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ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศผ่านการ

ด าเนินงานความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบ
ไตรภาคี (Triangular Development Cooperation) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ไทยกับแหล่งผู้ให้อ่ืน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน  ๆ 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีของไทย (โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ) กับ Japanese International Cooperation Agency (JICA) ไทยกับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH: GIZ) และไทยกับ Agence Française de Développement (AFD) เพ่ือศึกษาถึงประโยชน์
ที่ไทยจะได้รับจากความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี รวมทั้งรูปแบบวิธีการท าความร่วมมือ
ลักษณะดังกล่าวของไทยกับแหล่งผู้ให้เดิมที่ส าคัญ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบความร่วมมือที่มี
มาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้เดิมในเชิงนโยบาย และ
ปฏิบัติส าหรับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป  

ผลการศึกษาพบว่า ไทยมีความพร้อมในการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบ
ไตรภาคีทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถสนับสนุน  
การยกระดับการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ซึ่งความร่วมมือไตรภาคีมีส่วนเกื้อกูลความร่วมมือ
ทวิภาคีของไทยด้วย โดยเฉพาะการลดภาระด้านงบประมาณของไทย แต่การให้ความช่วยเหลือต้องไม่
ซ้ าซ้อนกับความร่วมมือทวิภาคีที่ไทยท าอยู่ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการ
ท าความร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีกับต่างประเทศ มีกลไกการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานความร่วมมือกับทุกแหล่งผู้ให้ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมันมีวิธีการด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีที่ เป็นมาตรฐาน น าไปใช้
เป็นตัวแบบความร่วมมือกับแหล่งผู้ให้เดิมอ่ืน ๆ เพราะจากการวิเคราะห์ปัจจัยส าเร็จของการ
ด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 
(1) การเลือกใช้กลยุทธ์ในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) มีการประสานงานและสื่อสารอย่างเป็น
ระบบ และ (3) มีการก าหนดโครงสร้าง/กลไกการก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละระดับท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



จ 

จากข้อสรุปผลการศึกษาข้างต้นน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1.  สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท างาน (Policy Innovation) เช่น  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี (Global Partnership Strategy) 
ซึ่งก่อนหน้ายังไม่เคยมีการจัดท ามาก่อน เพ่ือเป็นกรอบการท างานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเฉพาะในระดับนโยบายก็ยังสามารถ
ด าเนินความร่วมมือต่อไปได้  

2.  ส่งเสริมการจัดตั้ง Triangular Development Cooperation Lab เพ่ือ (1) เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับแหล่งผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศสู่การ
ปฏิบัติที่มีแนวทางการด าเนินงานเป็นมาตรฐาน/มีรูปแบบเดียวกัน (2) เป็นช่องทางการเชื่อมโยง
นโยบายกับการปฏิบัติ ให้ ไร้รอยต่อ รวมทั้ งยกระดับความร่วมมือไตรภาคีให้มีมาตรฐาน/  
มีประสิทธิภาพ (3) เป็นช่องทางในการน าเสนอมาตรการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (4) เป็นช่องทางหรือเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
(Development Partners Opinion Stage) รวมทั้งการแสวงหาคู่ร่วมมือใหม่ ๆ โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพ และมีผู้แทนจากประเทศผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ 
ผู้เชี่ยวชาญไทย/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และผู้แทนกรมภูมิภาคต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมเป็นองค์ประกอบ และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท างานของบุคลากรของไทย (เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคู่ร่วมมือของไทย (แหล่งผู้ให้) ระยะเวลา 6-12 เดือน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
1.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนงานความร่วมมือไตรภาคีไทยกับแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ โดยมี

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน และผู้บริหารสูงสุดของแหล่งผู้ให้ หรือผู้แทน  
เป็นประธานร่วม และมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.  การจัดตั้งคณะท างานก ากับโครงการไตรภาคีรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภาคีคู่ร่วมมือทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุมทุก 6 เดือน 

3.  ส่งเสริมการประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

4.  สนับสนุนการจัดประชุมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ (Expert Opinion Stage) เพ่ือเป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้/ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความร่วมมือเพ่ือ



ฉ 

การพัฒนา โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพ และมีผู้เชี่ยวชาญไทย (Key Person) 
โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เคยร่วมท างานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมร่วมด้วย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานไทยอ่ืน ๆ ที่สนใจ และกรมภูมิภาคต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศ และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  น ารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) มาประยุกต์ใช้กับ
ความร่วมมือไตรภาคี เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์/สร้างอิมแพ็ค และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือ
ทุกระดับตั้งแต่ต้นทาง (การวางแผน) ถึงปลายทาง (การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน)  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดท าการศึกษาส่วนบุคคลในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและค าแนะน าที่มี
คุณค่ายิ่งจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน คือ เอกอัครราชทูต ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 
ผศ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล ในทุกด้านทั้งในด้านรูปแบบและโครงสร้างการศึกษา ทฤษฎีในการวิเคราะห์ 
ความรู้และข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางอุรีรัชต์ เจริญโต)  
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นายวัฒนวิทย์ คชเสนี) และผู้อ านวยการกองความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางสาวสายัณห์ กองโกย) ที่ให้
โอกาสผู้ศึกษาในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นบท. 13 ครั้งนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างมากต่อผู้อ านวยการ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ส าหรับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณนางประภัสสร ธนูสิงห์ (อดีตผู้อ านวยการส่วนอ านวย
สิทธิพิเศษและพิธีการทางภาษี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และนางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ 
นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้ให้ค าชี้แนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยในกรอบไตรภาคี ซึ่งมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อการวิเคราะห์  
ในการศึกษาฉบับนี้ 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบายและแนวทางในการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับต่างประเทศ
ต่อไป  

 
 
ชัชสรัญย์ เลิศเกียรติวงศ์ 
กันยายน 2564 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2497 ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการจากต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการน า
สิ่งที่ได้รับมาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคม สาธารณสุข  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับภาครัฐและเอกชน โดยผู้ให้ที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา 
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ก ในลักษณะของการสนับสนุนทุนศึกษาระดับ
ปริญญาโท/ปริญญาเอก การฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะยาว การศึกษาดูงานในประเทศผู้ให้ รวมทั้ง  
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้เข้ามาท างานร่วมกับหน่วยงานของไทย เช่น  
การก่อสร้างถนนสายมิตรภาพที่สหรัฐฯ โดยองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ (United States 
Operation Mission: USOM ปัจจุบันคือ องค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ หรือ 
USAID) ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณ เครื่องจักร/เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีขณะนั้นส าหรับการก่อสร้าง 
รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมท างานกับกรมทางหลวงของไทย โดยความร่วมมือในด้านวิชาการจะมี
กรมวิเทศสหการ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ
ดังกล่าวกับต่างประเทศ ต่อมา แหล่งผู้ให้เดิมได้ลดการให้ความช่วยเหลือประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติ และระดับการพัฒนาสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายต่างประเทศของ
ไทยให้ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ ไทยจึงได้ปรับบทบาทจาก “ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้” โดยเริ่มให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน (Soft Loan) และวิชาการ (Development Cooperation) แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
ที่ปรากฏชื่ออยู่ ใน List of Official Development Assistance (ODA) Recipients ของ Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น เกษตร 
สาธารณสุข การศึกษา ในลักษณะรัฐต่อรัฐ เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศเหล่านั้นให้ดีขึ้นตามเป้าหมายและหลักเกณฑ์ ODA ของ OECD ซึ่งยังคงมีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ และประเทศ
เป้าหมายหลักท่ีให้ความช่วยเหลือคือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา  
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นอกจากบทบาทการให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ประเทศไทย (โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ยังเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนากับประเทศผู้ให้
เดิมอีกบทบาทหนึ่งด้วย โดยการร่วมสมทบงบประมาณกับผู้ให้เดิมประเทศใดประเทศหนึ่ง (Cost-
sharing Basis) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน าองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปถ่ายทอดให้กับประเทศ
ก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ (ประเทศที่ 3) ในรูปของโครงการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ
อุปกรณ์ ความร่วมมือลักษณะดังกล่าวเรียกอีกนัยหนึ่ งว่า “ความร่วมมือไตรภาคี” (Triangular 
Development Cooperation) ซึ่งเป็นความร่วมมือรูปแบบหนึ่งที่ต่อยอด/เกื้อกูลความร่วมมือทวิภาคี
ของไทย และการด าเนินความร่วมมือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ODA ในกลุ่ม Grant Aid (เงินให้เปล่า 
และความร่วมมือทางวิชาการ) ตามที่ OECD ก าหนดเช่นเดียวกับความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้ง
สนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยและคู่ร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) พ.ศ 2558-2573 ตามที่แต่ละประเทศถูกก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ในแต่ละเป้าหมาย  

ช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้เดิม 
หลายแหล่ง อาทิ แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส UNFPA และอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือ
กับบางประเทศที่ลงนามข้อตกลงไว้แล้ว (Kick-off) อาทิ ฮังการี สหรัฐฯ  

อย่างไรก็ดี มีการวิพากษ์ถึงความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาก
ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ดังนั้น เพ่ือตอบข้อวิจารณ์ดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาถึงวัตถุประสงค์
ของความร่วมมือไตรภาคี ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าว โดยน าความร่วมมือ
ไตรภาคีของไทยที่มีกับประเทศผู้ให้เดิมที่ส าคัญ ๆ อย่าง ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศสมาท าการศึกษา 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือศึกษาว่าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับประเทศผู้ให้เดิม
เป็นอย่างไรทั้งในแง่ของผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการท าความร่วมมือดังกล่าว 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบวิธีการท าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทย
กับแหล่งผู้ให้เดิมที่ส าคัญ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบความร่วมมือไตรภาคีท่ีมีมาตรฐาน 

1.2.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้เดิมในเชิง
นโยบาย (Policy) และปฏิบัติ (Implementation) 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา การศึกษาดังกล่าวมีขอบเขตเฉพาะความร่วมมือไตรภาคีของ

ไทยกับญี่ปุ่น ไทยกับเยอรมัน และไทยกับฝรั่งเศส เนื่องจากท้ัง 3 ประเทศนี้ยังมีความร่วมมือทวิภาคี/
ภูมิภาคกับไทยอยู่  

1.3.2  วิธีการศึกษา จะศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารทางวิชาการ รายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลของรุ่นที่ผ่าน ๆ มา และศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เนต 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา ศึกษาในมิติเชิงคุณภาพโดยการศึกษา/สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่
จะเอ้ือต่อการศึกษา อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ 2558-2573) นโยบายของรัฐบาลไทย/
รัฐบาลต่างประเทศ การทบทวนเอกสารทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง และ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

“เหตุใดไทยในฐานะที่เป็นผู้ให้จึงท าความร่วมมือไตรภาคี และไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก
ความร่วมมือดังกล่าว”  

 
1.5  สมมุติฐานการศึกษา 

1.5.1  การปรับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศจาก“ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้” จึงน าสู่
นโยบายการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนากับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศผู้ให้เดิม เพราะในความ
เป็นจริงแล้วการพัฒนาไม่มีจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ยังคงต้องการความรู้ ทักษะ ความช านาญ
จากต่างประเทศอีก และการเติมเต็มทรัพยากรส าหรับด าเนินความร่วมมือ เช่น งบประมาณ 

1.5.2  กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้นานาประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ปรับรูปแบบ 
ความร่วมมือจากที่เคยให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา/ประเทศด้อยพัฒนาด้วยงบประมาณ
ทั้งหมดของตัวเองเป็นความร่วมมือที่มีหุ้นส่วนมาร่วมมือด้วย (Partnership) เพ่ือลดภาระด้าน
งบประมาณ  

1.5.3  ประโยชน์ของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ไทยจะได้รับ
จากความร่วมมือไตรภาคี ได้แก่ 

1) ทางตรง: แบ่งเบาภาระด้านงบประมาณ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน 

2)  ทางอ้อม: การใช้ประโยชน์จากโลโก้/แบรนด์ของประเทศผู้ให้เดิมที่ส าคัญ ๆ  
ในการสร้างความรู้จักในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1  ทราบถึงผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการท าความร่วมมือเพ่ือ 

การพัฒนาแบบไตรภาคีกับประเทศผู้ให้เดิม 
1.6.2  มีตัวแบบความร่วมมือไตรภาคีที่ เหมาะสมมีมาตรฐานส าหรับใช้เป็นกรอบ 

การท างานร่วมกับแหล่งผู้ให้อื่น ๆ ที่มีการลงนามข้อตกลงไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน  
1.6.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้เดิมใน

เชิงนโยบาย และปฏิบัติ 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

2.1.1  ความหมาย  
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือ Official Development 

Assistance (ODA) (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2550) คือ ความช่วยเหลือที่มีให้เเก่ประเทศ
ต่าง ๆ ปรากฏในรายชื่อประเทศก าลังพัฒนาผู้รับความช่วยเหลือของ Development Assistance 
Committee (DAC), OECD และองค์กรพหุภาคีที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับ  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 

1) ความช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่า/ความร่วมมือทางวิชาการ (Grant and 
Technical Cooperation) 

2) ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเงินกู้ผ่อนปรน (Financial Assistance and 
Soft Loan)  

3) เงินบริจาค/เงินสนับสนุนแก่องค์กรพหุภาคี/องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
(Contribution to International Organizations) 

2.1.2  หลักการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
ประภัสสร (2560) กล่าวว่า ในการประชุม HLM-GPEDC ครั้งที่ 2 ที่กรุงไนโรบี 

ประเทศเคนยา ที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงแนวทางการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถสนับสนุนความพยายามของประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และได้ข้อสรุปว่า ความร่วมมือที่ดีควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) Ownership of Development Priorities by Partners Receiving Support 
ประเทศผู้รับจะต้องเป็นผู้ก าหนดความต้องการในการพัฒนาประเทศ แสดงถึงความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการออกแบบกิจกรรม 
ด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพที่จ าเป็นในการด าเนินงานของ
บุคลากร ฝ่านการปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการต่อไปได้ง่ าย
หลังความรวมมือในสุด 
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2) Focus on Result ประเทศผู้ให้จะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศผู้รับโดย
มุ่งหวังให้ประเทศผู้รับมีความสามารถเพียงพอที่จะด าเนินการในการพัฒนาประเทศตามวาระแห่งชาติได้ 
ผ่านการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการติดตาม ประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
เพ่ือวัดประสิทธิผลของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

3) Inclusive Partnerships การบูรณาการความร่วมมือระหว่างแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ 
และประเทศผู้รับ เพ่ือให้การด าเนินงานความร่วมมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ าซ้อนของ
กิจกรรม ลดการใช้ทรัพยากรและสามารถน าไปขยายการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ลดต้นทุนใน
การด าเนินการ มีการจัดสรรความรับผิดชอบที่เหมาะสมและส่งเสริมการท างานของกันและกัน 

4) Transparency and Accountability ทั้งแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ และผู้รับจะต้องยึดมั่น
ในหลักการเดียวกันในเรื่องการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุก ๆ เรื่องและทุกข้ันตอน
ของการด าเนินงาน เพ่ือให้ประเทศชาติและประชาชนของประเทศผู้รับได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ด าเนินงาน 

โดยสรุปน่าจะกล่าวได้ว่า การด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของโครงการให้แก่ประเทศผู้รับ ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ประเทศผู้รับเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นพร้อมกับภาคีคู่ร่วมมือ 
และส่งเสริมให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีประเทศผู้ให้เป็นพี่เลี้ยง 

2.1.3  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย (ส านักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน), 2550) 

มีเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประเทศต่าง ๆ 

มีต่อประเทศไทย 
2) เพ่ือให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนามีส่วนช่วยผลักดันให้มีการขยายตัวทางด้าน

การค้า/การลงทุนของไทยและประเทศคู่ร่วมมือเพ่ิมมากขึ้น 
3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศไทยและ

ประเทศคู่ร่วมมือทั้งระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค 
2.1.4  พัฒนาการของความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินงาน ODA ของประเทศไทย รัฐบาลได้จัดตั้ง 2 หน่วยงาน เพ่ือก ากับดูแล
และบริหารงาน ODA ของประเทศไทยคือ (1) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ และ (2) ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) มีบทบาทรับผิดชอบดูแลการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
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ส าหรับเงินบริจาค แต่ละหน่วยงานที่มีพันธกรณีที่ได้ผูกพันไว้กับองค์การระหว่างประเทศจะ
ด าเนินการเอง  

โดยในส่วนของการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ ไทยเริ่มมีบทบาทในการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาแก่ต่างประเทศตั้งแต่ปี 2498 ในลักษณะ Third Country 
Training Program (ประเทศผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศเสนอขอความร่วมมือไทยให้ด าเนินการ
จัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศไทยให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาต่าง  ๆ) โดยรัฐบาลไทย
ออกค่าใช้จ่ายบางส่วน (Partially Support) ต่อมา ได้ขยายความร่วมมือออกไปในรูปการให้บริการ
ผู้เชี่ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ จุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ความร่วมมือทางวิชาการของไทยเป็น
รูปธรรม และขยายการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นคือ ในช่วงปี 2534 (นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี) รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในทุกมิติกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการเพ่ิมข้ึนกว่า 200 ล้านบาท โดยสาขาการให้
ความช่วยเหลือของไทยส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพ ได้แก่ เกษตร ศึกษา และสาธารณสุข 
และเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสถาบัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการพัฒนา 
และสนับสนุนการด าเนินความร่วมมือในรูปแบบโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ 
ซึ่งประเทศเป้าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือของไทยคือ กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เป้าหมายรอง
คือ ประเทศก าลังพัฒนาภูมิภาคอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 
ภูมิภาคแอฟริกา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้าง “มิตรที่ดี” ของไทยส าหรับการสร้างความมั่นคง
ทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในตลาดใหม่ ภาพรวมการให้
ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาของไทย  
 

ประเทศ/กรอบ
ความร่วมมือ 

สาขา กิจกรรม หมายเหตุ 

กัมพูชา ลาว และ 
เมียนมา 

เศรษฐกิจ เกษตร 
สาธารณสุข เศรษฐกิจ
พอเพียง และสังคม 

- รูปโครงการ 
- ทุนศึกษา ฝึกอบรม 
- ผู้เชี่ยวชาญไทย 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- อาสาสมัครไทย 

ความร่วมมือกับ 3 ประเทศนี้มี
การจัดท าแผนความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาไทย-กัมพูชา 
ไทย-ลาว และไทย-เมียนมา  
(3 ปี)  

เวียดนาม เศรษฐกิจพอเพียง 
สิ่งแวดล้อม และสาขา
การศึกษา (การพฒันา 
การสอนภาษาไทยของ

- ทุนศึกษา ฝึกอบรม 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- อาสาสมัครไทย 

เวียดนามมีระดับการพัฒนาท่ี
ใกล้เคียงกับไทยจึงเป็นความ
ร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน 
(cost-sharing basis) กล่าวคือ 
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ประเทศ/กรอบ
ความร่วมมือ 

สาขา กิจกรรม หมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยในเวียดนาม 
4 แห่ง)  

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศใด ประเทศนั้นจะ
เป็นผู้รับผิดชอบ (local cost) 
ส่วนอีกประเทศจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระหว่างประเทศ  

GMS Skill Development 
และ Human Trafficking 

ฝึกอบรม/สัมมนา  

ACMECS - Skill development  
- Industry & Energy 
- Trade & Investment 
- Transport 
- Tourism 
- Environment 

- ทุนศึกษา ฝึกอบรม 
และสัมมนา 

 

เอเชียใต้ - สาธารณสุข 
- ศึกษา 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- สิ่งแวดล้อม 

- ทุนศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน 

 

ภูมิภาคแอฟริกา - เกษตร/ประมง 
- สาธารณสุข 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

- ทุนศึกษา ฝึกอบรม 
และดูงาน 

 

 
2.1.5  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี 

2.1.5.1  พัฒนาการของความร่วมมือไตรภาคี 
ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศพัฒนาแล้ว 

(Donors) ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในลักษณะผู้ให้-ผู้รับ (Donor-recipient) ที่ประเทศท่ีพัฒนา
แล้วเป็นผู้ให้ และประเทศก าลังพัฒนาอย่างไทยเป็นผู้รับ (North-South Cooperation) ซึ่งไทยได้
สะสมเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากความร่วมมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นโดยล าดับ และได้น าไปขยายผลให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
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จึงกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน (South-South cooperation) ซึ่งคือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการท่ีประเทศก าลังพัฒนา/ด้อยพัฒนาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันหลังจากที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มให้ความช่วยเหลือน้อยลง และเริ่มมีเงื่อนไขผูกพันในการให้
ความช่วยเหลือมากขึ้น ซึ่งไทยได้เริ่มมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศตั้งแต่ปี 2498  
ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี การให้ความร่วมมือในลักษณะนี้ของไทยยังมี
ข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้การด าเนินงานยังไม่เต็มประสิทธิภาพที่ส าคัญ ได้แก่ (1) งบประมาณ
ส าหรับใช้ด าเนินงานที่ยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับแผนการให้ความช่วยเหลือของไทย ซึ่งที่ผ่านมาจะ
ได้รับการจัดสรรจากรัฐสภาปีละประมาณ 200-300 ล้านบาท (2) ระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ไม่เอ้ือต่อ
การด าเนินงานมากนัก โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ภายใต้โครงการความร่วมมือ 
ประกอบกับการที่นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้ปรับรูปแบบความร่วมมือจากที่
เคยให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาด้วยงบประมาณทั้งหมดของตัวเองไปเป็นความร่วมมือที่มี
ประเทศอ่ืนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาด้วย (Development Partnership) เพ่ือสร้างอิมแพ็คของ
การให้ความช่วยเหลือให้เพ่ิมในเชิงบวกมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศผู้รับบรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ เล็งเห็นถึงกระแสความกดดันจาก
ต่างประเทศ และความส าคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งรัฐบาลเองก็มี
นโยบาย (Foreign Policy) สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับต่างประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ จึงได้เชิญชวนประเทศผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศที่
มีศักยภาพเข้ามาเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี (Triangular Development 
Cooperation) โดยการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับแหล่งผู้ให้เดิม (Cost-sharing Basis) เพ่ือจัด
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ มาตั้งแต่ปี 2537 กระทั่ง
ปัจจุบัน  

ประภัสสร (2560) กล่าวว่า ความร่วมมือไตรภาคีถูกกล่าวถึงอย่างเป็น
ทางการครั้ งแรกในการประชุม United Nations Conference on Technical Cooperation among 
Developing Countries ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อปี 2521 ซึ่งได้มีการจัดท า 
Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation 
among Developing Countries และมีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในการประชุมความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศวาระต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม High-level United Nations Conference 
on South-South Cooperation ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ที่เชิญให้
ประเทศที่ พัฒนาแล้วทั้ งหลายให้การสนับสนุนความร่วมมือในแบบใต้ - ใต้  (South-South 
Cooperation) โดยการให้ความร่วมมือในแบบไตรภาคี การประชุม Fourth high-level Forum on 
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Aid Effectiveness ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ การประชุม First High-level Meeting of the 
Global Partnership for Effective Development Cooperation ที่ Mexico City ประเทศเม็กซิโก 
การประชุม Third International Conference on Financing for Development ที่กรุงแอดดิสอาบาบา 
ประเทศเอธิโอเปีย และการประชุม Second High-level Meeting of the Global Partnership for 
Effective Development Cooperation ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และต่อมา ได้ถูกก าหนดไว้ใน 
2030 Agenda และ Addis Ababa Action Plan ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความร่วมมือแบบไตรภาคีได้รับการยอมรับในช่วงไม่กี่ปีมานี้  
ว่าเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้ประเทศก าลังพัฒนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี
ของแต่ละฝ่ายเพื่อลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาในประเทศก าลังพัฒนา ภายใต้การสนับสนุน 
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่เป็นประเทศผู้ให้เดิม 

โดยสรุปน่าจะกล่าวได้ว่า ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีได้รับ
การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศแล้ว ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในเวทีระดับโลกดังกล่าวเท่านั้น ปัจจุบัน 
ความร่วมมือไตรภาคีมักจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะถูกหยิบยกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย
กับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายโอกาส เช่น การเยือนต่างประเทศของผู้น าประเทศ (นายกรัฐมนตรีของไทย) 
การหารือในเวทีต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ การประชุม Polical Consultation ระหว่าง
ไทยกับประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น 

