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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในฐานะเป็น
ประเทศผู้ให้มือใหม่หรือรายใหม่ในโลกของการพัฒนาที่สังคมโลกเรียกร้องให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพ่ือขจดัปัญหาความยากจน ความอดอยาก ความด้อยพัฒนา ขาดโอกาสและความรู้ เทคโนโลยี และ
ความไม่เท่าเทียมทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาและการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ไทยเป็น
ประเทศก าลังพัฒนาและเป็นรัฐขนาดเล็กความช่วยเหลือที่จะให้แก่ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าย่อมมี
ข้อจ ากัด ดังนั้น ไทยควรศึกษาเรียนรู้จากประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็น
ตัวแบบหรือเป็นกรณีศึกษาทั้งในด้านการก าหนดนโยบายและรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้
ศึกษาเห็นว่า ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายและรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่น่าสนใจและมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสม
ในการน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ผลการศึกษาผู้ศึกษาพบว่าหลักการหรือแนวคิดพ้ืนฐานของนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
ของประเทศต่างๆ ต่อประเทศอ่ืนนั้นย่อมเป็นไปเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์แห่ งชาติของแต่ละ
ประเทศในทางใดทางหนึ่งแล้วแต่เป้าหมาย แต่ล้วนมีแนวคิดเรื่องอ านาจละมุน หรือ Soft Power 
เป็นพ้ืนฐานหลัก และเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าเป็นวิธีการการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือ
สร้างความไว้วางใจ (Trust-Building) และน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การร่วมมือและการสนับสนุนในเวที
ระหว่างประเทศ  

ส าหรับสวิตเซอร์แลนด์แม้เป็นรัฐขนาดเล็กแต่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดี มีนโยบายที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ มี
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบการวัดผล ประเมินผล มีงบประมาณด้าน
ความช่วยเหลือสูง มีองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือที่ท างานแบบบูรณาการ 
มุ่งเน้นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 
เพ่ือให้ประเทศผู้รับความช่วยเหลือสามารถพัฒนาตนเองและยืนอยู่บนขาตัวเองได้มากกว่าการมุ่ง
พัฒนาแต่เฉพาะด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ระหว่างการให้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์กับไทย ผู้ศึกษาเห็นว่า มีข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
หลายประการส าหรับประเทศไทยในการน ามาประยุกต์ใช้ทั้งในระยะสั้นที่ไทยยังมีปัญหาเสถียรภาพ
ทางการเมือง ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคคลากร และข้อเสนอแนะในระยะยาวในโนอนาคตเมื่อ
ไทยมีความพร้อมมากขึ้น ได้แก่ การเร่งสร้างและผลักดันให้ภาคการเมืองผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในมิติด้านนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน งบประมาณ บุคลากร การบูร



จ 

ณาการท างานของหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือ การสร้างแนวร่วมจากประชาชน เยาวชนและสื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือ การด าเนินกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเพ่ิมบทบาทการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาไปยังประเทศนอกภูมิภาคกลุ่มเป้าหมาย การมุ่งเน้นการให้ควาย
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน ความด้อยพัฒนาในด้านต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ในเบื้องต้นผู้ศึกษาตั้งใจเลือกท ารายงานในหัวข้อการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปของสวิตเซอร์แลนด์นั้น เพียงแต่มุ่งศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงในมิติด้าน
นโยบายและรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือว่า มีนโยบายที่น่าสนใจอย่างไร มีรูปแบบวิธีการ
บริหารจัดการกิจกรรมอย่างไรในเชิงเปรียบเทียบกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านของ
ไทยเพ่ือน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะมาประยุกต์ใช้กับไทยในฐานะเป็นประเทศมือใหม่หรือรายใหม่ใน
โลกของการพัฒนา 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ผู้ศึกษาได้พบหารือกับอาจารย์ที่ ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน คือ 
เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ  อริยปรัชญา เอกอัครราชทูต วิวัฒน์   กุลธรเธียร ศาสตราจารย์  
ดร. สร้อยตระกูล  อรรถมานะ แล้ว ผู้ศึกษากลับพบว่ายังมีหลายประเด็นทางด้านวิชาการซึ่งส าคัญ
และคิดไว้ไม่ถึง โดยเฉพาะมิติของแนวคิดทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระหว่างประเทศ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านได้กรุณาช่วยแนะน าด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท
ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการท ารายงานของผู้ศึกษาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยพ่ึงพาความรู้ ข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของ
ไทยจากการบรรยายของคุณสุชาดา  ไทยบรรเทา ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.) ต่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ของผู้ศึกษา เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2557 และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สพร. คุณพิณ  ศรีดุรงคธรรม ที่กรุณาให้ข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมถึงขอบคุณผู้สร้างผลงานทางวิชาการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ทั้งในและต่างประเทศที่ผู้ศึกษาได้น ามาศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนับตั้งแต่ปี 2543 บรรดาประเทศพัฒนาแล้วต่างเห็นว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง
ก้าวพ้นจากสถานะของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ (Recipient) ในด้านการพัฒนาต่างๆ แล้ว 
เนื่องจากมีระดับการพัฒนาประเทศที่ดีขึ้นโดยประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (Donors) ส่วนใหญ่
พิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อหัวเป็นเกณฑ์และเห็นว่ารายได้ต่อหัวของของประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑ์ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของนโยบายภายในประเทศ
ของไทยเองนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  29พฤศจิกายน 2546 ในสมัยรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้มีมติเป็นแนวทางท่ีจะไม่รับความช่วย 

เหลือจากต่างประเทศซึ่งนับเป็นการประกาศตัวเองอย่างเป็นทางการของประเทศไทยที่จะ
ไม่รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ สิ่งที่สะท้อนอีกประการส าคัญคือการที่รัฐบาลให้มีการรวมกรม
วิเทศสหการเข้ากับกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศในปี 2545 เพ่ือให้มาเป็นกลไกส าคัญ ในการ
ด าเนินการทางการทูตและการขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศ กล่าวคือมาเป็นเครื่องมือใน
การให้ความช่วยเหลือต่างประเทศแทนบทบาทหลักเดิมท่ีท าหน้าที่รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
หลังจากท่ีไทยเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยในช่วงแรกเริ่มสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือที่ส าคัญที่สุดของไทยโดยความช่วยเหลือในระยะต้นเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาและด้านวิชาการ เช่น การ
ก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) ซึ่งเป็นนโยบายการให้ความช่วยเหลือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจและความนิยม
ต่อสหรัฐฯ แบบซึมลึกและยาวนาน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นและเยอรมันเป็นอีกสองประเทศหลักที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ไทยโดยญี่ปุ่นมีเป้าหมายเพ่ือขยายฐานการผลิตเข้ามาในไทยส าหรับอุตสาหกรรมที่
เรียกว่า sunset industry กล่าวคืออุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพัฒนาแล้วจึงไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส่วนเยอรมันก็มีเป้าหมายเพ่ือขยายการส่งออกสินค้าเครื่องจักรเทคโนโลยีมาไทยโดยการช่วยเหลือใน
การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ (เทคนิคไทย-เยอรมัน) เพ่ือสร้างความนิยมต่อเทคโนโลยี
ของเยอรมันต่อคนไทย เป็นต้น ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือส าคัญของการด าเนินนโยบายต่างประเทศได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองช่วงทศวรรษ 1950 จากแผนการมาร์แชลที่สหรัฐฯ ช่วยฟื้นฟูยุโรปหลังสงคราม1 

                                                 
1 ค าบรรยายโดยนางสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แก่ผูเ้ข้าอบรม

หลักสตูรนักบริหารการทูต (นบท.) เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 



2 

ประเทศไทยเองก็ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นประเทศผู้ให้ (Donor) ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศในด้านต่างๆ หรือร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วในลักษณะเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนา 
(partnership for development) เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ทัศนะของผู้
ศึกษาเห็นว่า ไทยยังเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือต่างประเทศมือใหม่ที่มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้
จากบรรดาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนา เพ่ือเป็นตัวแบบ (Model) ทั้งในแง่
ด้านนโยบายและรูปแบบ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง พัฒนาการให้ความช่วยเหลื อของไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การขจัดปัญหาความยากจน และตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทย  

อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือต่างประเทศในภาพรวมของโลกก็ยังมีปัญหาโดยจาก
รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่าโครงการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศในอดีตที่ผ่าน
มายังล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อการลดความยากจน การส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ธนาคารโลกได้เรียกร้องให้
ประชาคมโลกเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศเป็นสองเท่าทั่วโลก นอกจากนี้จากรายงาน
ผลการวิจัยของธนาคารโลกพบว่าการก าหนดนโยบายที่ไม่ดี (poor policy) ทั้งของประเทศผู้รับและ
ผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่เกิดการเติบโตและการ
พัฒนา อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ประเทศผู้รับความช่วยเหลือไม่ค่อย
ประสงค์จะให้ใช้ค าว่า ประเทศผู้รับ (Recipient) ในถ้อยค าต่างๆ แต่ต้องการให้ใช้ค าว่าเป็นประเทศ
หุ้นส่วนด้านการพัฒนา (Partnership for Cooperation) อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาจะใช้ค าว่า ประเทศ
ผู้รับในการศึกษารายงานนี้เพื่อความชัดเจนของถ้อยค าและความหมายที่แท้จริง 

นอกจากนี้ในบริบทโลกได้มีการทบทวนประเด็นเรื่องความช่วยเหลือต่างประเทศใหม่ในช่วง
ปีแรกของศตวรรษที่ 21 ในการประชุม the Millennium Summit of 2000 ประชาคมระหว่าง
ประเทศได้เห็นชอบร่วมกันต่อแนวคิดเรื่อง Millennium Development Goals (MDG) และมุ่งให้
บรรลุผลในปี ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายเพ่ือหยุดยั้งปัญหาความยากจน การส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ ลดอัตราการตายของเด็กแรกเกิด การปรับปรุงสุขภาพของแม่เด็ก 
หยุดการแพร่กระจายของโรคเอดส์ ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและพัฒนาหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนา ทั้งนี้ในการประชุมได้กระตุ้นให้ผู้น าโลกตะหนักถึงการเร่งเพ่ิมการถ่ายเททรัพยากรและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการให้ความช่วยเหลือผ่านแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผู้ให้ความช่วยเหลือ2 

ผู้ศึกษาปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรงและ
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวแบบที่ดี
และเหมาะสมที่ไทยควรศึกษาเรียนรู้ ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

1) ในอดีตในยุคสงครามโลกและยุคสงครามเย็น สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ด าเนิน
นโยบายที่เป็นกลาง โดยไม่เข้าร่วมในปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศใดๆ ส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์

                                                 
2 Ian Vasquez, New Approach of Foreign Aid, CATO Institute. (public policy research organization, 

United State, 1977). 
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ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติ (สวิตเซอร์แลนด์เพ่ิงเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.  
2002 จากผลการลงประชามติโดยเสียงข้างมากของประชาชน ทั้งนี้เคยมีการลงประชามติมาก่อนนี้ใน
ปี ค.ศ. 1986 แต่เสียงส่วนใหญ่ปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติ) และไม่เป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์ได้หันมาเพ่ิมบทบาทในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น
และด าเนินนโยบายและบทบาทแข็งขันในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่างๆ ต่อประเทศ
ด้อยพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาทั้งในภูมิภาคยุโรปและนอกภูมิภาค 

2)  สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีจุดแข็ง (strength) ด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีทันสมัยในด้านการเกษตร ด้านมนุษยธรรม การ ส่งเสริม
ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักธรรมาภิบาล การปฏิรูประบบราชการ งานด้านผู้ลี้ภัย เป็นต้น  

3)  ในปี พ.ศ. 2557 สวิตเซอร์แลนด์เข้าด ารงต าแหน่งประธานขององค์การว่าด้วยความ
มั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe : 
OSCE)( วาระ1 ปี) ซึ่งเป็นองค์การด้านความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ปัจจุบันมีสมาชิก 57 ประเทศ โดย OSCE มีมิติความร่วมมือที่ส าคัญประการหนึ่งคือ มิติด้านการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่ประเทศสมาชิกขององค์การฯ ซึ่งเป็นมิติที่สวิตเซอร์แลนด์มีบทบาทแข็งขันอย่างมาก 

4)  ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกประเภท ประเทศหุ้นส่วนเพ่ือความร่วมมือของ OSCE เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2543 และโดยที่ไทยเป็นประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสวิตเซอร์แลนด์ จึงน่าจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งที่ไทยควรเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์
ในอีกมิติหนึ่งกล่าวคือ ในกรอบความร่วมมือภายในองค์การระดับภูมิภาคฯ เพ่ือน ามาปรับใช้ในกรณี
ความร่วมมือด้านการพัฒนาในอาเซียน  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งด้านนโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์ต่อประเทศด้อยพัฒนากว่าที่เป็นสมาชิกของ OSCE  

1.2.2 เพ่ือสังเคราะห์ว่าจะสามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นพื้นฐานและประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพหรือความส าเร็จและหลีกเลี่ยงปัจจัยความ
ล้มเหลว รวมถึงพัฒนา ปรับปรุง หรือเป็นตัวแบบที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศ
ผู้ให้มือใหม่ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนได้อย่างไรหรือไม่ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา  
1)  ในมิติเนื้อหาจะจ ากัดการศึกษาเฉพาะนโยบายและรูปแบบการให้ความ

ช่วยเหลือต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
2)  ในมิติพ้ืนที่จะมุ่งศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของ

สวิตเซอร์แลนด์ต่อประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าที่เป็นสมาชิก OSCE เช่น ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 
ประเทศในยุโรปตะวันออก ประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน กลุ่มประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ
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สหภาพยุโรป เป็นต้น เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ความส าคัญ (priority) และมี
โครงการความช่วยเหลือที่น่าสนใจให้ศึกษามาก 

3)  ในมิติของเวลาจะมุ่งเน้นศึกษานโยบายและโครงการให้ความช่วยเหลือในช่วงที่
สวิตเซอร์แลนด์ท าหน้าที่เป็นประธาน ของ OSCE คือ ในปี ค.ศ. 2014 ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์เคยเป็น
ประธานของ OSCE มาครั้งหนึ่งแล้วในปี ค.ศ. 1996 เนื่องจากเป็นช่วงที่สวิตเซอร์แลนด์ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ 

4)  ผู้ศึกษาใช้หลากหลายวิธีในการศึกษา ได้แก่ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางการของกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ หน่วยงานด้านการพัฒนาและ
ความร่วมมือของสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) 
ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การเข้าฟังบรรยายสรุปจากกระทรวง
การต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับบทบาทของสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะประธาน OSCE การ
สัมภาษณ์และรับฟังค าบรรยายของผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการให้ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศของไทย 

1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาดังกล่าวมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
1) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
2) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้มีการจัดท าและเผยแพร่ในรูป

เอกสารหรือสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
3) การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อที่ศึกษา การ

รับฟังการบรรยายในที่ประชุมหรืออบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าทฤษฎี แนวคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด (SWOT Analysis) มาประกอบในการวิเคราะห์ 
 
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.4.1 สวิตเซอร์แลนด์แม้เป็นประเทศขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในยุโรปแต่เป็น
ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรและมุ่งส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน จึงถือเป็นประเทศตัวแบบที่ดีโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

1.4.2 สวิตเซอร์แลนด์ด าเนินนโยบายด้านการช่วยเหลือต่างประเทศ (foreign aid) ที่มุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนแก่ประเทศต่างๆ และมีรูปแบบวิธีการในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนาน จึงน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและทาง
ปฏิบัติของไทยที่ปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือมือใหม่ ให้สามารถให้ความช่วยเหลือ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับประเทศผู้รับความช่วยเหลือซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนและประเทศเป้าหมาย
อ่ืนๆ เช่น ในเอเชียใต้และแอฟริกา เป็นต้น 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

ในการท ารายงานผู้ศึกษาได้มีข้อสมมติฐานเกี่ยวกับกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมจะ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของ
สวิตเซอร์แลนด์เพ่ือน ามาสังเคราะห์ ออกมาเป็นแนวคิดข้อเสนอแนะ ข้อเปรียบเทียบและความ
เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา สนับสนุนการก าหนดนโยบายและรูปแบบการ
ช่วยเหลือต่างประเทศด้านการพัฒนาของไทย โดยได้แบ่งเป็น 3 กรอบแนวคิดหลัก คือ  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่อง Soft Power - Public Diplomacy  
2) แนวคิดทฤษฎีการสร้างความไว้วางใจ (Trust) ในการก าหนดนโยบายการให้ความ

ช่วยเหลือต่างประเทศ  
3)  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นเป้าหมายส าคัญในการ

ก าหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ  
4)  ทฤษฎี SWOT Analysis เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์นโยบายและรูปแบบการ

ให้ความช่วยเหลือของสวิตเซอร์แลนด์และน ามาเปรียบเทียบกับไทยเพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาเป็น
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมส าหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
2.1.1  แนวคิดเรื่องอ านาจละมุน (Soft Power) และการทูตสาธารณะ (Public 

Diplomacy) 
ศาสตราจารย์ Joseph S.Nye Jr. นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้

ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของแนวคิดเรื่อง Soft Power ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยอธิบาย
ว่า ปกติมักเข้าใจว่า “อ านาจ” ว่าหมายถึงความสามารถในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่นการ
ใช้ไม้แข็ง (stick) และไม้นวม (carrot) ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศเป็นต้น ซึ่งอ านาจแบบ
ดังกล่าวนี้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของอ านาจเท่านั้นหรือที่ Nye เรียกว่าเป็น hard power หรืออ านาจ
แข็ง หากแต่ยังมีอ านาจอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ soft power หรืออ านาจละมุน อันหมายถึงอ านาจที่ท า
ให้ประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตามความต้องการของตนโดยที่ไม่จ าเป็นต้องบังคับหรือมีข้อแลกเปลี่ยนแต่
ประการใด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นความสามารถในการท าให้ผู้ อ่ืนมีความพอใจในการเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการของตนเป็นการใช้อ านาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพ่ือน าไปสู่การ
ยอมรับโดยดุษฎีซึ่งแตกต่างไปจากการใช้อิทธิพลที่ต้องอาศัยอ านาจแบบ hard power  

Nye มีแนวคิดว่าที่มาของ soft power ได้แก่ (1) วัฒนธรรม ถ้าวัฒนธรรมของ
ประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่วัฒนธรรม
ดังกล่าวจะกลายเป็น soft power ของประเทศนั้นก็จะมีมากข้ึน (2) ค่านิยมทางการเมือง ถ้าประเทศ
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ใดมีค่านิยมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ soft power ของประเทศนั้นก็จะเพ่ิมขึ้น (3) 
นโยบายต่างประเทศ ถ้าประเทศหนึ่งด าเนินนโยบายที่หน้าไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว
และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่จะสร้าง soft power จะมีน้อยแต่ถ้าประเทศใดมี
แนวนโยบายต่างประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชนโอกาสที่จะสร้าง soft power ให้
เกิดข้ึนจะมีมาก  

เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ soft power บรรลุผลในทางปฏิบัติก็คือสิ่งที่เรียกว่า 
การทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่มิได้มุ่งเป้าหมายไปที่รัฐบาลของ
ต่างประเทศ หากแต่มีเป้าหมายหลักไปยังปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นไปเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศของตนเองแล้วยังมุ่งหวังที่จะสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพ่ือ
รองรับนโยบายต่างประเทศที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ มิติที่ส าคัญประการหนึ่งของการทูต
สาธารณะคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านคน โดยอาศัยช่องทางต่างๆ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี Nye เห็นว่าจุดอ่อนของ soft power คือให้ผลใน
ทางอ้อมและใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับที่ Melissen นักวิชาการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเห็นว่า การทูตสาธารณะมิใช่เครื่องมือที่สามารถบรรลุผลได้ทันทีทันใด
หากแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความไว้วางใจและเชื่อใจซึ่งกันและกัน (trust and credibility) ใน
ระยะกลางและระยะยาว 

กล่าวกันว่าแนวคิดเรื่องอ านาจละมุนของ Nye ศาสตราจารย์แห่งสถาบันเคเนดี้ 
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เป็น
อย่างมาก โดยความเป็นมหาอ านาจของสหรัฐฯ มิได้แสดงออกเพียงด้านแสนยานุภาพทางทหาร ด้าน
เศรษฐกิจ การผลิต เท่านั้น แต่ยังแสดงออกทางด้านความเป็นผู้น าโลกทางด้านวิชาการที่ส่งผ่านมา
ทางสถาบันการศึกษา การให้ความช่วยเหลือประเทศพันธมิตรด้านการพัฒนา และการสร้างค่านิยมที่
ส่งผ่านทางภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือสื่อสารมวลชนยักษ์ใหญ่ เช่น ซีเอ็นเอ็น รอยเตอร์ ที่สื่อทั่วโลกรับ
และถ่ายทอดด้วยภาษาท้องถิ่น ทั้งบทวิเคราะห์และเนื้อข่าว ป้อนแก่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ซึ่งท า
ให้สามารถสร้างฐานมุมมองให้แก่คนทั้งโลกให้เป็นแบบอเมริกันอย่างรอบด้าน3  

2.1.2  แนวคิดเรื่องความไว้วางใจ (Trust) และการสร้างความไว้วางใจ (Trust-
Building)  

ถือเป็นแนวคิดที่เป็นแกนกลางส าคัญในยุคสงครามเย็นของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่ส าคัญเช่นเมื่อประธานาธิบดี Mikhail Gorbachev ของสหภาพ
โซเวียตเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1987 เพ่ือเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี Ronald 
Reagan ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ยกคติพจน์ส าคัญของรัสเซียขึ้นกล่าวกับฝ่ายรัสเซียว่า doveryai 
no proveryai (trust but verify) ซึ่งวลีดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ
ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอภิมหาอ านาจ ในอีกด้านหนึ่งวลีดังกล่าวได้เป็นข้อเสนอว่า  
ความไว้วางใจจะสามารถฟ้ืนฟูได้ถ้าค าพูดใดๆ สามารถพิสูจน์ได้โดยการกระท าและผลจากแรงบันดาล

                                                 
3 สันติ  ตั้งรพีพากร, อ านาจแข็ง อ านาจนุ่ม: สหรัฐฯ-จีน-ไทย, หนังสอืพิมพ์ผู้จัดการรายวัน (13 มีนาคม 2554). 
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ใจของคติพจน์ดังกล่าวส่งผลให้มีการลงนามความตกลง Intermediate-range Nuclear ระหว่างสอง
ฝ่ายขึ้น 

Andrew H.Kydd ได้เขียนหนังสือชื่อ Trust and Mistrust in International 
Relations4 ซึ่งได้นิยามค าว่า ความไว้วางใจ ว่า หมายถึง ความเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นพ้องต้องกันที่จะ
ร่วมกันเพ่ือแสวงหาความร่วมมือต่อกัน ขณะที่ความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) คือ ความเชื่อว่าอีกฝ่าย
หนึ่งมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากอีกฝ่ายเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทน นอกจากนี้ Kydd ยังได้นิยาม ค า
ว่า การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) ว่า หมายถึง การมุ่งประสงค์ที่จะตอบแทนในความ
ร่วมมือระหว่างกันมากกว่าการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ โดยความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะบังเกิดขึ้น
ได้หากระดับความไว้วางใจ (level of trust) มีเกินระดับ หนึ่งเฉพาะต่อสถานการณ์และเงื่อนไข
ระหว่างรัฐนั้นๆ  

Kydd ได้เสนอทฤษฎีเรื่องการพัฒนาหรือการสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) 
โดยเฉพาะในมิติของการสร้างความร่วมมือว่า มีปัจจัยส าคัญสองประการ คือ (1) การสร้างหรือพัฒนา
ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานของความร่วมมือนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างกันและความ
หนักเบาของปัญหาขัดแย้งระหว่างกันที่มีอยู่ (2) หากสองฝ่ายประสงค์ที่จะสร้างหรือพัฒนาความ
ไว้วางใจอย่างแท้จริง กลไกส าคัญ (key mechanism) ที่จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจก็คือ การส่ง
สัญญาณที่ชัดเจน (costly signally) โดยอาจจะกระท าในสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่เป็นการแสดงน้ าใจที่มี
ความหมายเพื่อแสดงถึงการใช้ความพยายามในการพิสูจน์ถึงความไว้วางใจ  

นอกจากแนวคิดการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสร้างความไว้วางใจแล้ว นักวิชาการ
อ่ืนๆ เช่น John Herz, Herbert Butterfield และ Nicholas J.Wheeler ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าผู้มีอ านาจตัดสินใจ ที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐ
โดยทุกฝ่ายไม่อาจปฏิเสธหรือโต้แย้งได้ว่าการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้น าที่มีอ านาจตัดสินใจย่อมมีส่วน
ส าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจระหว่ างรัฐ5 ยกตัวอย่างในบันทึกของ Mikhail 
Gorbachev ได้ระบุว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว (personal relationship) ที่เขาได้พัฒนาขึ้นกับ
ประธานาธิบดี Reagan เป็นพื้นฐานส าคัญของการยุติสงครามเย็น ซึ่ง Gorbachev เรียกว่าเป็นปัจจัย
ด้านมนุษย์ (human factor) นอกจากนี้ Jack Matlock อดีตนักการทูตอเมริกันที่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดระหว่าง Reagan และ Gorbachev ที่เจนีวา เรกยะวิก วอชิงตัน และมอสโก ระบุว่า
การประชุมแบบสองต่อสองของผู้น ารวมถึงผู้บริหารระดับตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายมีส่วนส าคัญยิ่งใน
การผลักดันให้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับรัสเซียเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี นักวิชาการ
ข้างต้นมีความเห็นว่าปัจจัยด้านมนุษย์ (human factor) นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าในการ
สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นรวมถึงความสามารถในการลดทอนกระแสคัดค้านจากภายในประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาท้าทายส าหรับผู้น ารุ่นต่อไปในอนาคตในการรักษาหรือสานต่อความไว้วางใจไว้
ได้อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้ นักวิชาการกลุ่มนี้ได้อ้างอิงถึงแนวคิดเรื่อง การปลูกฝังความไว้วางใจให้

                                                 
4 Andrew H.Kydd, Trust and Mistrust in International Relations (Princeton University Press, 2005). 
5 Nicholas J. Wheeler, Trust-Building in International Relations, Peace Prints: South Asian Journal 

of Peacebuilding 4,2 (2012). 
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คงไว้ยาวนาน (Embedding Trust) ระหว่างรัฐซึ่งจะต้องน าทฤษฏีและแนวปฏิบัติเรื่อง ประชาคม
ความมั่นคง (security community) มาใช้ โดยแนวคิดเรื่องประชาคมความมั่นคง ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดย Karl Deutsch ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ซึ่งมุ่งวิจัยแนวทางในการลดสงครามและส่งเสริม
สันติภาพ ต่อมาได้พัฒนาทางวิชาการมาเป็นแนวคิดที่เห็นว่า การสร้างประชาคมความมั่นคงถือเป็น
การแสดงออกซ่ึงความไว้วางใจอย่างฝังรากลึกท่ีสุดในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

นักวิชาการกลุ่มนี้ได้ยกตัวอย่างของประชาคมความมั่นคงที่ช่วยเสริมสร้างปลูกฝัง
ความไว้วางใจระหว่างรัฐสมาชิก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงในยุโรปตะวันตก (Western European 
security community) และ ASEAN โดยเห็นว่า ประชาคมความมั่นคงในยุโรปตะวันตกหรือ OSCE 
เป็นการรวมตัวของรัฐเพ่ือสร้างความคาดหวังและพ่ึงพิงกันในการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพในภูมิภาค 
ส าหรับกรณี ASEAN นักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่า ในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมามาตรการสร้างความ
ไว้วางใจประสบผลส าเร็จในระหว่างนักการทูตและผู้น าของประเทศสมาชิก และ ASEAN ได้มีการการ
พัฒนาระดับของความไว้วางใจจนก้าวพ้นจุดที่อ่อนไหวของความถือว่าชาติตนเองส าคัญ การสร้าง
ประชาคมความมั่นคงดังกล่าวแม้ต่อมาภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแปลงผู้น าเป็นผู้นิยมการสร้าง
อ านาจแข่งขันแต่การมีประชาคมความมั่นคงย่อมเป็นอุปสรรคที่ยากจะมาท าการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข  

ผู้ศึกษาเห็นว่า ความไว้วางใจเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับความช่วยเหลือ สวิตเซอร์แลนด์ได้น าแนวคิดทฤษฎีนี้มาใช้ในการ
ก าหนดนโยบายหรือเป็นปัจจัยในการส่งความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่รับความช่วยเหลือหรือไม่
อย่างไร ทั้งนี้ มองโดยภาพทั่วไปสวิตเซอร์แลนด์อาจเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องความไว้วางใจใน
การสร้างความร่วมมือเนื่องจากด าเนินนโยบายที่เป็นกลางทางการเมืองมายาวนานแต่มองอีกแง่หนึ่ง
การที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยมีภูมิหลังความสัมพันธ์หรือปัญหาขัดแย้งแต่ประเทศผู้รับอาจมองว่าการ
ให้ความช่วยเหลืออาจมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้าก็ได้ ส าหรับประเทศไทยใน
การให้ความช่วยเหลือต่อประเทศเพ่ือนบ้านย่อมมีปัจจัยเรื่องความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญเนื่องจาก
ต่างมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของปัญหาความขัดแย้งร่วมกันอยู่ 

2.1.3  แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) 
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคม

โลกนับตั้งแต่ปี 2551 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนแม่บทโลก “แผนปฏิบัติการ 21” ร่วมกับ 
178 ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference 
on Environment and Development) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร บราซิล ในปี 2535 และไทยเข้า
เป็นพันธกรณีร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World 
Summit on Sustainable Development) ณ นครโยฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี 
2545 ท าให้ประเทศไทยน าแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็นกรอบทิศทางก ากับการพัฒนา
ประเทศ อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของไทยเห็นว่า การพัฒนาของไทยที่ผ่านมายังไม่เ อ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวคือเป็นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงความสูญเสียที่เกิดกับทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาวะแวดล้อมเท่าที่ควร  
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แนวคิดเรื่องการพัฒนา มองว่า การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่
มิได้หมายถึงค าว่าเจริญขึ้น ซึ่งเน้นความเจริญทางวัตถุโดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
ส าหรับค าว่า ยั่งยืนในทางเศรษฐกิจ จะเน้นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยืนยาวนาน ในอัตรา
ที่สูง แต่นักเศรษฐศาสตร์สีเขียวมีแนวคิดอีกแบบว่า เศรษฐกิจที่ยั่งยืนหมายถึงเศรษฐกิจที่ค านึงถึง
ระบบนิเวศน์และโลก ธรรมชาติ คุณค่าทางชีวิตและสิ่งแวดล้อม และสนองความต้องการในปัจจุบัน
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต และเป็นการพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็น “องค์รวม”คือ
การมองว่าจะท าสิ่งใดต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืนๆ ดังนั้นการพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลัก
ความรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนาแบบยั่งยืนมิได้ปฏิเสธระบบเทคโนโลยีเพียงแต่ต้อง
ค านึงว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือท าลาย 

การพัฒนาที่ยั่ งยืนมีตัวชี้วัดซึ่ งมีหลากหลายแนวคิด เช่น สมัชชาองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Commission on Sustainable 
Development) ได้จัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้พ้ืนฐานของกรอบแนวคิด PSR (Pressure-
State-Response) ของ OECD ซึ่งมีสาระส าคัญว่า กิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้าง
ภาวะกดดันแก่สิ่งแวดล้อม (Pressure) และส่งผลให้สถานะทั้งทางกายภาพและคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมแปรเปลี่ยนไป (State) ดังนั้น สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมจึงถูกน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม (Response) ในการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

2.1.4  ทฤษฎี SWOT Analysis 
ทฤษฎี SWOT Analysis ของ Albert Humphrey ซึ่งมีหลักการส าคัญคือการ

วิเคราะห์สภาพการณ์ที่มุ่งศึกษาจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) ขององค์กรซึ่งเป็น
สภาพการณ์ภายใน ขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (threats) ซึ่ง
เป็นสภาพการณ์ภายนอกขององค์กร เพ่ือน าผลมาใช้ประโยชน์ต่อการก าหนด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของนโยบายและรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์และของไทยในแง่ปัจจัยภายในของสวิตเซอร์แลนด์ เช่น 
บทบาทขององค์กรทางการเมืองในการให้ความส าคัญกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ 
การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร การบริหารจัดการ ว่ามีประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจและมี
ความเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้กับไทยได้หรือไม่อย่างไร  

2) การวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัด ของนโยบายและรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือในแง่ของปัจจัยภายนอกของสวิตเซอร์แลนด์และไทย เช่น ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ ว่ามีประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้
กับไทยหรือไม่อย่างไร 
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2.2  วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  งานวิจัยเรื่อง Soft Power และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) โดย 

สิทธิพล  เครือรัตติกาล สังกัด Chinese-Asian Studies ให้ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง Soft 
Power อธิบายค านิยามความหมายของแนวคิดต่างๆ รวมถึงทัศนะของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับ
แนวคิดนี้ โดยมีหนังสืออ้างอิงส าคัญ คือ Nye, Jr. Joseph (2004) Soft Power: The Means to 
Success in World Politics, New York Public Affairs และ Melissen, Jan (2005) The New 
Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, Hampshire: Palgrave 
Macmillar. 

