ฐ บาลไทยและลั ก ซั ม เบอร ก ว า ด ว ยการจั ด หลั ก สู ต ร
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. บันทึกความเขาใจระหวางรั ฐบาลไทยและออสเตรเลียวาดวยความรวมมือไตรภาคี
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. บันทึ กการหารื อเกี่ ยวกับความรวมมื อหุ นสวนระหว างไทยและญี่ปุ นว าดวยความ
รวมมือทางวิชาการ (Record of Discussions on Japan-Thailand Partnership Programme in
Technical Cooperation ซึ่งลงนามระหวาง รมว. สนร. กับ ผูชวย รมว.กต.ญี่ปุน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2537)
5. บันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือหุนสวนระหวางไทยและญี่ปุนวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการ(ระยะที่ 2) (Memorandum on Japan-Thailand Partnership Programme in
Technical Cooperation (Phase 2)ซึ่งลงนามระหวาง รมว.กต. กับ รมว.กต.ญี่ปุน เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2546)
6. บันทึ กความเขา ใจระหว า งกระทรวงการต า งประเทศไทยและฮัง การี ว าด วยความ
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

71
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

1. Japan

MOU

Target
Countries

Record of
Indo –
Discussions on Chinese
Japan-Thailand Countries
Partnership
Programme in
Technical
Cooperation
(JTPP I) signed
on 1 August
2004
Memorandum
on Japan Thailand
Partnership
Programme in
Technical
Cooperation
(JTPP 2) signed
on 12
December 2003

Forms of
Cooperation

Focused
Remark
Areas of
Cooperation
Training
Areas of
Mechanism has
Programme, mutual interest been
Dispatch of
established
Experts, other
between TICA
forms as
and EOJ/JICA
agreed upon
in form of joint
working group

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
2. Singapore Memorandum of Developing
Understanding countries
between the
particularly
Government of Cambodia,
the Kingdom of Laos,
Thailand and the Myanmar,
Government of ASEAN
the Republic of Countries,
Singapore
Timor-Leste
concerning Third
Country Training
Programme
signed on 16 June
1997

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

Focused Areas
of Cooperation
Areas of mutual
interest for the
3-year plan
(2009 – 2011)
and 3 categories
Category I :
country-focused
course based on
need survey in
2. Dispatch of each CLM
expert to
country (IT,
conduct the
English
joint training Language,
course in the Trade
target countries liberalization,
(Singapore
SME)
training centre Category II :
in Cambodia, common issues
Laos and
(environment,
Myanamar)
climate change,
food safety
Category III :
best practices of
Thailand and
Singapore

Remark
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) cochaired 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
Forms of
Countries Cooperation

Focused
Areas of
Cooperation
3.Luxembourg Memorandum
Developing 1. Third
- Priority on
ofUnderstanding countries in country
social sector,
between the
Asia and
training course health,
Kingdom of
Pacific
in Thailand education
Thailand and the Region
- may include
Government of the
2. Dispatch of tourism,
Grand Duchy of
expert to
financial
Luxembourg on the
conduct the services,
Third Country
training course environment,
Training
in the target IT,
Programme
countries
Agriculture
signed on 10
October 2000
4. Australia
Memorandum
Developing 1. Third
Areas of
ofUnderstanding countries country
mutual
between the
training course interest which
Government of
in Thailand Australia and
Australia and the
2. Dispatch of Thailand have
Royal Thai
expert to
relevant
Government
conduct the expertise and
relating to
training course in response to
Trilateral
in the target the needs or
Development
countries
priority of the
Cooperation
third
signed on
countries
4 January 2002

Remark

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

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
Forms of
Countries Cooperation

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

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

Focused
Areas of
Cooperation
Areas of
mutual
interest
addressing
development
challenges of
third countries
such as
education,
agriculture,
freshwater
fishery,
human
resource
development
- Environment
issues
including
forestry
- human
trafficking
- HIV/AIDS
- capacity
building on
trade
regulation and
negotiation

Remark

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

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

7. France

MOU

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

Target
Forms of
Countries Cooperation
Southeast
Asian
countries
particularly
Loas and
Cambodia,
African
countries

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

8. Germany Memorandum of
Cambodia,
Understanding
Laos and
between Ministry of Vietnam
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

1. ProjectType (shortterm of 1 year
and mediumterm of 3 year
project)
2.Training
course
3. Study visit
4. Dispatch of
expert

Focused
Areas of
Cooperation
- Agriculture
(such as rubber
plantation)
- Public Health
(such as
mother and
child care,
HIV/AIDS,
infectious
diseases, TB,
malaria)
- Rural
Development
(including
Agriculture,
Micro-finance
and SME)
- Education
and Vocational
Education
- Public Health

Remark

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

- 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

Programme
signed on 5 June 2008

Target
Forms of
Countries Cooperation

Focused
Areas of
Cooperation

Remark

cooperation has
been established
in form of
Trilateral
Steering
Committee
(TSC) cochaired by TICA
and GTZ
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – นามสกุล
การศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2540

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2554

นายวัฒนวิทย คชเสนี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Diploma in Natural Resources Management
University of Western Australia

เจาหนาที่วิเทศสหการ 3 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
เจาหนาที่วิเทศสหการ 4 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
เจาหนาที่วิเทศสหการ 5 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
เจาหนาที่วิเทศสหการ 6 กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี
เจาหนาที่วิเทศสหการ 7 กรมวิเทศสหการ กระทรวงการตางประเทศ
นักวิเทศสหการชํานาญการพิเศษ (เจาหนาที่วิเทศสหการ 8 ว)
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ
ผูอํานวยการสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

ตําแหนงปจจุบันและสถานที่ทํางาน
ผูอํานวยการสวนความรวมมือหุนสวนทวิภาคี
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ

