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การเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การระหว่างประเทศ
เป็นพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของรัฐบาลที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีโลก
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation 
and Development: OECD) เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและมีความส าคัญเนื่องจากเป็นองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในเวทีโลกในฐานะผู้ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และยังมี
บทบาทน าในธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกประกอบกับในช่วงหลายปีมานี้ OECD มีนโยบายที่จะ
ยกระดับความร่วมมือกับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือสร้างเครือข่ายทางนโยบายกับ
ประเทศในภูมิภาคนี้และปูทางไปสู่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในอนาคต โดยผ่านโครงการ 
Country Partnership Programme และ Southeast Asia Regional Programme ซึ่งถือเป็น
พัฒนาการที่มีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอและตอบโจทย์การศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ OECD มี
บทบาทและความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศอย่างไร ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายและได้รับประโยชน์
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ OECD อย่างไรบ้าง รัฐบาลไทยควรก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศ 

จากการศึกษารูปแบบและแนวทางของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง OECD กับประเทศนอกกลุ่ม
รวมทั้งไทยสะท้อนว่า OECD มีความตั้งใจที่จะโน้มน าให้ประเทศเหล่านี้ยอมรับเอามาตรฐานและ
ค่านิยมของ OECD ไปปฏิบัติด้วย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงโอกาส ความพร้อมและ
สิ่งท้าทายในการยกระดับความสัมพันธ์กับ OECD ตามรูปแบบและแนวทางที่ OECD เสนอ โดย
แนวทางที่ผู้เขียนเสนอในการศึกษานี้คือการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับOECD เป็น
ประโยชน์เชิงสัญลักษณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ เป็นการเน้นย้ าถึงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของไทยที่จะพัฒนาประเทศตามกรอบกติกาและมาตรฐานที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นกับ
OECD ยังท าให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ OECD เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อความพยายามในการปฏิรูปประเทศ อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการยกระดับ
ความสัมพันธ์ตามกรอบ Country Partnership Programme (CPP) คือไทยอาจต้องสูญเสียความ
เป็นอิสระในการด าเนินนโยบายและสร้างภาระด้านงบประมาณเนื่องจาก OECD ต้องการให้ไทยเพ่ิม



จ 

พันธกรณีในการว่าจ้าง OECD จัดท าการศึกษาทบทวนนโยบาย (policy reviews) และการเข้าเป็น
ภาคี OECD instruments ซึ่งไทยยังไม่มีความพร้อมทั้งในเชิงกฎหมายและงบประมาณ อย่างไรก็ดี 
ไทยสามารถรักษา momentum ของความสัมพันธ์กับ OECD ไว้ด้วยการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์
และแข็งขันมากขึ้นใน Southeast Asia Regional Programme และเวทีหารือต่าง ๆ ของ OECD 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและประชาคมอาเซียนโดยรวม และช่วยเน้นย้ าถึงบทบาทน าของไทยใน
ภูมิภาคได้อีกด้วย 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรนักบริหารการทูต 
(นบท.) ซึ่งผู้เขียนคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
บ้างพอสมควรรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้เพราะผู้เขียนได้รับข้อแนะน าทั้งในด้านโครงสร้าง 
เนื้อหา กรอบแนวคิดและทฤษฎี จากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน คือ ดร.ธีวินท์ สุพุท ธิกุล 
เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา จึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่
ปรึกษาท้ังสามท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา คือ ท่านอธิบดีกรมสารนิเทศ (นายเสข วรรณเมธี) และ
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ (นายรัศม์ ชาลีจันทร์ และนางลินนา ตังธสิริ) ที่อนุญาตให้ผู้เขียนมาเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรนี้เพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กรโดยเชื่อว่าเนื้อหาของหลักสูตร นบท. ที่
ครอบคลุมแทบจะทุกมิติของการต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เขียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่กรมสารนิเทศให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณทีมงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน
ที่ได้ทุ่มเทก าลังสมอง ก าลังกาย และก าลังใจในการจัดหลักสูตร นบท. อย่างแข็งขัน มีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งของไทยและของโลกมีความใส่ใจที่
จะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดช่วงเวลา 3 เดือน ผู้เขียนรู้สึก
ภาคภูมิใจแทนสถาบันฯ และกระทรวงการต่างประเทศที่สามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
และมีความน่าเชื่อถือ มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้
เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
และท าให้ได้รับทราบข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครัว ได้แก่ สามี บุตรชายและบุตรสาวทั้งสามคน ที่ช่วย
ให้ข้าพเจ้ามีก าลังใจในการศึกษาอบรมจนจบหลักสูตร และบุคคลที่ผู้เขียนไม่อาจลืมที่จะขอบคุณได้
เช่นกัน คือ คุณประภา เลิศประเสริฐสุขโข (พ่ีสาวของสามีผู้เขียน) ซึ่งได้มีน้ าใจมาช่วยดูแลบุตรชาย
และบุตรสาวของผู้เขียนตลอดช่วงเวลา 3 เดือนของการอบรมนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเรื่อง “การเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การ
ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)” อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายในการเพ่ิมพูนบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การค้า การพัฒนา และ
ความมั่นคง เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในการร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในการเผชิญสิ่งท้าทายและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
นอกจากนี้ การเสริมสร้างบทบาทและมีส่วนร่วมในองค์การระหว่างประเทศยังนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวสามารถกระท าได้ทั้งในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกหรือมีสถานะอ่ืนๆในองค์การ
ระหว่างประเทศนั้นๆก็ได้  

การศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and 
Development: OECD) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของกระทรวงการ
ต่างประเทศ คือ “ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลในเรื่อง “การกระชับ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ” โดยพันธกิจดังกล่าว
มุ่งเน้นการส่งเสริม เพ่ิมพูน และสานต่อความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ 

OECDเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง
และมีบทบาทส าคัญในเวทีโลก โดยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานโลก( global 
standard setter)และมีบทบาทน าในเรื่องธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก(global economic 
governance)โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง การลงทุนทางตรงของนักลงทุนต่างชาติ ( foreign direct 
investment) และนโยบายด้านภาษี โดยเป้าประสงค์หลักของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
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คือ การลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในกา ร
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก (Kudrle, 2012: 698)  

OECD นับเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีความส าคัญระดับ
โลกโดยรัฐบาลไทยเคยตั้งเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2551 แม้ก าหนดเวลา
ดังกล่าวจะล่วงเลยมาแล้วและในชั้นนี้ การเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจไม่ใช่ความจ าเป็นเร่งด่วนของ
ประเทศไทย แต่ในช่วงหลายปีมานี้ OECD ได้มีการเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับไทยในหลายระดับ รวมทั้ง
ได้แสดงความสนใจและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในหลายโอกาสที่จะยกระดับความร่วมมือกับไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือปูทางไปสู่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ใน
อนาคต โดยจะเห็นได้จากแนวคิดในการจัดตั้ง Southeast Asia Regional Programme ของ OECD 
เมื่อปี 2556 และการริเริ่มจัดท า Country Partnership Programme กับไทย ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่
ส าคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง OECD กับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ถือเป็นพัฒนาการที่มีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD  

แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง OECD คือ การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือสร้างการ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศสมาชิก แต่ OECD ก็มีความตั้งใจที่จะยกระดับองค์กรของตนให้เป็น
ผู้ก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ ในระดับโลก หรือเป็นผู้ก าหนดธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) 
อาทิ การจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศในการ
ด าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions) ซึ่งระบุพันธกรณีให้ประเทศภาคีก าหนดให้
การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศ เป็นการกระท าความผิดทางอาญาแม้อยู่นอกเขตอ านาจ
ของรัฐ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศด้วยการ
ก าหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือจ ากัดพฤติกรรมทุจริตในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
(Paciniet al, 2002) นอกจากนี้ ประเทศที่มีความสัมพันธ์กับ OECD โดยเฉพาะในระดับ Key 
Partners มักจะต้องมีการปรับปรุงนโยบายของตนให้สอดคล้องกับ OECD รวมทั้งเข้าเป็นภาคีตรา
สารระหว่างประเทศที่ส าคัญของ OECD อาทิ Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters, Declaration on International Investment and Multinational 
Enterprises, Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the Conduct of 
International Business and Finance, Declaration on Automatic Exchange of 
Information in Tax Matters ซึ่งหมายความว่า ประเทศสมาชิก OECD จะต้องรับเอาค่านิยมหลัก
ขององค์การและมีแนวนโยบายที่สอดรับกับค่านิยมเหล่านี้เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ในการอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันและร่วมมือกันเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
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การศึกษารูปแบบและแนวทางของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง OECD กับประเทศนอกกลุ่มสะท้อน
ว่า OECD มีความตั้งใจที่จะโน้มน าให้ประเทศเหล่านี้ยอมรับเอามาตรฐานและค่านิยมของ OECD ไป
ปฏิบัติด้วย ดังนั้น การศึกษานี้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ถึงโอกาสและสิ่งท้าทาย
ส าหรับรัฐบาลไทยในการด าเนินความสัมพันธ์กับ OECDรวมทั้งการพิจารณาความพร้อมของประเทศ
ไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ OECD ตามรูปแบบและแนวทางที่ OECD เสนอ ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักท่ีควรมีบทบาทน าในการก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ OECD เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความพยายามในการปฏิรูปประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบายหรือpolicy spaceของไทยไว้ได้  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โดยค านึงว่า การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศสอดคล้องกับ

แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยใน 3 ด้าน คือ 1) เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของ
นานาประเทศ 2) ให้ประเทศหุ้นส่วนส าคัญตระหนักถึงความส าคัญของไทย และ 3) มีบทบาทที่
สร้างสรรค์ในเวทีพหุภาคี1 และกระทรวงการต่างประเทศควรแสดงบทบาทน าในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ OECD ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการเพ่ือปฏิรูปประเทศทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกโดย
อาศัย branding ของ OECD ที่ได้ชื่อว่าเป็น “club of best practices” การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ  

1.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของ OECD ในฐานะองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในเวทีโลก โดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
และการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาการที่ส าคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง OECD กับ
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในช่วงระหว่างปี 2554-2558 

1.2.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินความสัมพันธ์กับ OECD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพร้อมของประเทศไทยในการยกระดับความ
ร่วมมือกับ OECD ตามรูปแบบและแนวทางที่ OECD เสนอ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางหรือกลยุทธ์
ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยผ่านปฏิสัมพันธ์
และความร่วมมือกับ OECD เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความพยายามของประเทศของไทยในการ
ปฏิรูปอย่างรอบด้าน 

 
1.3  ค าถามการศึกษาและสมมุติฐาน 

ค าถามหรือโจทย์ของการศึกษาเรื่องนี้ ได้แก่ 
1.3.1  OECD มีบทบาทและความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศอย่างไร  
1.3.2 ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายและได้รับประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ OECD อย่างไรบ้าง  
1.3.3 รัฐบาลไทยควรก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์

และความร่วมมือกับ OECD อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์
และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก 

                                                 
1ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไดน้ าเสนอแนวนโยบายต่างประเทศ 5 ด้าน ในระหว่างการบรรยายสรปุให้แก่รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ใน
โอกาสเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยอีก ด้าน คือ ส่งเสรมิความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
และอาเซยีน และการด าเนินการทตูอย่างเปิดกว้าง 
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การศึกษานี้มุ่งเสนอว่า OECD มีบทบาทและความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศในฐานะ   
ผู้ก าหนดมาตรฐานโลกและผู้น าด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนั้น การเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD จึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา หน่วยงานไทยได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีและรับทราบแนวโน้มหรือทิศทางในการก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและองค์กรย่อยต่างๆ ของ OECD การเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์กับ OECD จึงเป็นช่องทางที่ไทยจะ
สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศและน าองค์ความรู้จากต่างประเทศและ
มาตรฐานสากลมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2558-2561) นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่เพ่ิมขึ้นกับOECD ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยในการ
สร้างเครือข่าย ขยายตลาด และเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย 

อย่างไรก็ดี การยกระดับความร่วมมือกับ OECD ตาม Country Partnership Programme
สะท้อนว่า OECD ต้องการจะโน้มน าให้ไทยยอมรับเอามาตรฐานและค่านิยมของ OECD ไปปฏิบัติ
ด้วย ดังนั้น ในการก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับ OECD ไทยจึงควรมุ่งใช้ประโยชน์จากbranding ของ OECD ในฐานะผู้ก าหนดบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดีของไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเพ่ิม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน Southeast Asia Regional Programme และเวทีอ่ืนๆ ของ 
OECD 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษานี้มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบาย บทบาท และการ
ด าเนินการของไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) เพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยในกิจกรรมต่างๆ ของ OECD ในช่วงระหว่างปี 2554-2558 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ 
OECD ได้มีความพยายามและการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการยกระดับปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีกิจกรรมความร่วมมือที่มีนัยส าคัญในหลายโอกาส 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology) ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ การศึกษา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยวิธีพรรณนา โดยอาศัยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็น
หลักเนื่องจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานราชการและ OECD ท าให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับภูมิ
หลัง วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ขององค์กรโดยในส่วนของการศึกษา
เกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินการของไทยต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
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OECD ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากรายงานผลการประชุม เอกสารประกอบการประชุม แฟ้มข้อมูล
ประกอบการพบหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศกับ OECD และรายงานจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เอกสารเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ โอกาสและสิ่งท้าทายจากการเพิ่มพูนบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน OECD ด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้พยายามศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารของหน่วยงานและ
วรรณกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความส าคัญขององค์การระหว่างประเทศในเวทีโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสร้างบรรทัดฐานหรือธรรมาภิบาลโลก (Good Governance) รวมทั้ง
เอกสารทางวิชาการเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและต่างประเทศ
เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้การจัดท าข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา 
เมื่อพิจารณาจากบริบทของความสนใจที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ OECD ต่อประเทศ

ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งแนวนโยบายของประเทศไทยกับ  OECD ในการ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การศึกษานี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรับการด าเนินงานใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับประเทศ โดยการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และบทบาทของไทยในการด าเนินปฏิสัมพันธ์กับ  OECD เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก 2) ระดับหน่วยงาน โดย
การเสนอแนะบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง OECD กับ
หน่วยงานต่างๆ ของไทยและด าเนินการเชิงรุกเพ่ือผลักดันให้การด าเนินการตามข้อ 1) บรรลุผล 

 
 



 

 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECDเป็น
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายและบทบาทของรัฐและองค์การระหว่างประเทศในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดย OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในด้านธรรมาภิบาล
โลกและการก าหนดมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนั้น การศึกษานี้จึงอาศัยการศึกษาทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกรอบแนวคิดที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี 

2.1.1  Neo-liberal Institutionalismกับองค์การระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศในปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก โดยมีระดับของความร่วมมือ 

ประเภท ภารกิจ และเป้าหมายที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีมีภารกิจหรือ
หน้าที่เฉพาะทาง (Functional Organisation) อาทิ องค์การการค้าโลก (World Trade Organisation) 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation: FAO) 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organisation: ICAO) 
องค์การระหว่างประเทศในลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นองค์กรที่เปิดกว้างโดยไม่ได้จ ากัดการเข้าร่วม
ของประเทศสมาชิกบนพ้ืนฐานของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรืออุดมการณ์ทางการเมือง ขณะที่องค์การ
ระหว่างประเทศที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาคมักเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในด้าน
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและอ านาจต่อรองให้แก่กลุ่มรวมทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยังมีองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ที่มี
ลักษณะเป็นองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organisation) เนื่องจากมุ่งเน้นการก าหนดกฎเกณฑ์ 
มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ซึ่งรัฐสมาชิกจะต้องยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน จึงมีผลต่อ
การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายของรัฐสมาชิก และมีการด าเนินมาตรการต่างๆ อาทิ การคว่ า
บาตรหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลให้แผ่ขยายครอบคลุมไปยัง
ประเทศนอกกลุ่มด้วย (Hague and Harrop, 2001: 155-156) 
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ปรากฏการณ์ของการขยายตัวขององค์การระหว่างประเทศเป็นจ านวนมากในช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสะท้อนถึงความส าคัญของการจัดตั้งสถาบันหรือระบอบระหว่างประเทศ 
(International Regimes) ขึ้นมาเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานในการด าเนินความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างรัฐ (Simmons and Martin, 2001: 192-194) จากการศึกษากรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
มักเกิดจากความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆ และการเกิดขึ้นขององค์การระหว่าง
ประเทศก็เป็นผลมาจากความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง หรือเพ่ือสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐนั่นเอง (Zucker, 1987: 443) และ
โดยที่องค์การระหว่างประเทศเกิดขึ้นโดยความตกลงที่เป็นทางการระหว่างรัฐ บางครั้งจึงถูกเรียกว่า 
องค์การระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organisation)  