2.2.2  หนังสือ Trust and Mistrust in International Relations, Andrew 
H.Kydd หนังสือนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาความไว้วางและความไม่วางใจของรัฐในช่วงหลังการต่อสู้
ในสงครามโลกและต่อเนื่องถึงยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะระหว่างสองค่ายอุดมการณ์หลักของโลกคือ
สหรัฐฯและสหภาพโซเวียต แนวทางและวิธีการของประเทศมหาอ านาจที่น ามาใช้ในการสร้างความ
ไว้วางใจเพ่ือน าไปสู่การปรับความสัมพันธ์และการยุติความขัดแย้ง 

2.2.3  งานวิจัยโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย  โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน 2547 

2.2.4  งานวิจัยเรื่อง The New Approach of Foreign Aid, 2003 โดย Ian 
Vasquez ของ CATO Institute (a public policy research organization, founded in 1977) 
งานวิจัยฉบับนี้เห็นว่าโครงการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศแบบดั้งเดิมในอดีตล้มเหลวไม่ตอบสนอง
ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนของสังคมโลกลงได้ และได้น าเสนอ
แนวคิด (approach) ใหม่เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาประสบผลส าเร็จ ที่เรียกว่าแนวคิด 
Selectivity ซึ่งมีหลักการว่า การให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพสูง มีปัจจัยส าคัญคือ ประเทศ
ผู้รับจะต้องมีนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดี และมีการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพ 
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นประกอบกับการที่ผู้ศึกษาเห็นว่าในฐานะที่ไทยเป็น
ประเทศก าลังพัฒนาและเป็นรัฐขนาดเล็ก และเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือต่างประเทศมือใหม่
หรือรายใหม่ การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยจึงมีปัจจัยและเงื่อนไขที่จ ากัด ไทยจึงควร
ศึกษาจาก best practice ที่เหมาะสมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายและรูปแบบของ
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเลี่ยงความล้มเหลว โดยน ากรณีการให้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นกรณีศึกษาโดยเห็นว่าแม้สวิตเซอร์แลนด์เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าไทยมาก แต่โดยที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นรัฐขนาดเล็ก 
และมีแนวนโยบายด้านการต่างประเทศที่เป็นกลางและมีแนวนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีแนวคิดทฤษฎีหลักส าคัญ 3 ประการที่เป็น
พ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและแฝงอยู่ในนโยบายทั้ง
ของสวิตเซอร์แลนด์และของไทย กล่าวคือ 1) แนวคิดเรื่องอ านาจละมุน การให้ความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาด าเนินไปเพ่ือผลประโยชน์ของการด าเนินนโยบาย Soft Power 2) การใช้อ านาจละมุนมี
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เป้าหมายและเป็นกลไกของการสร้างความไว้วางใจ (Trust and Trust-Building) และ 3) การให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบการมุ่งพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development)  

นอกจากเป็นการช่วยให้ประเทศผู้รับสามารถพัฒนาไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคตแล้ว 
ยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจช่วยเหลืออย่างแท้จริงและตั้งใจของประเทศผู้ให้ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 
ประการนี้เป็นปัจจัยน าไปสู่ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันที่ระหว่างประเทศผู้ให้และผู้รับ  

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นเป็น Model ดังนี้  

 
 

ภาพที่ 1  ตัวแบบทฤษฎีสัมพันธ์ 
 
ผู้ศึกษาจะน ากรอบแนวคิดหรือ Model ดังกล่าวมาวิเคราะห์นโยบายและรูปแบบการให้

ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยและสวิตเซอร์แลนด์ในเชิงเปรียบเทียบ และใช้เป็นพ้ืนฐาน
สนับสนุนต่อการวิเคราะห์นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือโดยทฤษฎี SWOT Analysis ด้วย 

ความร่วมมือ
และ

ความสัมพันธ์ 

การพัฒนาแบบย่ังยืน 

ความไว้วางใจ อ านาจละมุน 
Soft Power 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  นโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์ต่อประเทศก าลังพัฒนา 

3.1.1  นโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ : หลักความเป็นกลาง จุดแข็งของ
ประเทศ  

นโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศโดย
วางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ (the rule of law) หลักความเป็นสากล (universality) และหลัก
ความเป็นกลาง (neutrality) โดยหลักนิติรัฐได้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตทุกคนในประเทศ 
และสวิตเซอร์แลนด์ยึดมั่นในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นไปตามหลักกฎหมาย 
ดังนั้นหลักกฎหมายระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการเป็นหลักการพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาข้อ
พิพาทและความขัดแย้งในโลก ในหลักเรื่องความเป็นสากล สวิตเซอร์แลนด์มุ่งกระชับความสัมพันธ์อัน
ดีกับทุกประเทศโดยยึดหลักการและแนวทางที่เปิดกว้าง ทั้งนี้เห็นได้จากการที่สวิตเซอร์แลนด์มิได้เข้า
เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือกลุ่มพันธมิตรส าคัญๆระดับโลก เช่น กลุ่ม G20 เป็นต้น และใน
ฐานะที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นรัฐที่ยึดหลักความเป็นกลางอย่างถาวร (permanently neutral state) จึง
ยึดมั่นในหลักเรื่องความเป็นกลาง (the law of neutrality) ซึ่งหมายถึงว่า สวิตเซอร์แลนด์จะไม่เข้า
ร่วมในความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างประเทศ และหลักความเป็นกลางส่งเสริมให้สวิตเซอร์แลนด์ท า
หน้าที่เป็น Good office ซึ่งเป็นจุดแข็ง (strength) ที่มีมาอย่างยาวนานของนโยบายต่างประเทศของ
สวิตเซอร์แลนด์ 

3.1.2  สวิตเซอร์แลนด์ให้ความส าคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค 
สวิตเซอร์แลนด์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโลกาภิวัฒน์ (globalizaton) ดังนั้น ท าให้

สวิตเซอร์แลนด์ยึดมั่นในการเสริมสร้างและรับผิดชอบต่อประเด็นใหม่ๆ ที่ท้าทายโลกและยึดมั่นต่อ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับเรื่องต่อไปนี้ 

1) การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในยุโรปใต้และยุโรปตะวันออก 
2) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจ 
3) ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสันติภาพ สิทธิมนุษยชน นโยบาย

ด้านมนุษยธรรมและการแก้ปัญหาผู้อพยพ  
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปที่ได้ชื่อว่ามีจุดแข็งในด้าน

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี นโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ถูกก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปีของรัฐบาล the Foreign Policy Strategy ซึ่งต้องผ่านการเสนอต่อรัฐสภา 
ประกอบด้วย 4 เรื่องหลักส าคัญ คือ 

1) การมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) การกระชับและขยายความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป 
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3) การเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคยุโรปและในโลก  
4) เสริมสร้างหุ้นส่วนเพ่ือความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาประเด็น

ท้าทายโลก (Global issues)  
รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านใน

ยุโรปโดยมีทัศนะว่าความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านจะมามัวนิ่งเฉยมิได้แต่จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการเพ่ือธ ารงรักษาความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการพัฒนาและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อประเทศ
ในภูมิภาค ปัจจุบันรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2013-2016 โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมุ่งลดความยากจนและภาวะเสี่ยงภัยของ
โลก โดยมี 5 สาขาส าคัญ ดังนี้ 

1) การป้องกันและการแก้ปัญหาวิกฤต ความขัดแย้งและภัยพิบัติ 
2) การส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงต่อแหล่งทรัพยากรและการบริการ

พ้ืนฐานต่างๆ 
3) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
4) สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยและระบบตลาดเสรี 
5) การชักจูงให้ประชาคมโลกมุ่งพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประเทศเป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้างต้นคือ กลุ่มประเทศในบอลข่าน อดีตสหภาพ

โซเวียต ตุรกี และประเทศกลุ่ม Caucasus นอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์มุ่งปฏิบัติภารกิจเพ่ือสนับสนุน
ความมีประสิทธิภาพของสหประชาชาติและมีบทบาทอย่างแข็งขันในการหาแนวทางเพ่ือปฏิรูปคณะ
มนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศ candidate ของกลุ่มประเทศ
ตะวันตกในการสมัครเข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกประเภทไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ในปี ค.ศ. 
2023 

3.1.3  สวิตเซอร์แลนด์ในฐานะประธานของ OSCE กับการให้ความส าคัญ (Priorities) 
กับประเทศสมาชิกในองค์การฯ 

ในฐานะประธานของ OSCE ในปี ค.ศ. 2014 สวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศ
แนวนโยบายที่เรียกว่า “Creating a Security Community for the Benefit of Everyone” โดย
หนึ่งในเป้าหมายส าคัญคือการมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ
การเร่งส่งเสริมให้องค์การฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายน 2014 นาย Didier 
Burkhalter ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะประธาน OSCE ได้เดินทางเยือนประเทศสมาชิกใน
บอลข่านตะวันตก คือ เซอร์เบีย อัลบาเนีย และโคโซโว ซึ่งเป็นภูมิภาคส าคัญในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ขององค์การฯ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการสร้างความปรองดองและการสร้างความร่วมมือใน
ภูมิภาคดังกล่าว 

3.1.4  บทบาทของหน่วยงานด้านการพัฒนาและความร่วมมือของสวิตเซอร์แลนด์ 
(Swiss Agency for Development and Cooperation : SDC) ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาต่อประเทศเพื่อนบ้าน  
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SDC เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ปัจจุบัน SDC มีเจ้าหน้าที่ 536 คน ในปี ค.ศ. 2013 การให้ความช่วยเหลือในรูปของ ODA ของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่า 2,963 พันล้านสวิสฟรังค์ (1 สวิสฟรังค์เท่ากับประมาณ 37 บาท) ซึ่งเท่ากับ 
0.47% ของรายได้ประชาชาติ (Gross National Income : GNI) ท าให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศ
ล าดับที่ 8 ในบรรดา 29 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือของ OECD 
ทั้งนี้ รัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ได้มติเห็นชอบที่จะให้มูลค่า ODA เพ่ิมเป็น 0.5 % ของรายได้ประชาชาติ
ภายในปี ค.ศ. 2015 และในปี ค.ศ. 2012 สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการชื่นชมจาก OECD ว่ากิจกรรมของ 
SDC ได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิผลในการช่วยต่อสู้กับปัญหาความยากจนและการ
แก้ปัญหาวิกฤตโลกในด้านต่าง ๆ6 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญสวิตเซอร์แลนด์ ก าหนดไว้ว่า สวิตเซอร์แลนด์จะต้องมีส่วน
ร่วมในการขจัดความยากล าบาก (hardship) และความยากจน (poverty) ในโลก เคารพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน ส่งเสริมประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพของทุกชาติ 

ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของ SDC แบ่งออกได้เป็น 3 มิติ คือ 
1) ในมิติของความร่วมมือด้านการพัฒนาในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมุ่งส่งเสริม

ภาวะทางเศรษฐกิจและความเป็นชาติที่พอเพียง มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงผลผลิต ช่วยแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลส าหรับคนยากจน 

2) มิติด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพ่ือมุ่งรักษาชีวิตและขจัดความทุกข์
ยาก โดยความช่วยเหลือในช่วงที่มีภาวะความขัดแย้งและภัยพิบัติจะให้ความช่วยเหลือผ่าน Swiss 
Humanitarian Aid Unit และการสนับสนุนองค์การพันธมิตรด้านมนุษยธรรม เช่น องค์การกาชาด
สากล  

3) มิติความร่วมมือกับประเทศยุโรปตะวันออกและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 
(the Commonwealth of Independence States : CIS) ในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและ
ระบบตลาดเสรี  

โดยภารกิจดังกล่าวเห็นได้ว่า SDC มีภารกิจและความรับผิดชอบหลัก 2 ด้าน คือ 
(1) ด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (Development and Cooperation) ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบ
ของความช่วยเหลือแบบโครงการระยะยาว (2) ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
(Humanitarian Aid) เช่น กรณีภัยพิบัติ ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ซึ่งเป็นรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือฉุกเฉิน  

ในด้านความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาระดับทวิภาคี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 SDC ได้
ร่วมมือกับศูนย์ในประเทศยุโรปตะวันออกให้ความช่วยเหลือประเทศทางตอนใต้ของยุโรปตะวันออก
และประเทศ CIS และประเทศอ่ืนๆ ในแอฟริกา เอเชียและลาตินอเมริกา ส าหรับในระดับพหุภาคี 
SDC ได้มีความร่วมมือด้านความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับองค์กรต่างๆของสหประชาชาติ เช่น 
ธนาคารโลก และธนาคารเพ่ือการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

                                                 
6 Swiss Agency for Development and Cooperation [Online], Available from www.sdc.admin.ch. 
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โครงสร้างองค์กรของ SDC ซึ่งเทียบเท่าระดับกรมประกอบด้วยหน่วยงานในระดับ
กองต่างๆ ดังนี้  

1) กองอ านวยการทั่วไป ประกอบด้วยฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายสถิติ 
ฝ่ายประเมินและควบคุม 

2) กองความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ 
3) กองด้านแผนงานและที่ปรึกษาด้านการเงิน 
4) กองความร่วมมือประเด็นโลกด้านต่างๆ (Global Cooperation) เช่น ฝ่าย

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (climate change) ฝ่ายความมั่นคงด้านอาหาร (food 
security) ฝ่ายผู้อพยพ 

5) กองความร่วมมือในภูมิภาค (Regional Cooperation) ประกอบด้วยฝ่าย
แอฟริกาตะวันตก ฝ่ายแอฟริกาตะวันออกและใต้ ฝ่ายเอเชียตะวันออก ฝ่ายเอเชียใต้ ฝ่ายลาติน
อเมริกาและแคริบเบียน  

6) กองความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก 
7) กองความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  

3.1.5  ผลการ วิเคราะห์น โยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของ
สวิตเซอร์แลนด์ 

สวิตเซอร์แลนด์ด าเนินนโยบายต่างประเทศโดยยึดหลักความเป็นกลางทางการ
ทหารและทางการเมืองอย่างสุดโต่งมาก่อนในอดีตตามที่ได้ศึกษามาข้างต้น แต่โดยกระแสของ
โลกาภิวัฒน์และกระแสของภูมิภาคนิยมประกอบกับการเติบโตอย่างเข้มแข็งทางเศรษฐกิจส่งผลให้
สวิตเซอร์แลนด์ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อสร้างการยอมรับและการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
มากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศจึงสะท้อนถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้  

1) เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อประชาคมโลก 
2) ตอบสนองต่อนโยบายขององค์การสหประชาชาติในการบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่มีการตก
ลงร่วมกันอันเป็นผลจากการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของผู้น าจาก 189 ประเทศ เมื่ อเดือน
กันยายน 2543 ที่ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก มีการให้ค ารับรองปฏิญญาแห่ง
สหัสวรรษ ประกอบด้วย เป้าหมาย 8 ข้อ และก าหนดเวลาบรรลุผลสัมฤทธิผลในปี พ.ศ. 2558 

3) การส่งเสริมต่อบทบาทของสวิตเซอร์แลนด์ในองค์การระดับภูมิภาค กล่าวคือ 
องค์การ OSCE และความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสมาชิกในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป (ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มิได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่มี
ความตกลงและความร่วมมือในทุกด้านอย่างใกล้ชิด) รวมถึงบทบาทในองค์การสหประชาชาติ ซึ่ง
สวิตเซอร์แลนด์มีเป้าหมายที่จะสมัครเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงในปี ค.ศ. 
2023 (พ.ศ. 2566) 

4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ของสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคโดยสะท้อนจากการมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการ
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ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคซึ่งสวิตเซอร์แลนด์มีความผูกพันทาง
เศรษฐกิจสูง รวมถึงการเข้าไปลงทุน 

5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่อประเทศเพ่ือนบ้านเป็นการช่วยป้องกันปัญหาใน
ด้านต่างๆ ที่ปลายทาง เช่น ปัญหาอาชญากรรม ผู้ลี้ภัย การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ 
เป็นต้น 

6) การให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน (sustainable development)  

7) มีการน านโยบายเรื่องอ านาจละมุน (soft power) และการทูตสาธารณะ 
(public diplomacy) แฝงไว้ในการก าหนดนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือ เห็นได้จากการจัด
ความส าคัญ (priority) กลุ่มประเทศที่ให้ความช่วยเหลือที่เน้นกลุ่มเป้าหมายประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาค ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ส าคัญ เช่น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าที่ ใหญ่ที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่ประเทศในบอลข่านตะวันตก และประเทศ CIS เป็นตลาดใหม่ (emerging 
market) ในการรองรับสินค้าส่งออกจากสวิตเซอร์แลนด์ เช่น เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักรกล และ
เป็นแหล่งการลงทุนใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นผู้ส่งออกทุนใหญ่เป็นอันดับ 6 
ของโลกโดยบริษัทเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์มีการลงทุนประเภท Foreign Direct Investment 
(FDI) สูงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กรณีตัวอย่างการลงทุน เช่น การลงทุนในโครงการก่อสร้างท่อส่ง
แก๊สธรรมชาติที่เรียกชื่อโครงการว่า “Trans Adriatic Pipeline” เพ่ือส่งแก๊สธรรมชาติจากอาร์เซอร์
ไบจาน ผ่านอัลบาเนีย จอร์เจีย กรีซ และอิตาลี เพ่ือออกสู่ท่าเรือทางทะเล นอกจากนี้บริษัทของ
สวิตเซอร์แลนด์มีการลงทุนในธุรกิจการค้าพลังงานในอัลบาเนีย และมีบริษัทเอกชนสวิตเซอร์แลนด์
กว่า 30 บริษัทท่ีมีตัวแทนในเบราลุส เป็นต้น  

นอกจากนี้ จากการจัดท ารายงานของนิตยสาร British Magazine Monocle 
ร่วมกับสถาบันวิจัยของอังกฤษ ในหัวข้อ “Soft Power Survey” ของประเทศต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
โลกโดยมิได้ใช้วิธีทางการทหารประจ าปี ค.ศ. 2013 จากผลส ารวจสวิตเซอร์แลนด์จัดอยู่ 1 ใน 10 
ของประเทศที่ได้รับความความนิยมชมชอบจากจากชาติต่างๆ โดยผ่านทางวัฒนธรรม กีฬา อาหาร 
การออกแบบ การทูต และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในล าดับที่ 8 (เท่ากับการส ารวจใน
ปี ค.ศ. 2012) ประเทศอ่ืนๆ ที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ คือ เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
สวีเดน ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา อิตาลี รายงานระบุว่า ความนิยมชมชอบที่คนทั่วโลกมี
ต่อสวิตเซอร์แลนด์ คือค าว่า “Made in Switzerland” ในตัวสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมถึงบทบาท
ด้านการทูตของสวิตเซอร์แลนด์ที่การเจรจาปัญหาส าคัญๆ ในโลกปัจจุบันต่างมีขึ้นที่นครเจนีวา เช่น 
การเจรจาสันติภาพในซีเรีย การเจรจาปัญหานิวเคลียร์ในอิหร่าน เป็นต้น7 

8) ส่งเสริมการสร้างความไว้วางใจ (Trust-Building) กับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคเพ่ือน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ 

                                                 
7 The Local, Switzerland’s News in English, 21 (พฤศจิกายน 2013). 
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9) การจัดตั้งให้หน่วยงานด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (SDC) อยู่ภายใต้สังกัด
ของกระทรวงการต่างประเทศชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีเป้าหมายที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

10)  รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ
เห็นได้จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายและบุคลากรที่จัดสรรให้กับ SDC มีมูลค่าสูง มีการจัดตั้งองค์กร
ที่เข้มแข็งและมีบุคคลกรพร้อม  
 
3.2  รูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์ต่อประเทศก าลังพัฒนาใน

องค์การว่าด้วยความม่ันคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) 
3.2.1  ประเทศใน OSCE ที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ความช่วยเหลือ  

โดยสวิตเซอร์แลนด์จัดแยกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
3.2.1.1 กลุ่มประเทศบอลข่านตะวันตก (Western Balkans) ประกอบด้วย อัล

บาเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เซอร์เบีย โคโซโว มาเซโดเนีย  
เป้าหมายของทุกรัฐบาลในประเทศกลุ่มนี้ก็คือ การก้าวผ่านกระบวนการ

เปลี่ยนผ่านเพ่ือมุ่งสู่การรวมตัวเข้ากับโครงสร้างของภูมิภาคยุโรปและแอตแลนติก  อย่างไรก็ตาม มี
เพียงบางประเทศท่ีสามารถแสดงให้เห็นการบรรลุผลส าเร็จในการปฏิรูป แต่หลายประเทศยังมีปัญหา
ด้านสถาบันทางการเมืองที่ยังอ่อนแอ และมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว ปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงาน 
ปัญหาผู้อพยพนับล้านและผู้พลัดถิ่นที่ยังด ารงชีพอย่างยากล าบาก รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือ
ของ SDC ส าหรับประเทศในกลุ่มนี้คือเน้นการส่งเสริมเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ปฏิรูปสถาบันทางสังคมต่างๆ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบยั่งยืน  

3.2.1.2 กลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (Commonwealth of Independent 
States : CIS) ประกอบด้วย จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน (กลุ่มประเทศนี้เรียกอีกชื่อว่าประเทศ
คอเคซัสใต้ South Caucasus) มอลโดวา ยูเครน และกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ได้แก่ คีร์กีซสถาน ทา
จิกิสถาน อุซเบกิสถาน 

นับตั้งแต่หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประเทศในกลุ่ม CIS ได้มุ่ง
บูรณะประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์โดย SDC ได้เข้าไปมี
บทบาทสนับสนุนหลายประเทศในกลุ่มนี้ในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และความมี
เสถียรภาพในระยะยาวทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รูปแบบโครงการช่วยเหลือในระยะสั้นได้มุ่งให้
ความส าคัญในการแก้ปัญหาความยากล าบากทางสังคมในช่วงเปลี่ยนผ่าน โครงการระยะยาวมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพในระบบการแบ่งแยกอ านาจระหว่างรัฐใหม่ๆ การพัฒนาภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมให้เป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างความสมดุลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม การกระตุ้นให้องค์กรสถาบันของรัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีเอกภาพ
ในทุกๆโครงการการให้ความช่วยเหลือ  

3.2.1.3 กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ประกอบด้วย โปแลนด์ เช็ก 
สโลเวเนีย สโลวัก ฮังการี โรมาเนีย ลิทัวเนีย บัลแกเรีย ลัตเวีย เอสโตเนีย มอลต้า และไซปรัส 
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นับเป็นเวลากว่าทศวรรษนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้มี
บทบาทอย่างแข็งขันในการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ในภูมิภาคยูโรปกลางและยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปที่อยู่
ในภูมิภาคนี้ เนื่องจากปัญหาหลักคือช่องว่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปดั้งเดิม ซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปเองได้พยายามที่จะมุ่งลดปัญหาความไม่สมดุลนี้ และ
สวิตเซอร์แลนด์แม้มิได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ โดยสาขาที่เข้าไปช่วยเหลือ ได้แก่ ด้านความมั่นคง การสร้าง
เสถียรภาพ การสนับสนุนการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาที่สวิตเซอร์แลนด์เชี่ยวชาญ เช่น 
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมภาคเอกชน เช่น การให้ความช่วยเหลือการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลผลิตของ SME และการบริหารจัดการด้านการเงินและเงินทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสังคม  

สวิตเซอร์แลนด์เคยยื่นสมัครในรูปการภาคยานุวัติ (accession กล่าวคือ การเข้า
เป็นภาคีของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศภายหลังจากท่ีได้มีการลงนามและสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว) เข้าเป็นภาคีความตกลงของสหภาพยุโรปตั้งแต่
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 แต่จากการจัดท าประชามติของประชาชนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
ค.ศ. 1992 ผลประชามติปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 50.3% ต่อ 49.7% รัฐบาลจึงได้ระงับการ
เจรจาเพ่ือเข้าเป็นสมาชิก 

ส าหรับวิธีด าเนินการ SDC ได้ร่วมมือกับประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับใน
การร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือแผนงาน แต่การตัดสินใจให้การสนับสนุนด้านเงินทุน SDC 
จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย และมีการจัดตั้งศูนย์ด้านการประสานความร่วมมือในประเทศผู้รับทุก
ประเทศ  

3.2.2  ตัวอย่างกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาฯ (Highlight Projects) 
3.2.2.1 โครงการพัฒนาการเลี้ยงวัวและการผลิตนมวัวในอาเซอร์ไบจาน  

เป็นโครงการสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในเขต Aran ซึ่งมีจ านวนกว่า 10,000 ครัวเรือนใน 30 หมู่บ้าน กับผู้ประกอบการ
เอกชน เช่น ผู้จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ผู้ผลิตนม ผู้จ าหน่ายเนื้อขายส่ง เพ่ือเพ่ิมการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งปรับปรุงคุณภาพของอาหารสัตว์ โดยเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนให้ปลูกพืชตระกูลถั่วส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ การสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับระบบ
บริการของสัตวแพทย์ซึ่งจะช่วยให้ค าแนะน าในเรื่องการเลี้ยง การปรับปรุงระบบการผสมเทียม การ
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพของกากใยอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าให้สะอาด
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ การอบรมเทคนิคการผลิตนมวัว ทั้งนี้ SDC ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหุ้นส่วนในพ้ืนที่
คือ the Agro Information Center ในการด าเนินโครงการ โดยมีหน่วยงาน Swiss Aid 
Organization ซึ่งอยู่ในสังกัดของ SDC ท าหน้าที่ดูแลก ากับโครงการ 

3.2.2.2  โครงการส่งเสริมตลาดส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในอาร์เมเนีย 
เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในเขต Meghri ทาง

ตอนใต้ของอาร์เมเนียเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตและการจ าหน่ายสู่ตลาด โดยนับเป็นเวลาหลาย
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ศตวรรษที่เขต Meghri เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียงของอาร์เมเนีย ได้แก่ ลูกพลับ ทับทิม มะเดื่อ 
เนื่องจากเป็นเขตที่มีภูมิอากาศกึ่งร้อนชื้นที่เหมาะส าหรับการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ผลจากการล่ม
สลายของสหภาพโซเวียตและการขาดแคลนด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรท าให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่ไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่เป็นการท าไร่ผลไม้แบบ
พออยู่รอด และผลพวงจากนโยบายการโอนกิจการต่างๆ เป็นของรัฐในช่วงการล่มสลายของสหภาพโซ
เวียต ส่งผลให้เกษตรกรถูกแยกเป็นเกษตรกรรายย่อย โดยปัจจุบันมีไร่เอกชนกว่า 340,000 แห่ง แต่
ละไร่มีพ้ืนที่เพียง 1.5 เฮกตาร์ ชาวอาร์เมเนียเองใช้เวลาปรับตัวอย่างเชื่องช้าและการเป็นเกษตรกร
รายย่อยจึงขาดอ านาจต่อรองในการเข้าสู่ตลาด และยิ่งไปกว่านั้นเขต Meghri มีท าเลที่ตั้งติดกับ
พรมแดนด้านตะวันตกของอาเซอร์ไบจาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ถูกปิดเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งของกลุ่ม 
Nagamo Karaback ส่วนพรมแดนด้านใต้ติดกับอิหร่านช่องทางขนส่งทางเดียวมีทางเดียวต้องผ่านไป
ทางเมือง Yeravan ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไม่ต่ ากว่า 7 ชั่วโมง ด้วยปัจจัยหลายประการ
ดังกล่าวส่งผลให้เขต Meghri มีอัตราการว่างงานสูง ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นหนุ่มสาว
ต่างทิ้งถิ่นไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในเมืองใหญ่ๆ  

SDC ได้ด าเนินโครงการที่เรียกชื่อว่า “โครงการน าผลไม้ของเขต Meghri 
กลับคืนสู่แผนที่” โดยมุ่งช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
ผลักดันให้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือในการเข้าสู่ตลาด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1) การกระตุ้นให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันในการซื้อวัตถุดิบต่างๆ เช่น 
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เพ่ือมุ่งสร้างอ านาจต่อรองกับผู้จ าหน่ายและผู้ผลิตสินค้าด้านนี้ 

2) สนับสนุนให้บริษัทผู้จ าหน่ายสินค้าที่ใช้ในไร่ผลไม้มาตั้งร้านจ าหน่าย
ขายตรงในพ้ืนที่ 

3) จัดท าสวนผลไม้ตัวอย่างจ านวน 11 แห่งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพันธุ์ที่ดี
ที่สุดของผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่และเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือให้บริษัทผู้ซื้อเข้ามา
ดูกระบวนการขั้นตอน 

4) กระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดท ายุทธศาสตร์ในการสร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยส าหรับการลงทุน 

5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ช่วงปี ค.ศ. 2010-2016 วงเงินงบประมาณ 
5,500,000 สวิสฟรังก์ 

3.2.2.3  โครงการพัฒนาน้ าดื่มน้ าใช้ในโคโซโว 
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือหลักด้านน้ าในโคโซโว

มากว่า 15 ปี โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 สวิตเซอร์แลนด์ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนโครงการด้านน้ า 
จ านวน 22 โครงการ รวมมูลค่า 45 ล้านสวิสฟรังค์ ซึ่งส่งผลให้ประชากรในโคโซโวมีน้ าดื่มน้ าใช้ที่
สะอาดถูกสุขอนามัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 76 ในพ้ืนที่เขตเมือง และในพ้ืนที่ชนบท
ห่างไกลสามารถพัฒนาให้ประชากรมีน้ าใช้เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 61 ในปัจจุบัน SDC 
ยังคงมีแผนงานที่จะมุ่งเพ่ิมการเข้าถึงน้ าดื่มน้ าใช้ของประชากรในเขตชนบทของโคโซโว รวมถึงการ
ก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสีย  
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กิจกรรมการพัฒนาน้ าที่ส าคัญคือ การบูรณะและเพ่ิมขยายท่อส่ง
น้ าประปา การสร้างแหล่งเก็บน้ า การน าระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ า ไปพัฒนาในพ้ืนที่ 
นอกจากโครงการด้านน้ าภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี ค.ศ. 2013-2016 ของสวิตเซอร์แลนด์ต่อโคโซโว 
SDC มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน พัฒนาน้ าดื่มน้ าใช้และสุขอนามัย พัฒนาด้าน
สาธารณสุข และมีหน่วยงานอ่ืนของสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้าไปมีกิจกรรมในโคโซโว เช่น กองทัพสวิส 
ส านักงานด้านผู้ลี้ภัย และหน่วยงานด้านความม่ันคงมนุษย์  

  
ตารางที่ 1  ตัวอย่างกิจกรรม (Activities) การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์ 
 

ประเทศ กิจกรรม 
 จอร์เจีย โครงการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ส าหรับประชากรจ านวน 24,000 

ครัวเรือนในเขตเมือง Kvemo Karti, Samtskhe-Javakarti และเมือง 
Arjara โดยมุ่งพัฒนาระบบตลาดปศุสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย การ
สร้างเครือข่ายด้านตลาดกับเอกชนผู้ค้าเนื้อ แปรรูป สัตว-แพทย์ การ
ปรับปรุงพันธุ์ อาหารสัตว์  

 อาเซอร์ไบจาน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในเขต
เมือง Agdam, Agcabadi, Barda, Beylagan และ Tartar ช่วย
ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดการบริหารจัดการระบบฟาร์ม  
องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์  

 บอสเนียและเฮอเซโกวิน่า โครงการลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพประชากร ซึ่งมีปัญหาโรคติดต่อ
เรื้อรังต่างๆ รุนแรง SDC ช่วยเหลือในการสร้างระบบรักษาสุขภาพใน
เชิงป้องกัน การลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยการร่วมงานกับองค์การอนามัย
โลก ในการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่น 
แพทย์ด้านอายุรกรรมและพยาบาลจ านวน 4,500 คน 

 กลุ่มประเทศบอลข่านใต้ โครงการสนับสนุนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือมุ่งส่งเสริมการปฏิรูป
ด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อน าไปสู่การปฏิรูป โดย
มีเป้าหมายให้ผลงานวิจัยสนับสนุนต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาค 

 มอลโดวา โครงการพัฒนาระบบน้ าดื่มน้ าใช้ ในเขต Nisporeni เขต Varzaresti 
เขต Grozesti ซึ่งเป็นเขตท่ีมีปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง SDC ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ า เช่น พัฒนาแหล่ง
น้ า พัฒนาระบบท่อส่งน้ า การบ าบัดน้ า  

 คีร์กิซสถาน  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรน้ าในเขต 
ทุรกันดาร 
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3.2.3  การวัดผล (Meassuring results) และการประเมินผลโครงการหรือแผนงาน
การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา 

SDC ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบน
พ้ืนฐานของผลและความมีประสิทธิภาพจากการลงทุนด้านการให้ความช่วยเหลือโดยมีระบบการ
วัดผลและประเมินผล ทั้งนี้จากประสบการณ์ SDC ตระหนักดีว่าในยุคโลกาภิวัฒน์ SDC เป็นเพียง
หนึ่งในผู้เล่น (players) ในโลกของการพัฒนา ประกอบกับความซับซ้อนทางสังคมและองค์กรสถาบัน
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้รับ อิทธิพลของสภาพการณ์ทางการเมือง จึง
ค่อนข้างเป็นการยากล าบากที่จะท าการวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการความร่วมมือ
ต่างๆ ดังนั้น วิธีการในการบริหารจัดการโครงการจึงถือเป็นพ้ืนฐานหรือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการ
วัดผลหรือการประเมิน การวางแผนที่ดี (Good Planning) และการติดตามอย่างเหมาะสม (proper 
monitoring) ก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็น นอกจากนี้ในการเตรียมโครงการหรือแผนงาน SDC 
เน้นการให้ความส าคัญกับการนิยามเป้าหมาย (Objective) เกณฑ์การประเมินผล (evaluation 
criterion) และขั้นตอนการติดตามควบคุม (monitoring procedure) เพ่ือพิสูจน์ว่าเป้าหมายที่วาง
หรือก าหนดไว้บรรลุผลหรือไม่ 

SDC ได้น ารูปแบบหรือวิธีการในการวัดผลที่เรียกว่า the Chain-of-results ห่วงโซ่
ของผลงานมาใช้ในการวัดประสิทธิผลของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ผลเฉพาะหน้า 
(immediate results) หรือ output ผลสะท้อนที่ได้รับ (outcome) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact) 
จากโครงการหรือแผนงาน  

Output หมายถึงผลเฉพาะหน้าในระยะสั้น ที่ด าเนินในโครงการเช่น การให้สิ่งของ 
เครือ่งมืออุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการ  

ส าหรับการวิเคราะห์ outcome และ impact มีเป้าหมายเพ่ือเป็นมาตรวัดผล
สะท้อนจากการเข้าไปด าเนินโครงการทั้งในระยะกลางและระยะยาว ส่งผลบวกหรือผลลบ ส่งผล
โดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น ในกรณีโครงการขุดบ่อน้ า 300 บ่อให้กับประเทศผู้ รับ เป้าหมาย
ส าคัญคือการพิจารณาว่าส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นหรือไม่ มิใช่วัดที่ปริมาณ
หรือจ านวนของบ่อที่ขุด 

ในส่วนของการประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดผลและความมีประสิทธิภาพ
ของโครงการ (project) หรือแผนงาน (programme) หรือยุทธศาสตร์ (strategy) โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ขององค์กร สนับสนุนต่อการตัดสินใจขององค์กร ในขณะเดียวกัน
เป็นการแสดงความโปร่งใสเชิงการให้ข้อมูลต่อกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองต่างๆ และสาธารณชน 
นอกจากนี้ เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการประเมินถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
SDC เองด้วย และมีองค์กรอ่ืนเฉพาะพิเศษที่คอยท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ SDC เช่น 
หน่วยงานด้านการควบคุมการบริหารของรัฐสภา (the Parliamentary Control of the 
Administration) ส านักงานด้านการตรวจสอบของรัฐบาล (the Swiss Federal Audit Office) ทั้งนี้ 
SDC ได้ใช้งบประมาณร้อยละ 0.6 – 0.8 ของงบประมาณรวมประจ าปีของ SDC ส าหรับการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
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วิธีการประเมินผลของ SDC แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) การประเมินจากภายนอก (External evaluation) โดยการประเมินจาก

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
2) การประเมินแบบ Hybrid evaluation เป็นการร่วมประเมินผลระหว่าง

หน่วยงานภายนอกกับหน่วยงานภายในของ SDC  
3) การตรวจสอบภายใน (Internal audits) เป็นการประเมินโดยกลุ่มบุคคลที่

ดูแลรับผิดชอบการวางแผนงาน การควบคุมติดตามโครงการหรือแผนงาน เพ่ือมุ่งวิเคราะห์ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เป็นส่วนส าคัญในการท าให้โครงการหรือแผนงานบรรลุผล 

3.2.4  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนสวิตเซอร์แลนด์ในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา 

ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนสวิตเซอร์แลนด์กับ SDC 
จ านวนหลายโครงการ โดยแบ่งการด าเนินความร่วมมือเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนานาชาติหรือระดับ
โลกและระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค และมีการจัดกลุ่มโครงการดังกล่าวออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่ม Norms and Values Cooperate Social Response (CSR) เป็นการ
ด าเนินงานของบริษัทท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและ
การต่อต้านคอรัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการด าเนินงานช่วยเหลือสังคม (CSR) โดยหน่วยงาน
ภาครัฐท าหน้าที่เพียงสนับสนุนและประสานงานให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ 

2) กลุ่ม International Matchmaking เป็นการร่วมด าเนินงานและสนับสนุน
กองทุนเฉพาะกิจระดับนานาชาติ เช่น SDC ร่วมกับ World Economic Forum ในการริเริ่มโครงการ
เกี่ยวกับแหล่งน้ าสะอาดโดยการสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ประเทศก าลังพัฒนา 

3) กลุ่ม Global Products จุดมุ่งหมายในการด าเนินการคือ การวิจัย ผลิตและ
จ าหน่ายแจกผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ในระดับนานาชาติ เช่น การผลิต
วัคซีนรักษามาเลเรียในการนี้ SDC สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนส่งผล
ให้ให้ประชาชนผู้ยากไร้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมาเลเรียได้มากยิ่งขึ้น 

4) กลุ่ม Public Private Development Partnership เป็นการด าเนินโครงการ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น การจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้การศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรมวิชาชีพแก่
เยาวชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากไร้   

5) กลุ่ม Public Private Partnership เป็นรูปแบบดั้งเดิมในการด าเนินงานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน โดย SDC จะด าเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การร่วมสนับสนุน
เงินทุน (Co-finance) ในการด าเนินโครงการประปาในเขตเมืองน าร่องของประเทศผู้รับความ
ช่วยเหลือ  

6) กลุ่ม Public Sector Development เป็นการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน
ในประเทศก าลังพัฒนาผ่านความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนยากจน โดยมุ่งเน้นให้
ภาคเอกชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนผ่าน
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กระบวนการเพ่ิมรายได้ การสร้างกลไกด้านการตลาด การขจัดข้ออุปสรรคด้านการตลาดต่างๆ การ
พัฒนาทักษะและส่งเสริมธุรกิจ เป็นต้น8 
 
3.3  นโยบายแลรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน  

3.3.1  ไทยกับการเป็นประเทศผู้ให้รายใหม่ 
จากการศึกษาด้านนโยบายของไทยในอดีตที่ผ่านมาได้สะท้อนอยู่ในรัฐบาลในยุค

หลายสมัยที่รัฐบาลมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเน้น
การสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างความไว้วางใจ (trust) และใช้แนวคิดอ านาจละมุน (soft power) มา
ใช้ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ทั้งนี้ อาจจ าแนกได้ ดังนี้  

1) ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี (ช่วงปี พ.ศ.  2532-
2533) ได้ใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน โดย
มุ่งสนับสนุนให้ประเทศเพ่ือนบ้านสามารถพัฒนาตนเองและเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคและไทยได้มีการเริ่มจัดท าแผนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ  

2)  ต่อมาในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยาระชุน ในปี พ.ศ. 2534 การให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการของไทยเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการก าหนดนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า  

3)  รัฐบาลที่ได้มีการก าหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและได้เปลี่ยนให้ไทยมา
เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนคือรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2544 สมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ  
ชินวัตร ถือเป็นช่วงที่รัฐบาลได้มีแนวนโยบายที่จะอาศัยการต่างประเทศเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและยกบทบาทของไทยให้โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย
เพ่ือมุ่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศลักษณะคู่ขนาน (Dual-track policy) ที่เน้นการเห็นนโยบายภายในประเทศและนโยบาย
การต่างประเทศก้าวไปพร้อมกันและส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยเมื่อนโยบายส าคัญในการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาลอยู่ที่การมุ่งฟ้ืนฟูและสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การ
ขจัดความยากจนด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจในระดับชุมชนรากหญ้าไปพร้อมกับ
การแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เรื้อรังและเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศมานาน เช่น ปัญหายาเสพ
ติด อาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้น ในการด าเนินนโยบายแบบคู่ขนาน จึงเน้นการทูตเชิงรุก (pro-
active diplomacy) ที่ต้องริเริ่มและผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศใน
บริบทใหม่เพ่ือให้การต่างประเทศสามารถสนับสนุนการด าเนินนโยบายเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศได้ สามารถส่งเสริมความร่วมมืออย่างเข้มแข็งบน

                                                 
8 สายัณห์  กองโกย, ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) ในบริบทของความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาจากบทเรยีนของ SDC [ออนไลน]์, ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.), 
แหล่งที่มา www.tiga.thaigov.net. 
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พ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆ และต้องมีส่วนร่วมสนับสนุน
สันติภาพและความรุ่งเรืองของประชาคมโลกไปด้วยในขณะเดียวกัน9  

3.3.2  นโยบายการสร้างความไว้วางใจแล้วก้าวไปด้วยกันกับเพื่อนบ้าน 
จากเหตุผลทางประวัติศาสตร์และความจ าเป็นทางการเมืองระหว่างประเทศในบาง

ยุคบางสมัยท าให้ไทยกับเพื่อนบ้างประเทศยังมีความไม่ไว้วางใจและอาจจะมีความหวาดระแวงต่อกัน
อยู่แนวนโยบายของทุกรัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอันดับส าคัญโดยมุ่งให้ลืมอดีตและมุ่งที่จะน าความสงบสุขและ
วิถีชีวิตของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือนบ้านกลับคืนมา และมุ่งเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือ โดย
รัฐบาลได้เริ่มต้นยุทธศาสตร์นี้กับประเทศเพ่ือนบ้านด้วยการประกาศอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลไทยจะไม่
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพ่ือนบ้านและไม่ยินยอมให้ใครมาอาศัยแผ่นดินไทยเป็นฐานใน
การก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งจะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และจะให้ความร่วมมือ
เพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกมิติบนพ้ืนฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและ
กันเพ่ือผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีร่วมกันของคนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ผลจากการก าหนด
นโยบายต่างประเทศต่อประเทศเพ่ือนบ้านอย่างถูกต้องและจากความพยายามในการด าเนินการตาม
นโยบายน าไปสู่การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน น าไปสู่การแก้ปัญหาที่คั่งค้างและการ
พัฒนาความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับที่ใกล้ชิดสนิทสนมและน าไปสู่ความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม (ACMECS) เพ่ือมุ่งน าเศรษฐกิจของประเทศทั้ง 
5 ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน  

ปัจจุบันแม้รัฐบาลจะสามารถฟ้ืนฟูและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน
ให้มาอยู่ในระดับที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ใกล้ชิดและสามารถร่วมมือกันในหลายด้าน แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธ
ได้ว่าตราบใดที่รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงยิงมิได้รับการแก้ไขนั่นคือ การที่ประชาชนของประเทศ
เพ่ือนบ้านยังอยู่ในภาวะที่ยากจนและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเพ่ือนบ้านยังมี
ความเหลื่อมล้ าแตกต่างกันอยู่มากตราบนั้นความสงบสุขและการแก้ปัญหาต่างๆ ของไทยที่มีสาเหตุ
เกี่ยวพันกับประเทศเพ่ือนบ้านย่อมไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนได้ และอาจน าไปสู่ปัญหาทางสังคม 
อาชญากรรมและความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ จึงน าไปสู่แนวคิดของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation : 
ACMECS) เริ่มโดยไทยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 จากการที่ผู้น าพม่า ลาว กัมพูชา เห็นชอบกับ
แนวคิดและข้อเสนอของไทยให้ก่อตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจร่วมกันจนน าไปสู่การประชุมระดับผู้น าครั้งแรกเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2546 ที่เมืองพุกาม 
ของพม่า ซึ่งผู้น า 4 ประเทศได้ร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Began Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การครอบคลุมความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 
(2) ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (3) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว 
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ไทยต้องการเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ การ

                                                 
9 กระทรวงการต่างประเทศ, หนงัสอืการทูตยุคใหม่หัวใจคือประชาชน (มกราคม 2548). 
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สร้างแนวป้องกันและการแก้ไขปัญหาภายในประเทศที่ต้นตอของปัญหา การขยายโอกาสทางด้าน
การค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างก าแพงที่
แข็งแกร่งส าหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือเป็นรากฐานในการเสริมสร้างสันติภาพและความสงบสุข 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตลอดจนสร้าง
ฐาน (building blocks) เพ่ือช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยรวม รวมทั้งส่งเสริม
ให้นานาประเทศนอก ACMECS และองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาใน
โครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย ทั้งนี้ต่อมาเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2547 การเกิดขึ้นของ ACMECS ย่อมเป็นเครื่องมือยืนยันอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วว่า ความสัมพันธ์และ
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปอย่างดี ลดความหวาดระแวงว่ารัฐบาล
ต้องการเข้าไปแสวงหาประโยชน์หรือต้องการสร้างอิทธิพลเหนือประเทศเพ่ือนบ้าน หากแต่เป็นการ
ช่วยเหลือเพ่ือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้นโยบาย
ของรัฐบาล มุ่ง 3 ขั้นตอนของการพัฒนา คือ 

1) เน้นการพัฒนาตนเอง (self-help) ด้วยการสร้างภาวะแวดล้อมที่ดีรอบบ้านให้
เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) ก า ร ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก า ลั ง พั ฒ น า ด้ ว ย กั น  ( south-south 
cooperation) 

3) การเป็นหุ้นส่วนกับประเทศที่ พัฒนาแล้วเพ่ือร่วมกับไทยในการช่วยเหลือ
ประเทศอ่ืน 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับส่วนราชการ เครือข่าย
วิชาการและภาคเอกชนได้จัดท าโครงการที่เรียกชื่อว่า โครงการปรับทัศนคติต่อประเทศเพ่ือนบ้าน
และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียนขึ้น โดยมีระยะเวลาด าเนินการช่วง
ปี พ.ศ. 2556-2557 ในรูปของการระดมสมองและสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหาด้านทัศนคติ
เชิงลบ เช่น มายาคติหรือความส านึกตกค้างจากอดีต ซึ่งได้แก่ ความคิดชาตินิยมแนวยกย่องชาติตน
และเหยียดชาติอ่ืน ความทรงจ าเกี่ยวกับสงคราม เป็นต้น พร้อมทั้งมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคม
วัฒนธรรม โดยผลของโครงการจะมีการน าเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมเพ่ือ
พิจารณาแนวทางท่ีจะน าไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป10   

3.3.3  บทบาทของส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ใน
การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน 

ส านักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศมีวิสัยทัศน์ คือ การมุ่งให้ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสุขของ

                                                 
10 สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์, เอกสารโครงการวิจัยหัวข้อ การปรับทัศนคตติ่อประเทศเพื่อนบ้านและการ

พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2557). 
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ประชาคมโลกและจากประสบการณ์ในการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศผู้ให้ความ
ช่วยเหลือรายใหญ่มากว่า 40 ปี 

ประเทศไทยเริ่มให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ โดยในระดับทวิภาคี ประเทศไทยให้ความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) 
มากว่า 30 ปี โดยมุ่งให้ความส าคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 สาขาหลัก คือ เกษตร ศึกษา 
และสาธารณสุข ในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์ 
รวมทั้งการให้ทุนตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้ด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนกับแหล่งความร่วมมือ
ต่างๆ โดยออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน UNDP และ UNICEF เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 

พันธะกิจด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของ สพร. มีดังนี้ 
1) การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการรูปแบบการด าเนินงานและบุคลากร

ให้มีขีดความสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 
3) การบูรณาการและประสานงานนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศใน

ภาพรวมให้เป็นเอกภาพ 
4) การพัฒนารูปแบบของกรอบความร่วมมือใหม่ 
5) การบริหารความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  

 
ตารางที่ 2  ตัวอย่างกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทย 

 
ประเทศ กิจกรรม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

- โครงการป้องกันโรคสัตว์ใน 5 แขวงภาคใต้ของลาว 
- โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขา

การศึกษาด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
- โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จ านวน 40 ทุน และทุนฝึกอบรมดูงาน 40 หลักสูตร 
(ในปี พ.ศ. 2552)  

ราชอาณาจักรกัมพูชา - โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ 
- โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา เน้นฝึกทักษะใน 6 

สาขาอาชีพ คือ ช่างยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเชื่อม ช่าง
ไฟฟ้า ช่างเครื่องท าความเย็น และช่างก่อสร้าง 

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของจังหวัด
เกาะกงและจังหวัดบันเตียเมียนเจย 

- โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ณ 
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ประเทศ กิจกรรม 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย เพ่ือแก้ไขป้องกันปัญหาการหลอกลวง
ผู้หญิงและเด็กเพ่ือการค้าประเวณีและการใช้แรงงานแบบเอา
เปรียบซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นในเขตจังหวัดนี้ของกัมพูชา 

สาธารณรัฐสหภาพพม่า - โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 
- โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก  
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ 
- แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการพยากรณ์อากาศ ระบบการ

เตือนภัยเพื่อป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น การพัฒนา
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ การเตือนภัย 
การบรรเทาสาธารณภัย (ซึ่งรวมถึงการแพทย์) การสนับสนุน
อุปกรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ การซ่อมแซมสถานี
อนามัยและการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัยจากพายุไซโคลน
นาร์กิส 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - ด้วยระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วท าให้สถานะความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับเวียดนามด าเนินไปในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนามากกว่าเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือโดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน  

- โครงการส าคัญที่มี คือ การพัฒนาการสอนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย
แห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย มหาวิทยาลัย
ดานัง มหาวิทยาลัยฮานอย เป็นต้น ผลจากโครงการนี้ท าให้
นักศึกษาภาษาไทยหลายแห่งได้เข้าท างานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุน
ในเวียดนามเช่น บริษัท CP และ SCG  

- โครงการอื่นๆ เช่น ความร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการการเกษตร
และประมง การพัฒนาอาหารจากสัตว์น้ า การบริหารด้านการ
ประมง การค้าอาหารทะเล 

ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง GMS  

- การจัดศึกษาดูงานภายใต้โครงการบัวแก้วสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมระหว่างกัน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 
เช่น 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ และบรูไน 

- เนื่องจากมีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาจึงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ในฐานะประเทศ
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การสนับสนุนทุนหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ทุนศึกษาระดับ
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ประเทศ กิจกรรม 
ปริญญาโทนานาชาติ เป็นต้น  

- ไทยได้ริเริ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศกลุ่มนี้ในลักษณะ
ต่างตอบแทนหรือร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Cost-sharing) กับ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ความร่วมมือไตรภาคีกับสิงคโปร์เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านและการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาแก่ติมอร์-เลสเตในฐานะผู้สังเกตการณ์อาเซียน 

 
นอกจากประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศสมาชิกในอาเซียนซึ่งไทยให้ความส าคัญใน

การสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแล้ว ยังได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนากับประเทศนอกภูมิภาค
ด้วย เช่น กลุ่มประเทศเอเชียใต้โดยปัจจุบันมีเป้าหมายการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ในสาขาเกษตร 
สาธารณสุข พัฒนาชนบทและท่องเที่ยวซึ่งรูปแบบความร่วมมือประกอบด้วยการด าเนินงานในกรอบ
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับแต่ละประเทศในเอเชียใต้ การด าเนินงานในกรอบของ BIMSTEC 
กลุ่มประเทศแอฟริกาซึ่งปัจจุบันไทยให้ความช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการมุ่งสู่ตะวันตก (Look West) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปของทุนฝึกอบรม ดูงาน และ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท นอกจากนี้ ไทยมีนโยบายที่จะขยายบทบาทการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาไปสู่กลุ่มประเทศในแปซิฟิก เช่น ฟิจิ ปาปัวนิวกินี กลุ่มประเทศเอเชียกลาง 
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน รวมถึงกลุ่มประเทศเครือรัฐเอก
ราช (CIS) และยุโรปตะวันออก โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้ เช่น การการเชิญ
ผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว การจัดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอุซเบกิสถานดูงานด้าน
การเกษตรในไทย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน (Community Development) ให้แก่เจ้าหน้าที่อิรัก เป็นต้น11 

3.3.4  ผลการวิเคราะห์นโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทย  
1) ความช่วยเหลือและร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการ

ด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย 
2) ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของไทยในความเป็นประชาคมของโลกที่มีความ

รับผิดชอบและแนวคิดด้านมนุษยธรรมของไทยที่มีต่อประชาชนทั่วโลก รวมถึงเป็นการปฏิบัติตาม
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ Millennium Development Goals : MDGs 

3) มีทัศนะว่าหากประเทศเพ่ือนบ้านได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดี
ขึ้นแล้วย่อมสามารถลดช่องว่างของรายได้และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ปัญหาการข้ามชาติต่างๆ เช่น แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย อาชญากรรมปัญหายาเสพติดและปัญหา
อ่ืนๆ ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของไทย 
                                                 
11 ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, รายงานประจ าปี 2552; การ

ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยในปี พ.ศ. 2554 [ออนไลน]์, ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพฒันา
ระหว่างประเทศ, แหล่งท่ีมา www.tica.thaigov.net. 



29 

 

4) ส่งผลระยะยาวให้เกิดความเชื่อมั่นจากประเทศผู้รับความช่วยเหลือซึ่งจะเป็น
รากฐานส าคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

5) การให้ความช่วยเหลืออาจส่งผลโดยตรงให้ประเทศผู้รับและประเทศต่างๆ รู้จัก
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นและให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กรณี ดร.ศุภชัย 
พานิชภักดิ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้อ านวยการองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2545 และต่อมาได้รับ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) 
ในปี 2548  

3.3.5  รูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน 
1) เน้นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญซึ่งได้แก่ 3 สาขาหลัก คือ การเกษตร 

สาธารณสุขและการศึกษา 
2) มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3) ช่วยเหลือประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ าโดยดูจาก GDP จึงมีการแบ่งความ

ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเป็นกลุ่มโดยดูจากระดับการพัฒนา เช่น กลุ่มประเทศที่ไทยให้
ความช่วยเหลือฝ่ายเดียวเต็มรูปแบบ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม กลุ่มประเทศที่
ร่วมมือพัฒนาโดยออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 

4) นอกจากนี้ มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือแบบ Official Development 
Assistance (ODA) รวมอยู่ด้วยซึ่งหมายถึง ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศก าลังพัฒนา ประกอบด้วยเงินให้เปล่า (grant) และ
เงินกู้ผ่อนปรน (soft loan) รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ให้แก่องค์การสหประชาชาติ เงินบริจาคธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และองค์กรอ่ืนๆ ที่ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา (อยู่ภายใต้การดูแล
ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเ พ่ือนบ้าน หรือ สพพ.  ซึ่ งสั งกัด
กระทรวงการคลัง) 

5) รูปแบบความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นแบบ Project-based กล่าวคือ ด าเนิน
เป็นโครงการต่างๆ และเป็นโครงการขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะด าเนินกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นแบบแผนงาน (Programme-based) เพ่ิมขึ้น เช่น แผนงานด้านความร่วมมือด้าน
การศึกษาไทย-ลาว มีระยะเวลา 3 ปี มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยของลาว 4 แห่ง ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรการเรียน การพัฒนาห้องสมุด การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ทั้งนี้ 
สพร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยตามแนวชายแดนของไทย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในการบริหารแผนงาน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก โครงการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมของมหาวิทยาลัยสุพา
นุวง ส าหรับในระดับอาชีวศึกษา สพร. ได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุดรธานี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยเทคนิคเลย ในการด าเนินแผนงานพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวง
เวียงจันทน์ แผนพัฒนาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพหลวงพระบาง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็น
การยกระดับสถาบันการศึกษาของไทยในการท างานความร่วมมือกับต่างประเทศท าให้เกิดผลกระทบ
ในภาพกว้างมากขึ้น รวมถึงเป็นกลไกในการสร้างความไว้วางใจที่ส าคัญ 
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6) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมีการประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ 
โดย สพร. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการให้ความช่วยเหลือระยะ 5 ปี ปัจจุบันเป็นแผนช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2559 มุ่งเน้น ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ การบูรณาการยุทธศาสตร์
และนโยบาย พัฒนากระบวนการบริหารงานความร่วมมือที่เป็นระบบ ขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วน
และความร่วมมือไตรภาคีเชิงรุก ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาสนับสนุนการรวมตัวไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

7) รูปแบบคู่ร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือผ่านกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ เช่น ACMECS, Sub-Mekong Region, North-South Cooperation, South-South 
Cooperation (ความร่วมมือแบบใต้-ใต้ หรือความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ประเทศก าลังพัฒนาให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะต่างๆ เช่น การให้ทุนฝึกอบรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จาก
ประสบการณ์การด าเนินความร่วมมือในกรอบความร่วมมือต่างๆท างานยากและไม่ค่อยประสบ
ผลส าเร็จ เน้นแต่การประชุมหารือและมีข้อถกเถียงมาก การให้ความช่วยเหลือในลักษณะทวิภาคีจะ
เห็นผลมากกว่า 

8)  ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (Partnership for Development) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศแหล่งผู้ให้ความช่วยเหลือดั้งเดิม (traditional Donors) 
ของไทยเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมองว่าไทยเป็นประเทศผู้ให้มือใหม่ หรือราย
ใหม่ ยังขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น งบประมาณ ทักษะการบริหารความร่วมมือแบบมืออาชีพ 
การร่วมมือกับประเทศผู้ให้ดั้งเดิมจะช่วยให้ไทยเพ่ิมพูนประสบการณ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
 
3.4 การวิเคราะห์นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสวิตเซอร์แลนด์

เปรียบเทียบกับไทยโดยทฤษฎี SWOT Analysis 
3.4.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของนโยบายการ

ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบระหว่างของสวิตเซอร์แลนด์และของไทย 
3.4.1.1 จุดแข็ง (Strength) 

1) สวิตเซอร์แลนด์ 
(1) กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองหลักมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงการต่างประเทศ นโยบายของ SDC ผู้น าประเทศให้ความส าคัญเป็นนโยบายหลักทาง
การเมือง 

(2) งบประมาณด้านการให้ความช่วยเหลือสูงมีมูลค่าสูงและมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

(3) การบริหารจัดการขององค์กรหรือสถาบันที่ดูแลรับผิดชอบด้าน
การให้ความช่วยเหลือมีระบบบริหารจัดที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง มีบุคคลกรพร้อม องค์กรมี
ประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือมายาวนานและต่อเนื่อง 
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(4) มีเครือข่ายหรือพันธมิตรด้านการให้ความช่วยเหลือที่เข้มแข็ง
จากประเทศสมาชิก OSCE และสหภาพยุโรป รวมถึงองค์กรด้านการพัฒนาต่างๆ ของสหประชาชาติ  

(5) มีระบบการวัดผลและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนจากองค์กร
อิสระภายนอก 

(6) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจนแบบ
รายกลุ่มประเทศและรายประเทศอย่างเป็นระบบ และการให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ
แผนงาน (programme based) ระยะยาวและต่อเนื่อง เช่น 5 ปี จนถึง 15 ปี เป็นต้น 

(7) สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมมาก่อนและไม่มี
ประวัติศาสตร์ด้านความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคมาก่อนจึงไม่มีปัญหาเรื่ องความ
ไว้วางใจ (trust) ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา 

2) ไทย 
(1) นโยบายในระดับรัฐบาลด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการ

พัฒนาเริ่มมีความชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือต่างๆ 
(2) ไทยมีระดับการพัฒนาประเทศสูงขึ้นและความเติบโตทาง

เศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มที่ไทยสามารถเพ่ิมขยายความช่วยเหลือได้มากขึ้น รวมทั้งการขยายความ
ช่วยเหลือไปยังภูมิภาคอ่ืน เช่น แอฟริกา 

(3) การปรับเปลี่ยนหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือ กล่าวคือ 
สพร. มาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศสะท้อนถึงการให้ความส าคัญต่อนโยบายเชิงรุกใน
ด้านนี้ และส่งผลให้นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศมากข้ึน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กร 

(4) ไทยมีประสบการณ์จากการเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือมา
ยาวนานจึงได้มีข้อได้เปรียบในการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างประสิทธิภาพและมีความเข้าใจถึงความ
ต้องการ รูปแบบ วิธีการถ่ายทอดเทคนิควิชาการและเทคโนโลยี 

(5) ไทยมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีในระดับ
ที่เหมาะสมในหลายสาขาที่ตรงหรือสอดคล้องกับความประสงค์ของประเทศผู้รับ รวมถึงความ
เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาของไทยทั้งในส่วนกลางและในระดับภูมิภาคบริเวณพ้ืนที่ชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนด้านการให้ความช่วยเหลือ  

3.4.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1) สวิตเซอร์แลนด์ 

(1) สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นรัฐขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคยุโรปดังนั้นพลังอ านาจต่อรองทางการเมืองในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านอาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง 

(2) สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยมีอาณานิคมในประเทศใดๆ และไม่มี
ประวัติศาสตร์หรือบทบาทด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคในแง่หนึ่ง
จึงอาจเป็นจุดอ่อนที่ท าให้ขาด Link ทางด้านรากฐานความสัมพันธ์กับประเทศผู้รับในภูมิภาค รวมถึง
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ขาดความรู้ความเข้าใจต่อเป็นประเทศผู้รับ และอาจกลับกลายเป็นปัญหาเรื่องความไว้วางใจ ( trust) 
ว่าการเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีพ้ืนฐานของความสัมพันธ์มาก่อนเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ด้าน
การค้าการลงทุน  

2) ไทย 
(1) แม้รัฐบาลไทยจะมีนโยบายเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือด้าน

ต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ แต่ในระดับรัฐสภายัง
ขาดความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างชัดเจน สะท้อนได้จากการตัดลดงบประมาณการให้ความ
ช่วยเหลือที่เสนอโดยรัฐบาล เช่น มีความเชื่อว่าประเทศไทยเรายังมีหลายภาคส่วนที่ยังยากจนอยู่
ท าไมต้องไปช่วยเหลือพัฒนาประเทศอ่ืน หรือไปช่วยประเทศเพ่ือนบ้านที่อาจกลายมาเป็นคู่แข่งของ
ไทยท าไม เป็นต้น 

(2) ข้อจ ากัดด้ านงบประมาณที่ มี มู ลค่ า ไม่สู ง  ( เฉลี่ ย ได้ รั บ
งบประมาณปีละไม่เกิน 500 ล้านบาท) ส่งผลให้โครงการและแผนงานความช่วยเหลือมีลักษณะ
โครงการเล็กๆ กระจัดกระจายตามข้อจ ากัดงบประมาณ จึงไม่สามารถสร้างผลกระทบและ
ประสิทธิภาพสูงต่อการพัฒนา 

(3) สพร. ขาดแคลนบุคลากร และไม่เพียงพอกับภารกิจที่ขยาย
เพ่ิมข้ึนตามนโยบายรัฐ 

3.4.1.3 โอกาส (Opportunities) 
1) สวิตเซอร์แลนด์ 

(1) ประเทศผู้รับความช่วยเหลือซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์มีความไว้วางใจ (trust) ต่อฐานะและบทบาทความเป็นกลางทางการเมือง
ในเวทีระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท าให้การส่งเสริมความร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น 

(2) ประเทศผู้รับมีความเชื่อมั่นต่อความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีใน
สาขาต่างๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ 

(3) ประเทศผู้ รับมีความเชื่อมั่นในฐานะทางเศรษฐกิจขอ ง
สวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ง 

(4) ประเทศผู้รับในภูมิภาคมีความตื่นตัวด้านการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่
การรวมตัวกับโครงสร้างความร่วมมือในภูมิภาค เช่น การเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งต้องมี
ระดับการพัฒนาที่พร้อมในเกือบทุกมิติทั้งด้านการเป็นประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักธรรมาภิบาล 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

2) ไทย 
(1) กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การ

คมนาคมสื่อสาร ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการรวมตัวในภูมิภาคตาม
แนวโน้มของแนวคิดหรือทฤษฎีบูรณาการในภูมิภาค (Regional Integration Theory) โดยเฉพาะ
อาเซียนและแนวคิดเรื่องประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของประเทศผู้รับ
ความช่วยเหลือซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านต่อไทยเพ่ิมมากขึ้น 
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(2) ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ ทางวัฒนธรรมและปัจจัยพ้ืนฐาน
ท้องถิ่นท่ีใกล้เคียงกันเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาจากประเทศผู้รับ 

(3) การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมในภูมิภาคส่งผลบวก
ต่อความสะดวกในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงการรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนา 

(4) ความผูกพันด้านการค้าการลงทุนของไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน
ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงความนิยมไทยที่เกิดจากกระแส
ทางเศรษฐกิจและการเข้าไปของสื่อด้านบันเทิงของไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน  

(5) ประเทศผู้รับในภูมิภาคมีความตื่นตัวต่อกระแสการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีข่าวสารยุคใหม่ส่งผลให้ประชาชน ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคมเป็นตัวผลักดันทางการเมืองให้รัฐบาลในแต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวทันต่อประเทศในภูมิภาคด้วยกันรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 

3.4.1.4 ข้อจ ากัด (Threat) 
1) สวิตเซอร์แลนด์ 

(1) รูปแบบการให้ความช่วยเหลือของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่เป็น
ด้านเทคนิควิชาการ การบริหารจัดการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของประเทศผู้รับที่ด้อยพัฒนาด้านโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่อาจต้องการในรูปของสิ่งก่อสร้างต่างๆ  

(2) ประเทศผู้รับในภูมิภาคที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการเมือง
หรือประวัติศาสตร์กับสวิตเซอร์แลนด์มาก่อนอาจมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจ (trust) ต่อการเข้ามาให้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาว่าอาจมีเหตุผลด้านผลประโยชน์แอบแฝง 

2) ไทย 
(1) ประเทศผู้รับบางประเทศยังคงมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจต่อ

ไทยซึ่งเป็นผลพวงของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในอดีต หรือเกิดจากปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองในปัจจุบัน เช่น ปัญหาชายแดน ดินแดน เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับประเทศยังคงค านึงถึงเรื่อง
ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศจึงไม่ประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือหรืออาจรับอย่างมีข้อจ ากัด 

(2) ผู้รับบางประเทศอาจมุ่งให้ความส าคัญกับการรับความ
ช่วยเหลือในรูปของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมากกว่าความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทาง
เทคนิควิชาการซึ่งเป็นรูปแบบความช่วยเหลือหลักของไทย 

(3) ปัญหาความเชื่อม่ันในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีของ
ประเทศผู้รับต่อไทย 

3.4.2 ผลสรุปการวิเคราะห์โดยทฤษฏี SWOT Analysis  
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์โดยจัดคู่ความสัมพันธ์ของนโยบายและรูปแบบการให้

ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับไทย ดังนี้ 
3.4.2.1 รูปแบบความสัมพันธ์ของทฤษฏี SWOT Analysis กับนโยบายและ

รูปแบบการให้ความ ช่วยเหลือด้านการพัฒนา รูปแบบคู่ความสัมพันธ์ที่ 1 
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ภาพที่ 2  รูปแบบคู่ความสัมพันธ์ที่ 1 
 

1) สวิตเซอร์แลนด์มีจุดแข็งด้านนโยบายทางการเมืองและการ
ต่างประเทศที่เป็นกลางและมีนโยบายทางการเมืองในการให้ความช่วยเหลือฯที่มีเป้าหมาย เป็น
รูปธรรมชัดเจน ส่งผลให้เกิดโอกาสในแง่ความไว้วางใจ เชื่อถือและเกิดความร่วมมือที่ดีจากประเทศ
ผู้รับ ขณะที่ไทยมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองท าให้นโยบายในด้านนี้ที่เพ่ิงเป็นรูปเป็นร่างขาด
พัฒนาการและความต่อเนื่อง  

2) สวิตเซอร์แลนด์มีจุดแข็งของมูลค่าเงินงบประมาณการให้ความ
ช่วยเหลือที่สูงและมีความต่อเนื่อง มีบุคลากรพร้อม ส่งผลให้เกิดโอกาสให้สามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้ครอบคลุมหลายกลุ่มประเทศเป้าหมายและสร้างการยอมรับต่อประเทศผู้รับและสร้างอ านาจ
ต่อรองทางการเมืองได้สูง ในขณะที่ไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานอกจากปัญหาความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจและเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ท าให้วงเงินงบประมาณ
ในด้านนี้ไม่เพ่ิมสูงขึ้น  

3) สวิตเซอร์แลนด์มีจุดแข็งของระบบบริหารจัดการกิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้เกิดโอกาสในมิติของประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในประเทศผู้รับ ในส่วนของไทย สพร.  เป็นหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ด้านการรับความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วมายาวนานจึงมีองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญและมีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้านการให้ความช่วยเหลือได้หากรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านนโยบายที่ดีจากรัฐบาล 

4) สวิตเซอร์แลนด์มีจุดแข็งของระบบการวัดผล การประเมินผล
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทั้งจากในองค์กรเองและจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้เกิดโอกาสใน
การสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการได้
อย่างดี ในขณะที่ไทย โดยที่มีงบประมาณจ ากัดจึงมีกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์และเป็นโครงการขนาดเล็ก หากในระยะยาวไทยมีความพร้อมในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมขนาดใหญ่ย่อมสามารถน ารูปแบบการวัดผล ประเมินผลของสวิตเซอร์แลนด์มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็มที่มากกว่าในภาวะปัจจุบันซึ่งอาจยังไม่จ าเป็นและเหมาะสมที่ต้องด าเนินการใน
ระดับนัน้ 

5) สวิตเซอร์แลนด์มีจุดแข็งด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างความ
สนับสนุนจากภายในประเทศ เช่น สื่อมวลชน ประชาชน เยาวชนต่อนโยบายการให้ความช่วยเหลือ

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส 
(Opportunity) นโยบายท่ีเหมาะสม 
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ของประเทศ ซึ่งไทยอาจพิจารณาน ามาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเตรียม
ความพร้อมด้านฐานข้อมูลไว้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของภารกิจในด้านนี้ 

3.4.2.2 รูปแบบความสัมพันธ์ของทฤษฏี SWOT Analysis กับนโยบายและ
รูปแบบการให้ความ ช่วยเหลือด้านการพัฒนา รูปแบบคู่ความสัมพันธ์ที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 3  รูปแบบคู่ความสัมพันธ์ที่ 2 
 
สวิตเซอร์แลนด์เป็นรัฐขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปอ่ืนและเป็นประเทศที่

ไม่มีทางออกทะเลท าให้มีจุดอ่อนในเรื่องอ านาจต่อรองในมิติต่างๆ จึงต้องพยายามแสดงบทบาททั้ง
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือมิให้ถูกทิ้งหรือโดดเดี่ยวหรือถูกปิดล้อมในยุคที่
โลกต้องพ่ึงพิงอาศัยเชื่อมโยงกันทุกมิติ ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์จึงเร่งปรับปรุงนโยบายต่างประเทศ
และเพ่ิมบทบาทสถานะของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การแสดงบทบาทในฐานะประธาน 
OSCE การจะลงสมัครแข่งขันเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง การก่อตั้ง
องค์กร World Economic Forum เพ่ือแสดงบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ทั้งนี้ 
รวมถึงการเพ่ิมบทบาทในด้านการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งก็ต้องแข่งขันในด้านนี้กับประเทศ
ยุโรปอ่ืนๆ ที่มีบทบาทแข็งขันเช่นกันด้วยประสิทธิภาพและรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือใน
ขณะที่ไทยต้องเร่งลดจุดอ่อนเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้มีความมั่นคงจากที่ส่งผลกระทบให้
มิติในด้านต่างๆ ของไทยถดถอยลงไปมากเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนทั้งๆ ที่ไทยเป็น
ประเทศผู้ริเริ่มและมีบทบาทแข็งขันในอาเซียนและในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ มาก่อน 
หากการเมืองไทยมั่นคงศักยภาพต่างๆที่มีพร้อมอยู่แล้วของไทยจะกลับมาและท าให้ไทยสามารถเพ่ิม
บทบาทด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน 

 
 
 
 
 
 

 
 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threat) แนวทางพัฒนา/แก้ไข
และปรับปรุง 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนามาเป็น
ระยะเวลายาวนานพอสมควรและมีการจัดตั้งองค์กร สถาบันด้านการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีงบประมาณด้านความช่วยเหลือสูงและที่ส าคัญมีนโยบายที่เป็น
รปูธรรมชัดเจนในด้านนี้ ขณะที่ไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาและเป็นประเทศผู้ให้มือใหม่หรือรายใหม่
ของโลกด้านการพัฒนา สถาบันหรือองค์กรทางการเมืองที่มีอ านาจตัดสินใจด้านนโยบายยังมิได้ให้
ความส าคัญอย่างจริงจังชัดเจน มีข้อจ ากัดและขาดแคลนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร ดังนั้น ผล
จากการศึกษาเห็นได้ว่าประเทศไทยย่อมไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพของสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ก็สามารถวิเคราะห์
แยกแยะเปรียบเทียบในส่วนที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมกับสภาวะของไทยน ามาเป็นข้อเสนอแนะ
ทั้งในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติ 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษานโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในเชิง
เปรียบเทียบกับกรณีของไทยแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีปัจจัยและเงื่อนไขทั้งจากภายใน
และภายนอกที่แตกต่างกันหลายประการโดยเฉพาะในแง่ของฐานะทางเศรษฐกิจและงบประมาณ 
อย่างไรก็ตาม นโยบายแลรูปแบบด้านการให้ความช่วยเหลือของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความเหมาะสม
และน่าจะเป็นประโยชน์น ามาประยุกต์ใช้กับการให้ความช่วยเหลือของไทยมีหลายประการที่ผู้ศึกษา
ประสงค์ท่ีจะเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และองค์กรผู้มีอ านาจตัดสินใจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทย ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาจะจ ากัดเฉพาะที่เป็นผลจากการกรณีศึกษาของ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก มิได้น าข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ที่อาจมีการศึกษาไว้แล้วหรืออยู่ใน
แผนงานของ สพร. อยู่แล้ว เช่น ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ปัญหาข้อจ ากัดของวิธีการจัดท า
งบประมาณของไทย สถานะทางกฎหมายของ สพร. ในการยกระดับเป็นนิติบุคคลระดับกรม เป็นต้น  

4.2.1  ประเด็นด้านนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา  
1)  จากกรณีศึกษาบทบาทของสถาบันและองค์ระดับนโยบายของสวิตเซอร์แลนด์

ในการให้ความส าคัญกับความร่วมมือด้านการพัฒนา สถาบันหลักด้านการตัดสินใจของไทย ได้แก่ 
รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง นักการเมือง หน่วยงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
หน่วยงานด้านงบประมาณ ควรมีบทบาทและให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ต่างประเทศโดยเฉพาะต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาว่าเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การรอให้องค์กร สถาบันเหล่านี้ตระหนักเองคง
ยากล าบากประกอบกับปัญหาความไร้เสถียรภาพของการเมืองไทย ดังนั้น จึงเป็นภาระของกระทรวง
การต่างประเทศและ สพร. ในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ต่อสมาชิกรัฐสภา 
รัฐบาลและหน่วยงานด้านงบประมาณ ในวาระและโอกาสต่างๆ เช่น การชี้แจง ให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของรัฐสภาได้แก่ คณะกรรมาธิการด้าน การต่างประเทศ 
คณะกรรมาธิการด้านการคลัง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านค าของบประมาณ เป็นต้น 