2.1.5.2  ความหมายของความร่วมมือไตรภาคี 
UNDP (2547) ให้ความหมายของความร่วมมือไตรภาคีว่า เป็นความร่วมมือ

ระหว่างประเทศก าลังพัฒนาในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ดีของแต่ละฝ่าย เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาของแต่ละประเทศ โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือ
ดังกล่าวประสบความส าเร็จ 

Canadian International Development Agency (2550 )  เ คย ให้
ความหมายว่า ความร่วมมือไตรภาคีไม่ได้หมายถึงเฉพาะความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ แต่ยัง
ครอบคลุมความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ให้ ( funding supporters) ที่เป็นสมาชิก OECD-DAC 
ประเทศผู้ให้ที่ไม่ใช่สมาชิก OECD-DAC และประเทศผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งรวมกันแล้วผู้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานความร่วมมืออาจมีมากกว่า 3 ฝ่ายก็ได้  

โดยสรุปน่าจะกล่าวได้ว่า ความร่วมมือไตรภาคีคือ ความร่วมมือรูปแบบหนึ่ง
ที่ประเทศผู้ให้ (Traditional Donors หรือ Emerging Donors) หรือองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว (Individual Donor Country) หรือมากกว่าหนึ่งราย (Multrilateral 
Donor) ร่วมมือกับประเทศก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ
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ที่ดีของแต่ละฝ่ายไปพัฒนาประเทศก าลังพัฒนา (ประเทศที่ 3) ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามบริบท
ของแต่ละประเทศ  

2.1.5.3  วัตถุประสงค์หลักของการท าความร่วมมือไตรภาคี 
1) ขยายบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ 
2) การเก้ือกูลต่อยอดความร่วมมือทวิภาคีของไทย  
3) ลดภาระด้านงบประมาณของความร่วมมือทวิภาคีของไทย 
4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้/ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 
5) ยึดโยงความสัมพันธ์กับประเทศผู้ให้เดิมที่ได้ลดหรือถอนความช่วยเหลือ

แก่ประเทศไทยแล้ว เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือของไทยในมิติอ่ืน ๆ  
2.1.5.4  ลักษณะ/รูปแบบของความร่วมมือไตรภาคี 

1) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้ว (North 
Country: N) กับประเทศก าลังพัฒนา (South Country: S) ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนา/ประเทศด้อยพัฒนาต่าง ๆ (South Countries: S) หรือ “N-S-S cooperation”  

2) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา หรือ “S-S-S Cooperation”  

3) เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ( International 
Organization: IO) กับประเทศก าลังพัฒนา (South Country: S) ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประเทศ
ก าลังพัฒนา/ประเทศด้อยพัฒนาต่าง ๆ หรือ “IO-S-S Cooperation” 

4) เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ( International 
Organization: IO)-ประเทศพัฒนาแล้ว (North Country: N)-ประเทศก าลังพัฒนา (South Country: S) 
ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา/ประเทศด้อยพัฒนาต่าง  ๆ (South Countries: S) 
หรือ “IO-N-S-S Cooperation” 

2.1.5.5 หลักการของความร่วมมือ  
1) การมีส่วนร่วมของภาคีคู่ร่วมมือทุกฝ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

โครงการความร่วมมือกล่าวคือ ตั้งแต่การพัฒนา การวางแผน การด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผล 

2)  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ให้ (Cost-sharing Basis) มากกว่าผู้รับ โดยประเทศที่มีศักยภาพมากกว่าก็จะ
รับค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่มากกว่า 
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3)  เป็นความร่วมมือที่ทุกภาคีคู่ร่วมมือจะร่วมกันด าเนินโครงการใด
โครงการหนึ่ง/กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  

4) กิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศที่ 3 ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ
กิจกรรมที่ให้ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี แต่สามารถต่อยอด/ขยายผลได้  

2.1.5.6 การด าเนินความร่วมมือแบบไตรภาคีของไทย 
การด าเนินความร่วมมือไตรภาคีของไทยจะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(2561-2580) โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้อง/บูรณาการกัน เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ 2560 มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีด้วยกัน 6 ด้าน คือ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน  
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเมือง ภูมิภาคและเขตเศรษฐกิจ  
และความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินความร่วมมือไตรภาคีประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง หัวข้อที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริม
ความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่าง
ยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้าง
และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และท่ีมิใช่ภาครัฐ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 7 การสร้าง
ระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และหัวข้อที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย ข้อ 3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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2.1.5.7  ความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศ  
ระยะเริ่มแรกไทยได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไป

ปฏิบัติงานในประเทศที่ 3 ต่อมา ได้ร่วมมือกับประเทศผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง
เสริมสร้างขีดความสามารถสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ (ประเทศที่ 3) ดังนี้ 
 
ผู้ให้เดิม/องค์กร  
ระหว่างประเทศ 

สาขา ประเทศผู้รับ สถานะ 

แคนาดา  สิ่งแวดล้อม กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม 

ยุติความร่วมมือแล้ว 
 

ญี่ปุ่น เกษตร สิ่งแวดล้อม 
ท่องเที่ยว 

ภูมิภาคเอเชีย และ
แอฟริกา 
 

- ยังคงมีความร่วมมือกับไทยอยู่ 
- ร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ 
กับกลุ่มประเทศเป้าหมายดังกล่าว 

เยอรมัน 
 

เกษตร เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาชนบท 
สาธารณสุข  

สปป.ลาว เวียดนาม  
ติมอร์-เลสเต และ
มองโกเลีย 

รัฐบาลเยอรมันประกาศลด 
ความร่วมมือลงแล้ว  

ฝรั่งเศส 
 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สาธารณสุข 

กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม 

มีความร่วมมือกับฝรังเศส 2 
หน่วยงาน คือ 
- สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ าประเทศไทย: ฝรั่งเศสขอ
ยุติความร่วมมือแล้ว (ทุนศึกษา
ระดับปริญญาเอกให้กับประเทศ
เป้าหมายดังกล่าว)  
- Agence Française de 
Développement (AFD) : เคย
ร่วมมือกัน 2 กิจกรรม และอยู่
ระหว่างการร่วมกันพิจารณา
จัดท าแผนงานความร่วมมือ  