กรอบแนวคิด Neoliberal Institutionalism เสนอแนวทางการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
บทบาทของสถาบันหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็น
อย่างดี โดยนักคิดที่ส าคัญในกลุ่มนี้คือ Robert O. Keohane ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็นซึ่งเป็นสภาวะที่โลกมีหลายขั้วและจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาอาศัยกันในหลากหลายมิติมีการเกิดขึ้นของสถาบันหรือองค์การระหว่างประเทศขึ้นเป็นจ านวน
มากเพ่ือก าหนดกรอบกติการะหว่างประเทศและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ 
โดย “ความร่วมมือ” ตามนิยามของ Keohane หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐตามความ
คาดหวังของรัฐอ่ืนๆ โดยผ่านกระบวนการสอดประสานทางนโยบาย (Keohane, 1984: 49-51) แม้
องค์การระหว่างประเทศจะเป็นตัวแสดงที่ส าคัญในเวทีระหว่างประเทศ แต่นักคิดในกลุ่มนี้ก็ยังคงมอง
ว่ารัฐเป็นตัวแสดงหลักในเวทีการเมืองโลกองค์การระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐในโลกยุคหลัง
สงครามเย็นที่รัฐต่างๆ จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกัน โดยรัฐใช้องค์การระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือหรือ
กลไกในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน  

กรอบแนวคิด Neoliberal Institutionalism ยังเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงบทบาท
และความส าคัญของสถาบันหรือองค์การระหว่างประเทศในการสร้างธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ
และการมีอิทธิพลเหนือรัฐ (Stein, 2009) โดยสหภาพยุโรปนับเป็นกรณีศึกษาที่มีความส าคัญและ
น่าสนใจเนื่องจากมี เป้าหมายไปสู่ การเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีลั กษณะเหนือรั ฐ 
(Supranational Organisation) ซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทายส าหรับการรักษาอ านาจอธิปไตยของรัฐ
สมาชิก จึงมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส าคัญคือ ทฤษฎีบูรณาการ หรือ 
Integration Theory ที่ให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างรัฐ รวมทั้งบทบาท
ของรัฐและองค์การระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมองว่า รัฐจัดตั้งองค์การ
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ระหว่างประเทศขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและมุ่งหวังให้เกิด
ความร่วมมือและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 

องค์การระหว่างประเทศ (International Organisation) ตามนิยามของ OECD 
หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยความตกลงทางการเมืองระหว่างรัฐสมาชิก (OECD, 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1434)ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่านิยามดังกล่าวเป็น
ความหมายในภาพกว้างที่มีนัยถึงการเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองและกับประเทศนอกกลุ่ม โดยอัตลักษณ์และผลประโยชน์ของรัฐกับ
องค์การระหว่างประเทศที่รัฐสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาจะสอดคล้องหรือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
เนื่องจากตั้งขึ้นโดยความตกลงของรัฐสมาชิกเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีสถานะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ (Rigaud, 2008: 2) ซึ่งสอดคล้องกับนักวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ที่มองว่า องค์การระหว่างประเทศหมายถึง “international 
institutions” ซึ่งมีสถานะเป็นตัวแสดงระหว่างประเทศที่มีกระบวนการ ในการตัดสินใจ ก าหนด
เป้าหมายและกรอบกติกาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกัน (Koremenoset al, 2001: 
761) 

2.1.2 ธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) 
ความหมายของธรรมาภิบาลโลก หรือ Global Governanceมีความสัมพันธ์กับ

แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารจัดการที่ดี”(Good Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดใน
การจัดระเบียบโลกใหม่เพ่ือให้สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากโลกาภิวัตน์โดยนานาชาติต่างก็
ตระหนักว่า ความล้มเหลวในการด าเนินนโยบายของประเทศหนึ่งๆ สามารถแผ่ขยายหรือส่งผล
กระทบไปยังประเทศอ่ืนๆ ด้วย รัฐจึงต้องด าเนินนโยบายด้วยความรับผิดชอบต่อประชาคมระหว่าง
ประเทศ ธรรมาภิบาลโลกจึงเกิดข้ึนเพื่อเป็นวิธีการหรือกระบวนการสร้างฉันทามติระหว่างประเทศใน
การบริหารจัดการประเด็นระหว่างประเทศ (IMF, 2007) ความส าคัญของธรรมาภิบาลโลกมีความ
เด่นชัดมากขึ้นในภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2540 ซึ่งส่งผลกระทบที่แผ่
ขยายไปทั่วโลกและท าให้ประเทศตะวันตกผลักดันให้นานาประเทศร่วมกันสร้างธรรมาภิบาลในระดับ
โลกขึ้นเพ่ือจัดระเบียบทางเศรษฐกิจโดยให้องค์การระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศและธนาคารโลก เข้ามามีบทบาทในการก าหนดมาตรการและก ากับดูแลการบริหารจัดการ
ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติ 

ธรรมาภิบาลโลกยังมีที่มาจากแนวคิดที่ว่าการไม่มีรัฐบาลโลก หรื อ “World 
Government” ท าให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือในประเด็นระหว่างประเทศกระท าได้ยากจึง
จ าเป็นต้องมีองค์กรหรือสถาบันระหว่างประเทศที่รัฐต่างๆ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างบรรทัดฐาน 
ก าหนดกฎกติกาและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของรัฐ บริหารจัดการ และก ากับดูแลให้
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มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกรอบข้อตกลง
เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Cooperative problem-solving arrangements) และเป็นการสร้าง
พันธกรณีระหว่างรัฐภาคีให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งมักจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบาย
หรือ policy spaceของรัฐซึ่งหมายถึงความสามารถของรัฐในการรักษาความเป็นอิสระในการ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่ชอบธรรมของรัฐนั้นๆ (Mayer, 2009: 373) องค์การหรือ
สถาบันระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ อาทิ World Trade 
Organization (WTO) และ International Monetary Fund (IMF) จึงเป็นที่มาส าคัญของการจ ากัด
เสรีภาพของรัฐในการออกแบบการตัดสินใจ และการด าเนินนโยบายภายในประเทศ (Koivusalo et 
al,www.globalhealthequity.ca/webfm_send/12) อย่างไรก็ดีความหมายของธรรมาภิบาลโลก
ยังมีความกว้างและลึกมากกว่าการเป็นกระบวนการสร้างกฎเกณฑ์และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดย
มีนัยถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและความ
ร่วมมือในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล การออกและบังคับใช้กฎเกณฑ์ในประเทศต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนหรือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่วมกันของกลุ่มหรือภูมิภาคด้วย 
(Finkelstein, 1995: 370) 

OECD นับเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศใน
ประเด็นด้านธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก (global economic governance) โดยจะเห็นได้จากการที่ 
OECD ได้จัดท าแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในด้านการค้า การลงทุน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในลักษณะ
ของ อนุสัญญา (Conventions)ตราสาร(Instruments) แนวปฏิบัติ(Guidelines)เพ่ือเป็นกรอบหรือ
มาตรฐานในการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน
และกับประเทศนอกกลุ่ม โดยมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ G202 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับประเด็นท้าทายทางด้านเศรษฐกิจโดยนาย Angel Gurria เลขาธิการ 
OECD เคยกล่าวไว้ว่าG20 เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านธรรมาภิบาลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1945 หรือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (OECD, 2013) จึงอาจกล่าวได้ว่า OECD เองก็มีความพยายาม
ที่จะสร้างความชอบธรรมในการเป็น “global standard setter” และวางต าแหน่งของตนเองให้เป็น
องค์กรที่มีบทบาทน าในธรรมาภิบาลโลกด้วยเช่นกัน โดยกรอบกติกาและวิธีการท างานแบบ “peer 
review” ที่ OECD ก าหนดขึ้นมามิได้ก ากับดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น แต่ยังต้องการที่
จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มด้วย 

                                                 
2ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2542 เพื่อสนองตอบต่อวิกฤติการเงินในช่วงปี 2540 ประกอบด้วยสหภาพยโุรป ประเทศ
อุตสาหกรรมช้ันน า 8 ประเทศ ไดแ้ก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรฐัอเมริกา 
ออสเตรเลีย และประเทศก าลังพฒันาขนาดใหญ่อีก 11 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซลิ เม็กซโิก จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ ตรุกี 
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญขององค์การระหว่างประเทศของ neoliberal 
institutionalism สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มเสรีนิยมใหม่ 
(Neo-liberalism) ที่มองว่า ความร่วมมือระหว่างรัฐที่มีการจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันระหว่างประเทศ 
เช่น สหภาพยุโรป มารองรับจะท าให้เกิดสภาวะของการพ่ึงพากันอย่างซับซ้อน ( complex 
interdependence) จนท าให้เกิดองค์กรเหนือรัฐขึ้น โดยรัฐสมาชิกอาจต้องยอมสูญเสียอ านาจ
อธิปไตยบางส่วน ขณะเดียวกันองค์กรที่เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้รัฐสมาชิกมีสถานะที่
เข้มแข็งและมั่นคงขึ้นทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศ (ไพลิน 
กิตติเสรีชัย, www.deepsouthwatch.org, 1) ทั้งนี้ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจซึ่งสะท้อน
มุมมองของเสรีนิยมใหม่ต่อแนวคิดเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ อ านาจของรัฐ โลกาภิวัตน์ และ
ธรรมาภิบาลโลก อาทิ Neoliberalism, State Power and Global Governanceเรียบเรียงโดย 
Simon Lee and Stephen McBride (2007) และInternational Organization: A Readerโดย 
F.Kratochwil and E. Mansfield (1994) 

นอกจากนี้ ในเชิงเศรษฐกิจ Neo-liberalism หรือเสรีนิยมใหม่เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมและการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งมุ่งเน้นให้รัฐด าเนินนโยบายที่ตอบสนองต่อการค้าและ  
การลงทุนที่เสรี โดยลดทอนกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างเสรี  
(ชาญชัย คุ้มปัญญา, 2553) แนวคิดนี้จึงสอดรับกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่รัฐ
จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กลไกของตลาด โดยจัดตั้งระบอบหรือสถาบันระหว่าง
ประเทศ (international regimes and institutions) ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทางเศรษฐกิจที่ราบรื่นบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Wikan, 2015: 3) ซึ่ง
กรอบแนวคิดนี้สอดคล้องกับค่านิยมของ OECD ที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและทุนนิยมจึง
เป็นองค์การระหว่างประเทศที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐในการบูรณาการนโยบายของรัฐ
สมาชิกเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อระบบทุนนิยมและเอ้ือประโยชน์ต่อระบบตลาดเสรี  

Neo-liberalism ยังมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลโลก หรือ Global 
Governance เนื่องจากลัทธิเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นให้รัฐด าเนินนโยบายในลักษณะที่
ตอบสนองต่อการค้าและการลงทุนแบบเสรี โดยเห็นว่า สถาบันหรือองค์กรระหว่างประเทศมีอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานระหว่างประเทศให้เป็น
เครื่องมือในการก ากับดูแลธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก จึงเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงบทบาทของ OECD 
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ในฐานะองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับโลก (Woodward, 2007: 232) 

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

มุมมองของเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ และ Neo-liberal Institutionalism ช่วยอธิบายถึง
การเกิดขึ้นขององค์การระหว่างประเทศว่า เป็นผลจากรูปแบบความสัมพันธ์ของนานาประเทศใน  
ยุคหลังสงครามเย็นและยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งนานาประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอน 
ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคงและเศรษฐกิจ และโดยที่รัฐไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแส  
โลกาภิวัตน์และตระหนักถึงความจ าเป็นของการพึ่งพาอาศัยกัน จึงต้องสร้างกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
แสวงหาแนวทางในการรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ ร่วมกัน (Koremenoset al, 2001) โดยกลไก
เหล่านี้อาจออกมาในรูปของการจัดตั้งองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ก าหนดแนวทางและกรอบการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลโลกซึ่งมีความหมายที่กว้างและลึกมากกว่าการเป็น
กระบวนการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ก็สามารถอธิบายพฤติกรรมของ OECD ในการด าเนิน
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะมีนัยถึงรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ที่เน้นการก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ และก ากับดูแลประเทศสมาชิกให้ยึดมั่นใน
พันธกรณีแล้ว ยังมีนัยของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันและ
ความร่วมมือในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความโปร่งใสซึ่งเป็น
แนวทางท่ีส าคัญของ OECD ในการด าเนินปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในกลุ่มและกับประเทศนอกกลุ่มด้วย 

Neo-liberal Institutionalism และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลโลก จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการอธิบายถึงบทบาทและความส าคัญของ OECD ในฐานะองค์การระหว่างประเทศที่รัฐ
ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและแสวงหาแนวทางในการร่วมมือ
เพ่ือประสานผลประโยชน์ของรัฐและประเทศสมาชิกโดยรวม 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษาที่จะกล่าวถึงต่อไปในบทนี้ จะเป็นการตอบค าถามการศึกษา 3 ข้อหลัก คือ 
1 )OECD มีบทบาทและความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศอย่างไร ไทยมีนโยบายและได้รับประโยชน์
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ OECD อย่างไรบ้าง 2) ในบริบทของรูปแบบและแนวทางในการยกระดับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ไทยจะได้รับประโยชน์หรือมีผลกระทบอย่างไร
บ้างจากการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD และ 3) รัฐบาลไทยควรก าหนด
แนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD อย่างไร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก 

 
3.1 บทบาทของ OECD ในเวทีโลก 

OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาว่าด้วยองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Convention on the Organisation for Economic Co-
operation and Development) ที่จัดท าขึ้นโดย 18 ประเทศในทวีปยุโรป พร้อมด้วยสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1960 โดยอนุสัญญานี้ได้ระบุเป้าหมายหลักขององค์กรว่า 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกบรรลุการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การยกระดับมาตรฐานการ
ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน และสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี(multilateralism) OECD จึงมีลักษณะเป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีภารกิจหรือหน้าที่เฉพาะทาง โดยประเทศสมาชิกมีหน้าที่ด าเนินนโยบาย
และความพยายามร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ขององค์กรและโดยที่ OECD จัดตั้งขึ้น
ในยุคสงครามเย็นที่โลกยังแบ่งออกเป็นสองขั้วจึงมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบบทุนนิยมและ
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย (Woodward, 2007: 232) จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนนิยมและ
ประชาธิปไตยได้กลายเป็นภาพลักษณ์หรือ branding ที่โดดเด่นของ OECD 

ปัจจุบัน OECD มีประเทศสมาชิกรวม 34 ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วใน
ภูมิภาคยุโรป (25 ประเทศ) ทวีปอเมริกา (สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ชิลี) ภูมิภาคเอเชีย (ญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้) และอ่ืนๆ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล)3 จึงนับว่ามีความแตกต่างทั้งในด้านที่ตั้งทาง
                                                 
3เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศท่ีมเีศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีบทบาทส าคัญในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลกหลาย
ประเทศ อาทิ รสัเซีย จีน อินเดีย บราซิล และอินโดนีเซีย ไมไ่ด้เป็นสมาชิก OECD แต่ประเทศเหล่านีก้็มีส่วนร่วม
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ภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางการเมือง และสถานะทางเศรษฐกิจโลก แต่ประเทศเหล่านี้มีค่านิยมและความ
เชื่อที่ว่า OECD เป็นองค์กรแห่งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (a club of best practices) ที่มุ่งส่งเสริมการ
ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง (OECD, 2013) ขณะเดียวกัน จุดเด่นหรือจุดขายของ OECD คือการเป็นผู้น าใน
ธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบผลส า เร็จหรือตอบสนองต่อความ
พยายามในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงโครงสร้างและนโยบายท าให้ OECD เป็นเวทีหารือเชิง
นโยบายที่ช่วยสนับสนุนการท างานของภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ ด้วย (Woodward, 
2007: 231)  

แม้ OECD จะไม่ได้มีอ านาจในการก ากับดูแลประเทศสมาชิกหรือประเทศนอกกลุ่มโดยตรง
เหมือนองค์การระหว่างประเทศเช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) แต่ก็มีการด าเนินงานที่มี
ลักษณะของการจ ากัดความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายของรัฐเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา
ของประเทศตน (Cooper, 1968: 5) โดยใช้กลไก“Peer Review”เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี กฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติขององค์กรซึ่ง OECD เชื่อว่ากลไกนี้จะช่วยให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีและช่วยสนับสนุนรัฐสมาชิกให้สามารถด าเนินนโยบายหรือปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศได้ (Pagani, 2003: 1-3) 

ตั้งแต่ปี 2550 OECD ยังได้พยายามโน้มน้าวประเทศสมาชิกอาเซียนให้น าเอากลไก Peer 
Review ไปใช้ในการด าเนินความร่วมมือทั้งภายในอาเซียนและในการขยายความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับ OECD โดยเห็นว่า Peer Review เป็นเครื่องมือในการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะไม่กระทบต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐและเหมาะสมกับกระบวนการบูรณาการของอาเซียนซึ่งเป็น
องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยสหภาพ
ยุโรปก็มีการใช้กลไกนี้ควบคู่ไปกับ Peer Pressure และ Peer Support4 โดยมุ่งให้ประเทศสมาชิก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือเป็นข้อมูลและข้อพิจารณาในการก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านนโยบายอย่างถูกต้อง เป็นรูปแบบของแนวปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกที่
อิงกฎเกณฑ์ (rules-based) โดยใช้มาตรการบีบบังคับส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม (sanctions) 

                                                                                                                                            

และมีความใกล้ชิดกับ OECD ในฐานะ Key Partners ซึ่งปัจจุบันมี 5 ประเทศ คือ บราซลิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย 
และแอฟริกาใต้ ขณะที่รสัเซยีเคยหารือกับ OECD เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกับ ชิลี เอสโตเนยี สโลเวเนีย และอสิราเอล แต่ปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้เข้าเป็นสมาชิก OECD หมดแล้ว 
ยกเว้นรัสเซีย 
4OECD ร่วมกับอาเซียนและ ADB ได้จัดการสัมมนา OECD Southeast Asia Regional Forum ครั้งแรกเมื่อเดือน
มกราคม 2550 ท่ีกรุงจาการ์ตา ภายใต้หัวข้อหลักว่า “Peer Review and Policy Coherence for 
Development” 
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ขณะเดียวกันก็ยังคงยอมรับในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (non-interference) (โทรเลข
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ที่ PAR 086/2550 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550) 

แม้ OECD จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสูง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศใน OECD เองก็ประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและอัตราการว่างงานสูง OECD จึงได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
ที่เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (emerging market economies) อาทิ บราซิล จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ รวมทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความสอดประสานทางด้านนโยบายและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศรายได้ปานกลาง 
(OECD, 2010) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจและประสบการณ์ในด้านการพัฒนา และแสวงหา
แนวทางในการเพ่ิมพูนผลประโยชน์ทางการค้า/การลงทุนกับประเทศนอกกลุ่ม นอกจากนี้ OECD ยัง
ต้องการเพ่ิมประเทศสมาชิกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ งและขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรด้วยเหตุนี้ OECD จึงมีการวางแผนกลยุทธ์และก าหนดกลไก
หรือเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการ
แบ่งรูปแบบและระดับของปฏิสัมพันธ์กับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ เป็นหลายระดับโดยพิจารณา
จากศักยภาพ บทบาท และความส าคัญของประเทศ/กลุ่มประเทศนั้นๆ ในเวทีเศรษฐกิจโลกเป็น
ส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ OECD คือ การขยายบทบาทเชิงนโยบายของ 
OECD ให้แพร่หลายในระดับโลก (“to further expand the OECD’s global reach, policy 
impact and relevance”) ดังนั้น OECD จึงมุ่งเน้นการเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก OECD ด้วย5  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศหรือกลุ่ม
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย Global Relations ของ OECD จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ 
OECD สามารถรักษาความเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ “inclusive and relevant” และพัฒนา
สถานะขององค์กรให้เป็นเครือข่ายนโยบายระดับโลก (global policy network) ที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ (OECD, 2013) กลไกในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ของ 
OECD แบ่งออกได้เป็นหลายระดับ โดยระดับสูงสุด เรียกว่า หุ้นส่วนหลัก หรือ “Key Partnerships”
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาสมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพ (OECD, 2013) ปัจจุบันมี 5 ประเทศ คือ 

                                                 
5เช่น ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ความร่วมมือกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค(Asia-Pacific 
Economic Cooperation: APEC) ในเรื่องการปฏริูปกฎระเบยีบ และมีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา
กับ The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) เป็นต้น 
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บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้6 โดยประเทศเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
OECD อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง มีแผนงานความร่วมมือกับ OECD ที่ครอบคลุมหลายมิติ
(Comprehensive Framework Agreement)7 มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือรายสาขาอย่างเป็น
ทางการ8 มีส่วนร่วมในคณะกรรมการและหน่วยงานย่อยต่างๆ ของ OECD อย่างเข้มข้นและสม่ าเสมอ 

กลไกที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกรณีของประเทศไทยคือ Long-Term Country 
Programmes ซึ่งเป็นข้อริเริ่มใหม่ของ OECD ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนความ
พยายามของประเทศต่างๆ ที่ประสงค์จะปฏิรูปประเทศตามแนวทางและมาตรฐานของ OECD และ
ต้องการเพ่ิมพูนความสัมพันธ์กับ OECD โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในระยะกลางหรือระยะยาวในสาขา
หรือประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน แต่ OECD จะต้องพิจารณาความพร้อมและความสามารถของ
ประเทศนั้นๆ ในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
และมาตรฐานของ OECD ด้วย (OECD, 2013) 

นอกจากนี้ กลไกในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อ่ืนๆ ของ OECD ที่ไทยมีบทบาทและมีส่วน
ร่วม ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการและหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ ของ OECD(Partnerships in 
OECD Bodies) 2) Global Fora หรือการจัดเวทีหารือในประเด็นปัญหาระดับโลก9 ที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย 3) Regional Approaches 
ประกอบด้วยกลไกในรูปแบบต่างๆเพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของ OECD ในการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายทางนโยบายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนานาประเทศ โดย OECD ต้องการใช้เวทีเหล่านี้
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ OECD 4) OECD Strategy on 
Development ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของ OECD ในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนประเทศ
พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาในการบรรลุการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมโดยใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติของ OECD ในการปรับปรุงนโยบายในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
โดยผ่านการจัดท า Multi-dimensional Country Review (MDCR) 

                                                 
6เป็นที่น่าสังเกตว่า 4 ใน 5 ประเทศนี้ (หรือทุกประเทศยกเว้นอินโดนีเซีย) เป็นสมาชิกในกลุ่ม BRICS ซึ่งได้รับการ

กล่าวขานว่าเป็นกลุ่มพลังทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกท่ีน่าจะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในอนาคตอันใกล ้
7OECD ไดจ้ัดท า Comprehensive Framework Agreement กับอินโดนีเซียแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา

จัดท ากับ Key Partners อื่นๆ ต่อไป 
8 OECD ท า Memorandum of Understanding (MoU) กับบราซิล (นโยบายด้านภาษีและสิ่งแวดล้อม) 

แอฟริกาใต้ (มาตรฐานด้านการลงทุน) อินเดีย (การท าธุรกิจอย่างรับผิดชอบ) จีน (การต่อต้านการทุจรติ) 
9ปัจจุบัน OECD มีเวทีหารือระดับโลกในประเด็นต่างๆ มากกว่า 15 เวที โดยครอบคลุมทั้งประเด็นดา้นการค้า การ
ลงทุน การเกษตร การศึกษา สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐ การเงิน-การคลัง ภาษี การท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
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กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์หลักของนโยบาย Global Relations ของ OECD คือการ
ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือให้ OECD มีบทบาทน าในธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก (global economic 
governance) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตรของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสะท้อนมุมมองของ OECD ที่มีต่อโลกว่า ในโลกยุคโลกภิวัตน์ที่นานาประเทศต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 
ยุคสมัยแห่งอ านาจอธิปไตยและความเป็นอิสระของรัฐชาติได้จบสิ้นลงแล้ว (“The era of the 
sovereign, independent nation state is over”) (OECD, 2011) นอกจากนี้ OECD ยังต้องการที่
จะแผ่ขยายภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะ “club of best practices” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
เครือข่ายทางนโยบายระดับโลก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (OECD, 2013) รวมทั้งเพ่ือเป็น
ช่องทางในการเผยแผ่ค่านิยมประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบเสรี โดย OECD เชื่อว่า เป้าประสงค์
เหล่านี้จะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศสมาชิก
นั่นเอง (Kudrle, 2012) 