2) ในมิติของนโยบายด้านงบประมาณการให้ความช่วยเหลือซึ่ง SDC ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลสูง (อย่างไรก็ดี มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของสวิตเซอร์แลนด์ใน
ฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของ OECD Development Assistance Committee ปัจจุบันในปี ค.ศ. 
2014 มีมูลค่า 0.47% ของรายได้มวลรวมประชาชาติ ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดย
สหประชาชาติ กล่าวคือ 0.7% ของรายได้มวลรวมประชาชาติ) ซึ่งคงไม่สามารถน ามาเทียบเคียงได้กับ
ไทยซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาและมีงบประมาณจ ากัด ภายใต้เงื่อนไขนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
เน้นนโยบายและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือที่มีเป้าหมายชัดเจน ประเทศผู้รับต้องการ ส่งผลระยะยาว  

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่สาธารณะและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น ามาใช้เป็นฐานการช่วยผลักดันภาคการเมืองและช่วยสนับสนุนนโยบายและการด าเนินงานในด้านนี้
ของกระทรวงการต่างประเทศ ตัวอย่างในด้านนี้ที่น่าสนใจของสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ การจัด
ประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาร่วมกับกลุ่มประเทศผู้รับ
อยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่งจัดเป็นกลุ่มประเทศซึ่งนอกจากได้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และเป็น
ที่สนใจของสื่อมวลชนแล้ว ยังเป็นการประชุมหารือเพ่ือประสานท่าทีต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ หน่วยงาน SDC ได้มีการจัดท าเว็ปไซด์ที่มีข้อมูลและเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ
มีรายละเอียดเชิงลึกมากเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของ SDC โดยจัดท าเป็น 3 
ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ทั้งนี้ รวมถึงการจัดท าข้อมูลรูปของ Facebook เนื่องจาก
ปัจจุบันข้อมูลในโลกของ Social Media มีอิทธิพลสูงต่อการประชาสัมพันธ์มาก 

4) สวิตเซอร์แลนด์เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งให้
ประเทศผู้รับหรือชุมชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศผู้รับสามารถพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ซึ่ง
การให้ความช่วยเหลือของไทยก็มีแนวทางที่สอดคล้องกันอยู่ในปัจจุบันและไทยควรยึดมั่นในแนวทาง
นี้ต่อไป ปัจจุบันการทุ่มการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ
จีนในแอฟริกาเพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติก าลังส่งผลให้
หลายประเทศในแอฟริกาเริ่มไม่พอใจและเกิดความไม่ไว้วางใจเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ ในระยะยาวเมื่อไทยมี
ความพร้อมมากขึ้นทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากรไทยควรขยายความช่วยเหลือจากการเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายได้ของกลุ่มประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านเช่นเดียวกับการด าเนินแผนงานของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากไทยมีศักยภาพและ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า การพัฒนาคุณภาพปศุ
สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด  
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5) สวิตเซอร์แลนด์เน้นให้ความช่วยเหลือแบบทวิภาคีมากกว่าในกรอบความ
ร่วมมือพหุภาคีหรือองค์การระหว่างประเทศเช่นเดียวกับแนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือของไทย
เนื่องจากก่อให้เกิดประสิทธิผลมากกว่า มีความยุ่งยากน้อยกว่าและความช่วยเหลือทวิภาคย่อมท าให้
ประเทศผู้ให้ได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ หรือความดีความชอบจากประเทศผู้รับมากกว่า สะท้อน
ให้เห็นถึงการมุ่งใช้การให้ความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศหรือกล่าวอีก
นัยว่าเป็น Soft Power 

6) สวิตเซอร์แลนด์มีการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มประเทศที่ มุ่งให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาทั้งในแง่รูปแบบและงบประมาณการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์แห่งชาติกล่าวคือให้ความส าคัญกับประเทศในภูมิภาคยุโรปขณะที่ไทยให้ความส าคัญกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม กรณีให้ความช่วยเหลือประเทศนอก
ภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์มีการก าหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเป็นแผนงาน 
(programme) เดียวที่ใช้กับหลายประเทศ เช่น กิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า “Potato Programme” ใน
ประเทศเนปาล มองโกเลีย เกาหลีเหนือ และภูฎาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพพันธุ์ และเพ่ิมปริมาณผลผลิต
มันฝรั่งในประเทศเหล่านี้เพ่ือลดปัญหาความอดอยากและขาดแคลนอาหาร กิจกรรม “Developing 
smallholder and family farming” ในหลายประเทศในแอฟริกา โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุง
วิธีการท าการเกษตรให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อเพ่ิมผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็น
นโยบายและแนวทางท่ีน่าสนใจส าหรับไทยเนื่องจากสามารถออกแบบวิจัยท าแผนงานเดียวที่ใช้ได้กับ
หลายประเทศเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ 

7) รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ก าหนดให้ SDC เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมงบประมาณหลักในด้านนี้และ 
SDC มีหน่วยงานในสังกัดที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมสถิติ ควบคุม ประเมินความช่วยเหลือในภาพรวม
ของประเทศ ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับไทยซึ่งปัจจุบันยังขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยราชการต่างๆ ที่มีกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่อต่างประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สพพ. ซึ่งสังกัดกระทรวงการคลัง) รวมถึงขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูล สถิติ งบประมาณ ซึ่งการขาดการบูรณาการนอกจากจะเป็น การใช้ทรัพยากร 
งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าแล้วยังท าให้รัฐบาลไทยมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

8) ภายใต้ภาวะงบประมาณที่จ ากัดการเพ่ิมศักยภาพการให้ความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาของไทยอาจจ าเป็นต้องเน้นนโยบายการพัฒนาแบบไตรภาคีกล่าวคือการเป็นหุ้นส่วนกับ
ประเทศพัฒนาแล้วเพ่ือให้ความช่วยเหลือประเทศที่สาม ซึ่งนอกจากเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับ
ประเทศผู้ให้ดั้งเดิมของไทยแล้ว ไทยยังได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นประเทศผู้ให้ 
การบริหารจัดการโครงการและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับความช่วยเหลือ 

9) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเสริมหรือร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาในประเทศที่ภาคเอกชนนั้นๆ เข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจการค้าเช่นกรณี
ของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีหลายรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งปัจจุบันต่างมี
ความสนใจด้านการท า CSR เป็นกระแสนิยมหลักอยู่แล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศต้อง



39 

 

ด าเนินการให้ภาคเอกชนเกิดความเข้าใจเป้าหมายของความช่วยเหลือหรือความร่วมมือด้านการ
พัฒนาและพลังอ านาจต่อรองที่มากขึ้นกว่าการที่ภาคเอกชนไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือแยกเป็น
เอกเทศซึ่งอาจไร้ทิศทางหรือประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปัจจุบันการเข้ามีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยยังมีไม่มาก 

10) สวิตเซอร์แลนด์มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมใน
ลักษณะเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในประเทศ
ต่างๆทั่วโลกซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ไทยเองได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครเช่นกันแต่อยู่ใน
ระยะเริ่มต้นและมีข้อจ ากัดเนื่องจากเยาวชนไทยไม่ชอบความท้าทาย ไม่ชอบการผจญภัยและกลัวขาด
ความมั่นคงในอาชีพจึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาเรียนรู้จากประเทศต่างๆ ที่มี
โครงการลักษณะนี้และหามาตรการผลักดันการสร้างทัศนะใหม่ส าหรับเยาวชนไทย 

11) ประเด็นท้าทายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้ความช่วยเหลือหรือความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยจะน าไปสู่การบูรณาการในกรอบอาเซียนได้อย่างไร
หรือไม่โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเช่นกรณีตัวอย่างขององค์การ 
OSCE ที่มีการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติขององค์การฯ ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ ทั้งนี้ โดยไทยอาจเพ่ิมความร่วมมือในกรอบอาเซียนในรูปของความ
ร่วมมือไตรภาคีกับประเทศอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนามากขึ้น เช่น 
ไทย-สิงคโปร์-ประเทศผู้รับ 

12)  โดยที่ปัญหาด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ ปัญหาผู้พลัดถิ่นจากเหตุการณ์ขัดแย้ง
ทางการเมืองยังปรากฏขึ้นอยู่เสมอในโลกและในภูมิภาคต่างๆ สวิตเซอร์แลนด์มีหน่วยงานด้านการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Aid Unit) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่อ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าฉุกเฉินภายใต้สังกัดของ SDC ซึ่งน่าจะเป็นการเหมาะสมหากไทยอาจพิจารณา
จัดตั้งหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Aid Unit) ขึ้นในสังกัด
ของ สพร. เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของไทยในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศกรณีเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว เหตุความขัดแย้งรุนแรงทางอาวุธจนท าให้มีผู้อพยพลี้ภัย ซึ่งปัจจุบันผู้
ศึกษาเห็นว่ายังไม่มีหน่วยรับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ที่ผ่านมาในระดับกระทรวงการ
ต่างประเทศใช้การตั้งคณะท างานเฉพาะกิจขึ้นมาเป็นกรณีๆ เช่น กรณีการให้ความช่วยเหลือ
เหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่น เหตุพายุไซโคลนนาร์กิสในเมียนมาร์ เป็นต้น 

13) นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแล้วสวิตเซอร์แลนด์ได้น า
อ านาจละมุน (Soft Power) ในรูปแบบอ่ืนๆ มาใช้เป็นเครื่องมือด้านการทูตสาธารณะ (Public 
Diplomacy) ด้วย เช่น ด้านวัฒนธรรม กีฬา อาหาร การท่องเที่ยว สินค้าคุณภาพ เพ่ือสร้างความ
นิยมชมชอบและความรู้จักต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีผลต่อการสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า ไทยเองมีเครื่องมือของอ านาจละมุนและการทูตสาธารณะ
อยู่มากและหลากหลาย เช่น ภาษาไทย รอยยิ้ม ประเพณี พุทธศาสนา เครื่องแต่งกาย อาหาร ศิลปะ
ป้องกันตัว การแพทย์แผนไทย นวดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะน ากลไกหรือเครื่องมือนี้มาก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะหรือควรขยายบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันเน้น
ภารกิจเฉพาะงานวัฒนธรรมในประเทศ ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศ
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เป้าหมาย เช่นอย่างที่เยอรมันมาตั้งสถาบัน Goethe อังกฤษมาตั้ง British Council และฝรั่งเศส
จัดตั้ง Alliance Francaise ในไทยและในประเทศต่างๆ  

4.2.2  ประเด็นด้านรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา  
1)  สวิตเซอร์แลนด์เน้นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในสาขาที่มี

ความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การจัดการแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความเชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ การบริหารจัดการด้านการตลาด และการสร้างห่วงโซ่ด้านเศรษฐกิจ
การตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือของไทยที่เน้นในสาขาที่ไทยมีความ
เชี่ยวชาญ เช่น ด้านเกษตร สาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถขยายหรือเพ่ิม
ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่มีความเชี่ยวชาญให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านได้อีกหลายสาขา เช่น การแปร
รูปผลผลิตด้านการเกษตร ด้านสัตวแพทย์ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์น้ า เป็นต้น  

2) โดยที่สวิตเซอร์แลนด์มีความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากรจึงสามารถ
จัดระบบการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ
แผนงานระยะยาวในการให้ความช่วยเหลือ (ระยะ 5-10 ปี) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในประเทศ
ผู้รับทุกประเทศที่เข้าไปด าเนินกิจกรรม การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปด าเนินกิจกรรมในระยะยาว เป็น
ต้น ซึ่งไทยอาจพิจารณาใช้เป็นกรณีตัวอย่างในอนาคตหากมีความพร้อมมากข้ึนในอนาคต  

3)  การพัฒนาองค์กรด้านการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือรองรับการขยายบทบาทของ 
สพร. ในการเพ่ิมขยายการให้ความช่วยเหลือไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก อาจพิจารณาปรับโครงสร้าง
องค์กรภายในของ สพร. เช่นเดียวกับกรณีของ SDC ซึ่งมีหน่วยงานระดับกองดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
ประเทศผู้รับความช่วยเหลือ เช่น กองความร่วมมือกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ
ที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น ส าหรับกลุ่มประเทศส าคัญล าดับรองลงไปสังกัดอยู่กอง
ความร่วมมือภูมิภาค โดยแบ่งเป็นฝ่าย เช่น ฝ่ายแอฟริกา ฝ่ายเอเชียตะวันออก ฝ่ายเอเชียใต้ ฝ่าย
ลาตินและแคริบเบียน เป็นต้น รวมถึงการมีฝ่ายวางแผนและวิจัยเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนา การมีศูนย์ข้อมูลและวิชาการท่ีทันสมัย 

4)  การวัดผลและประเมินผลโครงการหรือแผนงาน นอกจากมีการประเมินจาก
ภายในองค์กรเองแล้ว ที่น่าสนใจ SDC ของสวิตเซอร์แลนด์มีรูปแบบการประเมินผลร่วมกันระหว่าง
องค์กรภายนอกกับองค์กรภายใน ที่เรียกว่า Hybrid Evaluation โดยเฉพาะการร่วมประเมินจาก
กลุ่มเป้าหมายของประเทศผู้รับหรือจากองค์กรที่ร่วมด าเนินโครงการเพ่ือผลประโยชน์ในการน ามา
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ หรือเพ่ือใช้ในการวางแผนหรือยุทธศาสตร์ต่อไปในโครงการหรือ
กิจกรรมอื่นๆ  

5)  ในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา (Aid 
Effectiveness) นั้น ในบริบทของเวทีระหว่างประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) ได้ให้การ
สนับสนุนประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศในเอเชียจัดประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง (High Level) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ตระหนักถึงประโยชน์ของประสิทธิผลของความร่วมมือด้าน
การพัฒนาในการขจัดปัญหาความยากจน ความด้อยพัฒนาและสนับสนุนต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค ซึ่งจากผลสรุปของการประชุมในเวทีต่างๆ ได้ระบุถึงประเด็นส าคัญที่ประเทศต่างๆ ต้อง
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ผลักดัน เช่น การให้ความช่วยเหลือต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประเทศผู้รับ การมุ่งพัฒนาให้
ประเทศผู้รับสามารถยืนบนขาตัวเองได้ การให้บุคลากรของประเทศผู้รับได้มีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนามากขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลการในประเทศผู้รับให้เกิดการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้าง Leadership ส าหรับประเทศผู้รับว่ามีเป้าหมายพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหน 
การก าหนดหลักการเรื่องการมีความเป็นเจ้าของ (Ownership) ของประเทศผู้รับ ประเทศผู้ให้ต้อง
ค านึงถึงยุทธศาสตร์ กฎระเบียบ เงื่อนไขของประเทศผู้รับ การให้ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีและ
โปร่งใสตรวจสอบได้  

6)  ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพร. อย่างจริงจังเพ่ือ
รองรับภารกิจงานด้านการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใหม่ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น การศึกษาอบรมดู
งานในประเทศที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านนี้และการสนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานเข้ า
ร่วมประชุมสัมมนาในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านนี้  

 
จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแบบ (Model) ของนโยบายและรูปแบบการให้ความ

ช่วยเหลือด้านการพัฒนาของไทยภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันที่ควรเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
ของโครงการหรือแผนงานที่เล็กแต่มีเป้าหมายชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ระยะยาว
พอสมควร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการให้ความช่วยเหลือ เป็นการสร้างความไว้วางใจ
และน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4  ตัวแบบนโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่เหมาะสมของไทย 
 
 

สร้างความไว้วางใจ 

โครงการขนาดเล็ก/
เป้าหมายชัดเจน มีความต่อเนื่อง ระยะยาว 

แสดงถึงความตั้งใจ 
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