ลักเซมเบิร์ก สาธารณสุข TVET  
การพัฒนาชนบท 

สปป.ลาว - ลงนาม MOU เมื่อปี 2563 
และร่วมกันจัดฝึกอบรมด้าน
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ผู้ให้เดิม/องค์กร  
ระหว่างประเทศ 

สาขา ประเทศผู้รับ สถานะ 

สาธารณสุขให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของลาว 2 หลักสูตร  
- TVET และการพัฒนาชนบท 
ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรม 

สวีเดน การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

กัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม เอเชียใต้ 

มีโครงการทุนศึกษาปริญญาเอก
โครงการเดียว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินโครงการ 

เกาหลีใต้ สิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาชนบท 
สาธารณสุข 

อาเซียน - อยู่ระหว่างด าเนินความร่วมมือ 
- กิจกรรมฝึกอบรมสาขาละ 2-3 
หลักสูตรต่อปี 

UNFPA การพัฒนาบริการ 
ด้านสาธารณสุข 

ภูฏาน และลาว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัด
ฝึกอบรมนานาชาติ (ออนไลน์) 
ด้านสุขภาพมารดา 

Colombo Plan เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มประเทศ 
เอเชียใต้ 

- อยู่ระหว่างด าเนินความร่วมมือ 
- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ
ฝึกอบรม 2-3 หลักสูตรต่อปี 

สหรัฐฯ ฮังการี 
ออสเตรเลีย  
 

สาธารณสุข การค้า/
การลงทุน สิ่งแวดล้อม
สาขาด้านสังคมต่าง ๆ 

ภูมิภาคเอเชีย  
(to be identified) 

อยู่ระหว่างการเจรจาเชิญชวน/
จัดท าแผนความร่วมมือ 

 
ทั้งนี้ ผู้เขียนจะน าเสนอข้อมูลภาพรวม/การวิเคราะห์เปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือ

การพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับญี่ปุ่น ไทย-เยอรมัน และไทย-ฝรั่งเศสในบทที่ 3 เนื่องจากทั้ง 3 
ประเทศนี้ ยังมีความร่วมมือในกรอบทวิภาคี และภูมิภาคกับไทยอยู่ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวรัฐบาลไทย
โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะอ านวยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับโครงการความร่วมมือตามที่
ก าหนดในความตกลงกับทั้ง 3 ประเทศ อาทิ การอ านวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่ต่างประเทศพร้อมผู้ติดตาม (สนับสนุนการตรวจลงตรา
ประเภท Non-immigrant รหัส F การจัดท า Multiple Re-entry Visa การขยายระยะเวลาพ านักใน
ราชอาณาจักรไทยฯ) การยกเว้นภาษีการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ภายใต้โครงการ  
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs, 2558)  

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 17) : สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมการ
พัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งส าคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม 
การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 
(North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุน
แผนระดับชาติเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนาเพ่ิมอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในหลักเกณฑ์
สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ 

เป้าหมาย : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายย่อยส าหรับการบรรลุไว้ ดังนี้ 

การเงิน 
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศรวมถึงผ่าน

ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อ่ืน ๆ ของรัฐ 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องกา รให้ 
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศ
พัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 ส าหรับให้แก่
ประเทศก าลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อย
ร้อยละ 0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศ
ก าลังพัฒนา 

17.4 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้
นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินใน
ระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้ 
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17.5 ใช้และด าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยทีสุด 

เทคโนโลยี 
17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ (North-

South) ใต้-ใต้ (South-South) และไตรภาคี (Triangular Development Cooperation) และการ
เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศก าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่ประเทศก าลังพัฒนา 
รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามท่ีตกลงร่วมกัน 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยี และกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 
2560 และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส าคัญ 

การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการด าเนินการด้านการ

เสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผล และมีการตั้งเป้าในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผน
ระดับชาติที่จะด าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ 
ใต-้ใต้ และไตรภาคี 

การค้า 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ

และเสมอภาคภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนา
รอบโดฮา 

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูง
ขั้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563 

17.12 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอด
ภาษีและปลอดการจ ากัดปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการ
ตัดสินใจขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่มี
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมี
ส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด 
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ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน 
17.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการ

ประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย 
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพ ฒนาที่ยั่งยืน 
17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศที่จะสร้างและ

ด าเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย 
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็ม

โดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 

17.17 สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ -
ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 

ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้ 
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศ

ก าลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการมีอยู่
ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ จ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบท
ของประเทศภายในปี 2563  

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของ
การพัฒนาที่ยั่ งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีด
ความสามารถด้านสถิติในประเทศก าลังพัฒนาภายในปี 2573 

โดยสรุปน่าจะกล่าวได้ว่า การที่สหประชาชาติได้ก าหนดให้ใช้ SDGs เป็นวิสัยทัศน์
ของโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2558-2573) นั้น ท าให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น SDGs ไม่เพียงก าหนดขอบเขตส าหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของการ
บรรลุผลกระทบเหล่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละประเทศตั้งเป้าของตนเพ่ือบรรลุผลกระทบเชิงบวกที่เป็น
รูปธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ SDGs เป็นกรอบใน
การวัดผลกระทบของการด าเนินงานของตนเองในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบ
ไตรภาคีมีบริบทที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2558-2573 ดังนี้ 

ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน 
ข้อ 17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เทคโนโลยี 
ข้อ 17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ -ใต้ 

(North-South) ใต้-ใต้ (South-South) และไตรภาคี (Triangular Development Cooperation) 
และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่
ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ข้อ 17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการด าเนินการด้านการ

เสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผล และมีการตั้งเป้าในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผน
ระดับชาติที่จะด าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ 
ใต-้ใต้ และไตรภาคี 

2.2.2  ความร่วมมือไตรภาคีของต่างประเทศ  (ไม่มีประเทศไทยร่วมเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือ) โดยจากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีความร่วมมือดังกล่าวอยู่เช่นกัน ได้แก่  