 
3.2 นโยบายของไทยต่อ OECD 

จากการศึกษาเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ช่วงปี 2550 พบว่า
นโยบายของรัฐบาลไทยต่อ OECD ในฐานะองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในเวทีโลก มี
ความต่อเนื่อง กล่าวคือ ในหลักการ ไทยมองว่า OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นองค์กรของประเทศที่มีระดับการพัฒนาและศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้น การยกระดับ
ความร่วมมือกับ OECDจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของ OECD และน ามาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และนโยบายการปฏิรูปประเทศของไทย ส าหรับการเป็นสมาชิก OECD 
ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายในระยะยาวของไทยต่อไป ก็น่าจะเป็นการยกระดับสถานะของประเทศไทยให้
ทัดเทียมกับประเทศสมาชิก OECD และช่วยเพ่ิมตัวแทนจากภูมิภาคเอเชีย(Asian representation)
ใน OECD มากขึ้นเนื่องจาก OECD ก่อตั้งมาแล้วนานกว่า 50 ปี แต่มีประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียง 2 
ประเทศเท่านั้นที่เป็นสมาชิก OECD คือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2558-2561) ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษต่อการเสริมสร้างสถานะเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของไทย การมีส่วน
ร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ แล ะการน าองค์ความรู้ จากต่างประเทศ 
มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ไทยมีบทบาทในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาในเวทีระหว่างประเทศการเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD จึง
นับเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน 
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ที่ผ่านมา OECD ได้แสดงความสนใจที่จะกระชับความร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยฟ้ืนตัวหลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540โดยรัฐบาลไทยเริ่มมี
ความตื่นตัวในการเพ่ิมพูนความสัมพันธ์กับ OECD เมื่อปี 2548 โดยได้เข้าเป็นสมาชิก (full 
participant) ของ OECDDevelopment Centre ในช่วงปี 2550 ซึ่ง OECD อยู่ระหว่างการ
พิจารณาขยายจ านวนประเทศสมาชิก ไทยเป็นหนึ่งในจ านวน 26 ประเทศที่อยู่ในข่ายได้รับการ
พิจารณาและได้แสดงความสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วย แต่ไทยก็ไม่ได้ด าเนินการรณรงค์หา
เสียงกับประเทศสมาชิก OECD แต่อย่างใด (โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ที่ PAR 
86/2550 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550) ต่อมา ในช่วงปี 2549-2550 กระทรวงการต่างประเทศได้
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research 
Institute:TDRI) ท าการศึกษาผลกระทบของการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย โดยผลการศึกษา
สรุปว่า ไทยมีศักยภาพและความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง แต่กฎหมายและระเบียบภายใน
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุนและการค้าบริการยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ OECD จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงกฎระเบียบภายใน และควรมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ OECD ให้มากขึ้น (TDRI, 2550) 

แม้ว่าจนถึงปัจจุบันไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก OECD และดูเหมือนว่าแนวคิดนี้จะไม่ใช่
วาระแห่งชาติของประเทศไทยแล้ว แต่ OECD กับไทยก็มีความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกันทั้งในระดับ
รัฐบาลและระดับหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องอาทิ การพบปะหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับ 
OECD การจัดประชุม/สัมมนาร่วมกับ OECD และการมีส่วนร่วมของไทยในฐานะสมาชิกของ OECD 
Development Centre อย่างต่อเนื่องเพ่ือร่วมก าหนดแผนงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและทิศทางนโยบายของรัฐบาลไทยและโดยที่รัฐบาลไทยยังคงให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและมุ่งเน้นให้ไทยมีส่วนร่วมหรือใช้ประโยชน์จาก
เวทีขององค์การระหว่างประเทศให้มากที่สุด OECD จึงยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายและทางเลือกที่
ส าคัญส าหรับประเทศไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับองค์การระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้หน่วยงานของไทยหลายหน่วยงานก็มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานย่อยของ OECD ในฐานะผู้สังเกตการณ์ อาทิกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นผู้สังเกตการณ์ (Regular Observer) ในคณะกรรมการด้านการประมง (Fisheries Committee)
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน Working Party onSMEs 
and Entrepreneurship10 และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

                                                 
10คณะผู้เชี่ยวชาญจาก OECD เคยด าเนินการศึกษานโยบายด้าน SMEs ของไทย ภายใต้โครงการ Thailand’s 
SMEs Policy Review เพื่อให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงนโยบายด้าน SMEs ของไทยให้มีความสามารถในการ
แข่งขันมากขึ้น 
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(ป.ป.ช.) เป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Ad Hoc Observer) ในคณะท างานว่าด้วยการให้สินบนในการ
ท าธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Working Group on Bribery and Business Transactions)11

ทั้งนี้ ไทยได้เข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศของ OECD แล้ว 3 กรอบ ได้แก่ Declaration on 
Fostering the Growth of Innovative and Internationally Competitive SMEs (ปี 2547), 
Paris Declaration on Aid Effectiveness(ปี 2544) และ OECD Council Decisions on Mutual 
Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals (ปี 2551 ในฐานะ provisional 
adherent) 

 
3.3  การยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD 

OECD ได้ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือกระชับความร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือน
ตุลาคม 2555 และเดือนเมษายน 2556 นาย Richard Boucher รองเลขาธิการ OECD ได้เข้าพบ
หารือกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะยกระดับความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีกับไทยขณะเดียวกัน OECD ก็ยังคงให้ความส าคัญกับไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ประชุมสภา OECD ระดับรัฐมนตรี 
(OECD Ministerial Council) ได้มีมติให้จัดตั้ง A Comprehensive Southeast Asia Regional 
Programmeซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Relations Strategies ของ OECD โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านนโยบาย 
ตลอดจนเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ OECD ในการรวมตัวของอาเซียนและการปฏิรูปของแต่
ละประเทศ ดังนั้น OECD จึงได้เสนอให้ไทยพิจารณาด าเนินการเพ่ือพัฒนาและยกระดับความร่วมมือ
กับ OECD ใน 2 ระดับ ได้แก่ 

3.3.1 ระดับภูมิภาคผ่านโครงการ Southeast Asia Regional Programme (SEARP) 
SEARP เป็นการสร้างเวทีหารือและเครือข่ายทางนโยบายระดับภูมิภาคหรือ 

Regional Policy Networks (RPNs) ใน 6 สาขา ได้แก่ 1) ภาษี 2) การลงทุน 3) การสร้างความ
เชื่อมโยงและความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน 4) การปฏิรูปกฎระเบียบ 5) การศึกษาและการพัฒนาฝีมือ 
และ 6) SMEsโดย OECD ประสงค์จะให้ไทยมีบทบาทในการร่วมก าหนดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกันในลักษณะของการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญในภูมิภาค 
(regional networks of experts) และได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในระดับรัฐบาลโดยมี
หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกันยายน 2556 เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามโครงการดังกล่าวโดยกระทรวง

                                                 
11OECD ก าลังอยู่ระหว่างพิจารณาให้ไทยเป็นผู้สังเกตการณ์สามัญ (Regular Observer) ในคณะกรรมการดังกล่าว 



21 

 

การต่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วย งานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางความร่วมมือกับ OECD ต่อไป 

3.3.2 ระดับทวิภาคี โดยผ่านโครงการ OECD-Thailand Country Partnership 
Programme (CPP) 

ไทยได้รับเลือกจากสมาชิก OECD ให้เป็น 1 ใน 4 ประเทศ (ไทย เปรู โมร็อกโก 
และคาซัคสถาน) ที่ OECD ประสงค์จะพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านโครงการนี้ในภาพรวม CPP แบ่ง
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) การเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์หรือสมาชิกใน OECD Official Bodies 2) 
การว่าจ้างให้ OECD ท าการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านต่างๆ ของไทย (Policy 
Reviews) 3) การเข้าร่วมเป็นภาคีใน Legal Instruments ด้านต่างๆ ของ OECD และ 4) การส่ง
เจ้าหน้าที่ของไทยไปปฏิบัติงานที่ส านักเลขาธิการ OECD ณ กรุงปารีส โดยในชั้นแรก OECD ได้ยก
ร่างเอกสาร “Thailand and the OECD” ขึ้นเพ่ือน าเสนอกรอบและแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับ OECD ที่มีระยะเวลาด าเนินการ 2-3 ปี และเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้า
เป็นสมาชิก OECD ในอนาคต หากไทยมีความประสงค์โดยได้ระบุสาขาของนโยบายที่จะมีการ
ประเมินหรือทบทวน (reviews) และ legal instruments ที่ไทยอาจสนใจเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย 

สถานการณ์การเมืองไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 และการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ที่ประชุม OECD External Relations Committee 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มีมติให้ OECD ชะลอการด าเนินโครงการ CPP กับไทยออกไปจนกว่า
สถานการณ์ทางการเมืองของไทยจะเข้าสู่สภาวะปกติ กล่าวคือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศ 
Roadmap การด าเนินการปฏิรูปการเมืองที่ชัดเจน ประกาศวันที่ส าหรับการเลือกตั้ง และไทย
สามารถแสดงพันธกรณีทางการเมืองและทางการเงินต่อ OECD ได้  

อย่างไรก็ดี OECD ได้พยายามโน้มน้าวให้ไทยเร่งจัดท า MDCR โดยเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันที่ไทยก าลังด าเนินนโยบายเพ่ือปฏิรูปประเทศอย่าง
รอบด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยหากมีการจัดท า CPP ต่อไปในอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แสดงความสนใจที่จะท า 
MDCR ตั้งแต่ช่วงปี 2557 แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณ 
โดยล่าสุด OECD ได้เสนอร่างความตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย (Contribution Agreement) และร่าง
ข้อเสนอการจัดท า MDCR ให้ฝ่ายไทยพิจารณา โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ที่ 445,000 ยูโร หรือ
ประมาณ 17,000,000 บาท12 (โทรเลขจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ที่ PAR/144/2558 