2.2.2.1 โครงการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (จุฑาทิพย์ อ่อนจันทร์, 2563) ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ โดย International Narcontics and Law Enforcement (INL) 
ที่ให้การสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน ติมอร์เลสเต ไทย จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษ
มาเก๊า เมียนมา และมองโกเลีย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายให้แก่บุคลากรของ
ประเทศดังกล่าวที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นเรื่องข้อก าหนดของกฎหมายผ่านการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมาย การก่อการร้ายข้ามชาติ อาชญากรรมทางการเงิน ฯลฯ 
(เน้นเทคนิคและการบริหารจัดการ) ซึ่งมีสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย (International Law Enforcement Academy: ILEA) ส านักงานภูมิภาคเอเชีย 
(กรุงเทพฯ) เป็นผู้บริหารจัดการ ๆ ฝึกอบรมดังกล่าว (หลักสูตรประจ าปี) นอกจากนั้น รัฐบาลสหรัฐฯ 
ยังร่วมมือกับประเทศอ่ืน (Cost-sharing Basis) เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา โดยร่วมกันสนับสนุน
งบประมาณให้กับ ILEA เพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชีย [รายชื่อประ
เทศข้างต้น ยกเว้น เมียนมา และจีน (รวม 2 เขตบริหารพิเศษของจีน)] ในลักษณะ third-parties 
program ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือไตรภาคี (สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย-ประเทศที่ 3 และ
สหรัฐฯ-แคนาดา-ประเทศท่ี 3 ตามล าดับ) โดยในปัจจุบันยังคงมีความร่วมมือลักษณะนี้อยู่ 

2.2.2.2 ความร่วมมือของกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่ง
สหพันธ์สาธารณรั ฐ เยอรมัน  ( German Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development: BMZ) กระทรวงการต่างประเทศของติมอร์ เลสเต และสถาบันการศึกษาของ
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อินโดนีเซีย (เยอรมัน-ติมอร์ เลสเต-อินโดนีเซีย) ภายใต้โครงการ Trilateral Cooperation with 
Indonesia (TriCo) (https://www.giz.de/en/worldwide/23959.html: 2556)  

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่ งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง 
ติมอร์ เลสเต กับอินโดนีเซียด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างปี 2551-2557 โดยงบประมาณก าหนดให้ใช้เพ่ือ 
(1) ส่งเสริมมาตรการการพัฒนาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน (2) สนับสนุนโครงการตามศักยภาพ/ 
ความพร้อมด้านทรัพยากรของแต่ละฝ่าย (3) สนับสนุนโครงการความร่วมมือในกรอบทวิภาคีของ
ติมอร์ เลสเต และอินโดนีเซีย ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
อย่างกว้างขวางกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่งในอินโดนีเซีย และมีการมอบทุนศึกษาทั้งหมด 52 ทุน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของติมอร์ เลสเต ด้านเกษตรและประมง การศึกษา การท่องเที่ยว  
การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์  

นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือไตรภาคีที่ไม่ใช่ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้วย เช่น 
โครงการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน (Maritime Security) ของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม/อาชญกรรมในเส้นทางเดินเรือที่ส าคัญในน่านน้ าพรมแดนร่วม 3 ประเทศ 
(pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน, 2559)  

จากความร่วมมือข้างต้น (ข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2) น่าจะกล่าวได้ว่า มีผลการ
ด าเนินงานค่อนข้างประสบผลส าเร็จ แต่นั่นอาจเป็นเพราะกิจกรรมเป็นการฝึกอบรม และการมอบ
ทุนการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับการด าเนินกิจกรรมในรูปโครงการ 
(On-site Activities ที่ครบวงจร ได้แก่ การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นคู่ขนานกับการ
สนับสนุน Capacity Building รูปแบบต่าง ๆ อาสาสมัคร) กรณีของ ILEA ได้ด าเนินงานมากว่า 20 ปี 
จึงมีความเชี่ยวชาญจนได้รับรางวัล “Excellence in Training Award” ประจ าปี 2559 จาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมี ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้มอบรางวัล ดังนั้น ไทยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก ILEA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการ หลักสูตรฝึกอบรมที่มีจ านวนมากในแต่ละปี 

2.2.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-
สหรัฐฯ: กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือเมียนมาด้านสาธารณสุขบริเวณ 4 คู่เมืองชายแดนไทย
เมียนมา (ประภัสสร ธนูสิงห์, 2560) ในโครงการควบคุมและป้องกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมา สาระส าคัญของโครงการฯ ดังนี้ 

1) ความเป็นมา : โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กับ U.S Agency for International Development (USAID) โดยได้ลงนาม 
Mutual Declaration เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 
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2)  ระยะเวลา : 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556-30 พฤษภาคม 2558 
3) วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุขของเมียนมาในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียที่ผ่านทางชายแดนไทย-เมียนมา และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารในการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียระหว่างชายแดน 4 คู่เมือง คือ (1) ท่าขี้เหล็ก -แม่สาย  
(2) เมียวดี-ตาก (3) ทวาย-กาญจนบุรี และ (4) เกาะสอง-ระนอง  

4) งบประมาณ : USAID สนับสนุนงบประมาณ 680,000 เหรียญสหรัฐ โดยให้
ผ่านกรมควบคุมโรคของไทย 340,000 เหรียญสหรัฐ ส าหรับการด าเนินงานในฝั่งไทย และอีก 
340,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ University Research Co., LLC (URC) เพ่ือด าเนินการในฝั่งเมียนมา
โดยในส่วนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุน 5.8 ล้านบาท 

5)  หน่วยงานด าเนินโครงการฯ ฝ่ายไทย : กรมควบคุมโรค 
6) กิจกรรมภายใต้โครงการฯ :  

- การจัดตั้งระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างประเทศท่ีเป็นระบบ  

- การจัดฝึกอบรมด้านกีฎวิทยา และการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย 2 
หลักสูตร คือ Refreshment Course on Malaria Prevention and Control และหลักสูตร Proficiency 
Testing for Malaria Microscopy  

- การจัดตั้ง Malaria Screening Point ที่โรงพยาบาลของฝั่งเมียนมา เพ่ือคัดกรอง
ผู้ป่วย ท าการรักษาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกรณีมีอาการหนัก พร้อมสนับสนุนกล้อง
จุลทรรศน์ จ านวน 4 เครื่อง  

- จัดหน่วยปฎิบัติงานเคลื่อนที่ Mobile Unit เพ่ือติดตามผู้ป่วยในพื้นท่ีห่างไกล 
รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ยา/เวชภัณฑ์ มุ้งกันยุง และคอมพิวเตอร์ 