                                                 
12ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น 1 ยูโร เท่ากับ 38 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558) 
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ลงวันที่3 มีนาคม 2558) ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ OECD ยินดีส่งร่างรายงานให้ไทยตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนแต่ OECD จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรายงานฉบับสุดท้ายโดยไทยมีสิทธิเลือกได้ว่า
จะอนุญาตให้ OECD ตีพิมพ์และเผยแพร่รายงาน MDCR ของไทยต่อสาธารณชนหรือไม่ 
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2558) 

นอกจากนี้ OECD ยังได้เสนอแนะให้ไทยเข้าร่วม Global Value Chains Policy 
Dialogue Initiatives ซึ่งเป็นโครงการที่ OECD Development Centre จัดตั้งขึ้นในปี 2556เพ่ือ
เป็นเครือข่ายระยะยาวที่เป็นทางการส าหรับการหารือระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุ่ม
เกี่ยวกับความท้าทายและการปรับปรุงนโยบายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกโดย
ปัจจุบันข้อริเริ่มดังกล่าวมีสมาชิก 17 ประเทศ ได้แก่ ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา โดมินิกัน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อกโก ปานามา เปรู ตุรกี และอุรุกวัย โดยมีผู้สังเกตการณ์ 4 ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ และอังกฤษ ทั้งนี้ การเข้าร่วมข้อริเริ่มดังกล่าวไทยจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจ านวน 17 ,600 ยูโร หรือประมาณ 670,000 บาท (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2557) 

 
3.4  ผลประโยชน์และสิ่งท้าทายจากการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD 

ในการประชุมระดมสมองเพ่ือเตรียมการหารือและก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับ OECD ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 หน่วยงานไทยได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยได้รับจากความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ OECD ว่า 
เป็นช่องทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก OECD ช่วยให้
ไทยสามารถติดตามและรับทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของการก าหนดมาตรฐานใหม่ๆ จึงเป็นการ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ไทย รวมทั้งเป็นช่องทางที่ไทยจะได้แจ้งทัศนะ มุมมอง และข้อห่วงกังวล 
หรือขอรับข้อเสนอแนะทางเทคนิคจาก OECD ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนและผู้ส่งออกของไทย 
ฐานข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยของ OECD เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ อ้างอิง และใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไปได้ และเห็นว่า ข้อเสนอความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ภายใต้
กรอบ CPP มีประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ และหากไทยสามารถ
จัดท า CPP กับ OECD ได้ก็นับเป็นการ “ยกระดับ” ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD อย่าง
เป็นทางการและเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน Southeast Asia Regional Programme (SEARP) ก็มี
ความส าคัญในฐานะเป็นกลไกส าคัญอีกกลไกหนึ่งที่ OECD ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย ซึ่ง
ไทยเห็นประโยชน์ของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน SEARP เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศสมาชิก 
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OECD ในฐานะคลังสมองทางวิทยาการต่างๆ ขณะที่อาเซียนเองก็มองว่า OECD อาจเป็นทางเลือก
หรือหุ้นส่วนที่ส าคัญในการช่วยสนับสนุนอาเซียนเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ในเชิงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการยกระดับความร่วมมือกับ 
OECD ทั้งภายใต้กรอบ CPP และ SEARP แล้วจะเห็นได้ว่า หน่วยงานของไทยได้มีความร่วมมือกับ 
OECD อยู่แล้วในหลายรูปแบบ โดยประโยชน์ที่ได้รับทางตรงคือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการ
จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ การเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศสมาชิก OECD 
เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบราชการ ระบบภาษี ธรรมาภิบาล การ
ต่อต้านการทุจริต เป็นต้นนอกจากนี้ โดยที่ OECD เป็นเวทีหารือที่ครอบคลุมแทบจะทุกมิติของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท นโยบาย และวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการสนับสนุนความพยายามของ
นานาประเทศในเรื่องธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ได้ จึง
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2556)  

อย่างไรก็ดี ในภาพรวม หน่วยงานของไทยยังไม่มีความกระตือรือร้นที่จะยกระดับความ
ร่วมมือกับ OECD เท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจน และยังไม่เห็นประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมของ CPP และ SEARP เท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่ต้องการคงสถานะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ใน
คณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ของ OECD นอกจากนี้ โดยที่ CPP ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมหรือ
เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในหน่วยงานย่อยของ OECD ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหน่วยงานละประมาณ 10,000-
20,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 380,000-760,000 บาท) ขณะที่การท า Policy Reviews และ MDCR
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ CPP ก็มิได้เป็นความร่วมมือแบบให้เปล่า แต่ไทยจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของ OECD ไม่ต่ ากว่า 200,000 ยูโร (ประมาณ 380,000 บาท) ต่อ
การศึกษาทบทวนนโยบายหนึ่งด้าน และจะต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงานและข้อตกลงร่วมกันด้วย 
จึงเป็นการสร้างภาระด้านงบประมาณและบุคลากรที่จะต้องจัดสรรมาเพ่ือปฏิบัติงานและติดตามผล
การด าเนินงาน นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังได้แสดงความห่วงกังวลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกต่อ 
OECD ด้วย 

ในส่วนของการเข้าร่วมเป็นภาคีใน Legal Instruments และการส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ าการ
ที่ส านักเลขาธิการ OECD ณ กรุงปารีส แม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระให้กับ OECD โดยตรง แต่ก็มี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของฝ่ายไทยเองและมีกระบวนการภายในที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
ราชการด้วยเหตุผลเหล่านี้แผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบ CPP ที่ไทยเสนอให้ฝ่าย OECD 
พิจารณาจึงไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนักเนื่องจาก OECD เห็นว่า ข้อเสนอของไทยยังขาดความ
ทะเยอทะยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดองค์ประกอบที่ OECD ให้ความส าคัญ คือ การจัดท า 
Policy Reviews และการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศของ OECD  



24 

 

สิ่งท้าทายที่ส าคัญและเป็นข้อห่วงกังวลของหน่วยงานไทย คือ การยกระดับความร่วมมือกับ 
OECD ท าให้ไทยต้องมีพันธกรณีในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและกฎระเบียบภายใน
ต่างๆ บางหน่วยงานจึงมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลได้ ผลเสีย ความพร้อมของไทย และ
ความคุ้มค่าของการเข้าเป็นภาคี OECD instruments เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ว่าจ้างคณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศ
ไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของ OECD ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศในการท าธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (1997 OECD Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางที่ต้องด าเนินการเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า พันธกรณีตามอนุสัญญาของ OECD มิได้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจาก United 
Nations Convention against Corruption (UNCAC) จึงไม่ได้มีข้อขัดข้องในหลักการ แต่ไทยยัง  
ไม่มีความพร้อมในหลายด้าน อาทิ ด้านกฎหมาย (การก าหนดฐานความผิดทางอาญาของการให้
สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ และการก าหนดความรับผิดของนิติบุคคล) ความไม่พร้อมในเรื่อง
บรรษัทภิบาล (ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 9)
นอกจากนี้ รูปแบบหรือวิธีการท างานของ OECD ที่มุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบ หรือ Peer Review
ก็ท าให้หน่วยงานไทยรู้สึกว่า ความร่วมมือตามแนวทางนี้อาจท าให้ไทยสูญเสียความเป็นอิสระในการ
ด าเนินนโยบายภายในประเทศบางส่วนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศ
ของ OECD ซึ่งแม้ในภาพรวมจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายหรือสิ่งที่ไทยก าลังพยายาม
ด าเนินการอยู่แล้ว อาทิ การปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ 
แต่การเข้าเป็นภาคีอาจท าให้ไทยต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องถูกตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ ๆ  

กล่าวโดยสรุป การยกระดับความร่วมมือกับ OECD แม้ในภาพรวมจะเป็นผลดีกับไทยในเชิง
ภาพลักษณ์ แต่ก็มี cost ทั้งในเชิงนโยบายและงบประมาณ โดยในส่วนของ CPP แม้จะเป็นเครื่องมือ
ที่มีนัยส าคัญถึงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD แต่ก็มีค่าใช้จ่าย
จากการท า Policy Review และการเข้าร่วมในองค์กรย่อยต่างๆ ของ OECD รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD นอกจากนี้ OECD ยังตั้ง
เงื่อนไขทางการเมืองกับไทยหลังจากการเข้ายึดอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และเห็นว่า รูปแบบและเนื้อหาของความร่วมมือที่ไทยประสงค์จะให้บรรจุไว้ใน CPP ไม่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และผลประโยชน์โดยรวมของ OECD ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องพิจารณาว่า
ภายใต้บริบทดังกล่าวและข้อจ ากัดในเรื่องความพร้อมของหน่วยงานไทยเองไทยควรจะรักษาและ
ขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ OECD ในรูปแบบใด 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

OECD เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรผู้ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบที่มักจะ
ถูกน ามาบังคับใช้ในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น ไทยจึงมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและยกระดับความ
ร่วมมือกับ OECD โดยเห็นว่า ไทยจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ best practices เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เพ่ิมประตูสู่ตลาดและโอกาสทางการค้า รวมทั้งน าองค์ความรู้จาก 
OECD มาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย อย่างไรก็ดี 
OECD ได้ปรับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือกับไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยให้ชะลอการด าเนินความร่วมมือกับไทยในกรอบ Country 
Partnership Programme (CPP) ออกไปก่อนจนกว่าไทยจะมีความชัดเจนเรื่องแนวทางการปฏิรูป
เพ่ือกลับคืนสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ขณะเดียวกัน OECD ก็ยังพยายามรักษา 
momentum ของการยกระดับความร่วมมือกับไทยโดยพยายามโน้มน้าวให้ไทยมีบทบาทน าใน 
Southeast Asia Regional Programme (SEARP) และจัดท า Multi-dimensional Country Review 
(MDCR) เพ่ือปูทางและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยก่อนที่จะมีการจัดท า CPP ต่อไปใน
อนาคต ผู้ศึกษาจึงขอสรุปประเด็นส าคัญจากผลการศึกษาในบทที่ 3 พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

การยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECDน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยดังนี้  

4.1.1  ประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์  
การที่ไทยเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ OECD ให้ความสนใจกระชับความร่วมมือผ่าน 

CPP สะท้อนถึงศักยภาพและขีดความสามารถของไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับ OECD จึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยใน
เวทีโลก 
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4.1.2  ประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงเชิงโครงสร้างและนโยบาย 
โดยที่ OECD ให้ความส าคัญกับอาเซียนและจัดตั้งเวที Southeast Asia Regional 

Forum และ SEARP เพ่ือเป็นกลไกในการท างานร่วมกับอาเซียน และปัจจุบันอาเซียนได้ให้
ความส าคัญต่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการพัฒนาความเชื่อมโยงทางกายภาพและความเชื่อมโยง
ด้านกฎระเบียบในภูมิภาค จึงสามารถเข้ามามีบทบาทสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แก่อาเซียนได้โดยเน้นความร่วมมือที่ยังขาดหายไป เช่น การปรับปรุง soft infrastructure การปฏิรูป
กฎระเบียบภายใน และการพัฒนากลไกทางด้านการเงินที่เหมาะสม เป็นต้น (บันทึกข้อความ กอง
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 0703/459/2557 ลงวันที่ 4 
เมษายน 2557) 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
OECD มีความโดดเด่นในเรื่องการเป็นหน่วยงานผู้ก าหนดมาตรฐาน ซึ่ง EU มักจะ

น ามาบังคับใช้ ดังนั้น การเข้าไปมีส่วนร่วมใน OECD ก็จะช่วยให้ไทยได้รับทราบพัฒนาการและมีส่วน
ร่วมในการก าหนดมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ๆ 
ตลอดจนเป็นช่องทางในการแจ้งข้อห่วงกังวล และขอรับ technical advisory จากสมาชิก OECD ได้
อย่างทันท่วงที ดังนั้น จึงเป็นเวทีที่ไทยสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากประเทศ
สมาชิก OECD ได้ โดยประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น คือ การสร้าง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับเอกชนของไทยกับประเทศสมาชิก OECD 
ซึ่งเป็นตลาดและคู่ค้าที่ส าคัญของไทย ดังนั้น ในเชิงนโยบาย การศึกษานี้จึงเสนอว่า  

1) ไทยควรรักษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในเวทีของ OECD อย่างต่อเนื่อง โดย
ใช้ OECD เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของ OECD ในการ
ปรับปรุงการด าเนินการด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ให้เข้มแข็ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สร้างความเชื่อม่ันต่อแนวทางการปฏิรูปและอนาคตทางการเมืองของไทยในสายตาประชาคมระหว่าง
ประเทศ  

2)  การจัดท า CPP กับ OECD น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในเชิง
สัญลักษณ์ เนื่องจากสะท้อนถึงศักยภาพและขีดความสามารถของไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับ OECD จึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และสถานะของ
ประเทศไทยในเวทีโลกอย่างไรก็ดี การระงับการด าเนินการเรื่อง CPP กับไทยหลังจากการยึดอ านาจ
การปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และการเพ่ิมเงื่อนไขทาง
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การเมืองในการจัดท า CPP กับไทยก็นับเป็นการส่งสัญญาณว่า OECD ไม่ยอมรับผู้น าและรัฐบาลที่ไม่
ได้มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งขัดกับค่านิยมของ OECD ในเรื่องการเชิดชูแนวทาง
และสถาบันตามระบอบประชาธิปไตย ในชั้นนี้ การยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ตาม
กรอบ CPP จึงไม่น่าจะถือเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนของไทย 

3)  ความร่วมมือในกรอบ CPPอาจท าให้ไทยต้องสูญเสียความเป็นอิสระในการ
ด าเนินนโยบายและยังสร้างภาระด้านงบประมาณเป็นจ านวนมากในการจัดท า MDCR และ policy 
reviews จึงควรพิจารณาว่า ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเวทีหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่มี
ศักยภาพใกล้เคียงกับ OECD ในการเพ่ิมพูนหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้วยโดยไม่
ต้องสร้างภาระด้านงบประมาณเป็นจ านวนมากได้หรือไม่ 

4)  แม้ OECD จะชะลอความร่วมมือกับไทยในการจัดท า CPP แต่โดยที่รัฐบาล
ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศและพัฒนาระบบการเมืองและสังคมของไทยตามแนวทาง
ประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของ OECD
จึงมีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต OECD จะยังคงให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับไทย
ต่อไปอย่างไรก็ดี ความพยายามในการเจรจาจัดท า CPP ไม่ควรผลักดันจากไทยเพียงฝ่ายเดียว แต่
จะต้องเกิดจากเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

4.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นการรักษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีของ OECD อย่าง

ต่อเนื่องผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้างต้น 
ดังนี้ 

1)  กระทรวงการต่างประเทศควรมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนของไทยกับ OECD สนับสนุนการด าเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยกับ 
OECDรวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานไทยเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมของ OECD มากขึ้น เพ่ือให้เห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practices ต่างๆ กับประเทศสมาชิก 
OECD 

2)  หาก OECD ต้องการเจรจากับไทยเรื่องการจัดท า CPP ต่อไปสศช. ควรเข้ามา
มีบทบาทน าและเป็นหน่วยประสานหลัก (focal point) ในการด าเนินการและติดตามผล เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

3)  โดยที่การยกระดับความร่วมมือกับ OECD โดยผ่าน CPP อาจท าให้ไทยต้อง
สูญเสียความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบายและยังสร้างภาระด้านงบประมาณเป็นจ านวนมากในการ
จัดท า MDCR และ policy reviews จึงควรพิจารณาว่า ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเวทีหรือ
องค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับ OECD อาทิ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
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(Asian Development Bank: ADB) กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) ในการเพ่ิมพูนหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีโดยไม่ต้องสร้าง
ภาระด้านงบประมาณเป็นจ านวนมากได้หรือไม่ 

4)  ไทยควรรักษา momentum ของความร่วมมือกับ OECD และเพ่ิม visibility 
ของไทยโดยผ่าน Southeast Asia Regional Programme (SEARP) ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมือที่
น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีดังกล่าวยังนับเป็นการต่อยอดความร่วมมือ
ที่ OECD และไทยมีกับอาเซียนอยู่แล้ว โดยรัฐบาลควรเชิญชวนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทของไทยใน SEARP ด้วย (โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปารีส ที่ PAR/734/2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557) นอกจากนี้ ไทยควรใช้เวที SEARP เพ่ือเป็น
ช่องทางที่แสดงให้เห็นว่าไทยมีความกระตือรือร้นและเห็นประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนกับ OECD 

กล่าวโดยสรุป แม้การจัดท า CPP จะเป็นประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์และช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยในระยะยาว แต่ก็สร้างข้อจ ากัดเชิงนโยบายให้แก่ไทยหน่วยงานไทย
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ความคุ้มค่า และความพร้อมที่จะด าเนินการตาม
กรอบหรือแนวทางที่ OECD เสนอในชั้นนี้ CPP จึงไม่น่าจะเป็นวาระที่ไทยควรให้ความส าคัญเร่งด่วน 
โดยระหว่างที่ OECD ชะลอการด าเนินโครงการ CPP กับไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในเวที SEARP เพ่ิมขึ้น ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและ
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความคุ้มค่าเชิงงบประมาณในการจัดท า CPP และ MDCR ให้รอบด้าน 
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