7) ผลด าเนินงาน : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศด าเนินกิจกรรมข้างต้นได้
ครบถ้วน โดยใช้งบประมาณของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังหมด 

โดยที่การด าเนินโครงการดังกล่าว คุณประภัสสรฯ พบว่า การด าเนินความร่วมมือ
ดังกล่าวมีข้อบกพร่องและผิดพลาดหลายประการ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินโครงการฯ ไม่ประสบผล
ตามที่คาดหวัง เนื่องจากไม่มีการก าหนดกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจน ขาดการประสานการ
ด าเนินงาน และไม่มีการร่วมกันด าเนินกิจกรรมใด ๆ ตามท่ีควรจะเป็นภายใต้หลักการไตรภาคี  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันมาลาเรียตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมา 4 คู่เมืองดังกล่าว “ไม่ใช่” ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญหนึ่งก าหนดไว้ว่า “ทุกภาคีคู่ร่วมมือจะด าเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งร่วมกัน” พิจารณาได้จากการที่ USAID มอบงบประมาณให้กับกรมควบคุมโรคของไทย 
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(340,000 เหรียญสหรัฐ) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมฝั่งไทย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างไทย (กรมควบคุมโรค) กับสหรัฐฯ (USAID) ขณะเดียวกัน USAID ก็มอบงบประมาณอีก 
340,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ URC เพ่ือด าเนินกิจกรรมฝั่งเมียนมา ซึ่งเข้าข่ายความร่วมมือทวิภาคีที่
สหรัฐฯ ให้แก่เมียนมา เพราะไม่มีงบประมาณของไทยร่วมสนับสนุน ขณะที่ไทยก็ใช้งบประมาณของ
ตัวเอง (5.8 ล้านบาท) สนับสนุนกิจกรรมให้แก่เมียนมา โดยไม่มีงบประมาณของ USAID ร่วม
สนับสนุนด้วยเช่นกัน เท่ากับต่างฝ่ายต่างท า จึงไม่เข้าข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี 

ความร่วมมือไตรภาคีโครงการควบคุมและป้องกันมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมา 4 คู่เมืองดังกล่าวแม้จะมีปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทย (กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับ USAID เกี่ยวกับหลักการ/วิธีการท าความร่วมมือ
ไตรภาคีก่อน อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยควรร่วมมือด้วยในมิติด้านการพัฒนา
เพราะภูมิภาคเอเชียเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ส าคัญของสหรัฐฯ ซึ่งมี USAID เป็นตัว
ขับเคลื่อน (USAID’s Regional Program) ในสาขาต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งไทยและภูมิภาคจะได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งในกรอบภูมิภาค และกรอบไตรภาคี ได้แก่  

1) Regional Integration :  
(1)  การค้า เพ่ือเชื่อมโยง APEC และอาเซียน  
(2)  การศึกษา เช่น STEM Education Program อาจเป็น STEM Education 

for Southeast Asia หรือ STEM Education for ASEAN 
(3)  เกษตร เช่น Food Security หรือ Food Safety เพ่ือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมระหว่างกัน รวมทั้งการเกษตรเพ่ือส่งเสริม SMEs 
2) Health : อนามัยแม่และเด็ก การป้องกันมาลาเรียชายแดนไทยกับเพ่ือนบ้าน 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ าที่เน้นการวิจัย/การพัฒนาและผลิตวัคซีน โดยการใช้
ประโยชน์จาก Center for Disease Control and Prevention (CDC) ที่สหรัฐฯ ได้สนับสนุนการ
จัดตั้งที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

3) Science, Technology and Innovation : สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ/ภาคการศึกษา/ภาคเอกชนของไทยกับสหรัฐฯ ในการท าวิจัย ( joint research) และการ
ส่งเสริมนวัตกรรมที่จะส่งเสริมการต่อยอดภาคธุรกิจ (ปัญญาประดิษฐ์) ของไทยในอนาคต 

4) Environment : สนับสนุนการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การลดก๊าซเรือนกระจก พลังงานสะอาด  

5) Governance & Vulnerable Populations : สนับสนุนการสร้ างสันติสุข
ชายแดนไทย-เมียนมา การส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็ก/ผู้ด้อยโอกาส   
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2.2.4  การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย 
(ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์
ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่จะสอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บทกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ปี ค.ศ. 2019-2023 (ชิดชนก มาลยะวงศ์, 2562) เป็น
การศึกษาถึงภาพรวมการด าเนินงานให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยโดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และศึกษาเชิง
เปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือของญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน ในฐานะแหล่ง
ผู้ให้ที่มีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและมีความร่วมมือไตรภาคีกับไทย เพ่ือเสนอแนะแนวทางความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคีกับทั้งสามแหล่งผู้ให้ดังกล่าวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 3 
ของแผนแม่บท ACMECS รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคี
ดังกล่าวในกรอบการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และจากการศึกษา 

คุณชิดชนกฯ พบว่า การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับประเทศ
หุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่จะสอดคล้องหรือส่งเสริมแผนแม่บทกรอบ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ปี ค.ศ. 2019-2023 มีเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อเสนอความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ดังนี้ 

1) เป้าหมาย (ภาพรวม) : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซ่ึงเป็นประเทศสมาชิก ACMECS เพ่ือช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายเสาหลักที่ 3 คือ 
การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ภายใต้แผนแม่บท 
ACMECS ระยะ 5 ปี (2562-2566)  

2) วัตถุประสงค์ (ภาพรวม) : การพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้ที่มี
บทบาทส าคัญในลุ่มน้ าโขง ซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือกับไทย เพ่ือร่วมกันพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐหรือที่เกี่ยวข้องของประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาหรือผลักดันให้เกิดการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในสาขา
ความร่วมมือที่ก าหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเสาหลักที่ 3 คือ การพัฒนา
ภูมิภาคอย่างยั่ งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ภายใต้แผนแม่บท 
ACMECS  

3) ควรท าความร่วมมือไตรภาคีกับกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ในลักษณะของ 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่ 3 (ในประเทศไทย และ/หรือการส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไป
จัดการฝึกอบรมในประเทศท่ี 3) ในสาขาต่าง ๆ คือ 
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3.1) ญี่ปุ่น : 5 สาขา คือ (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) บริการทางการแพทย์
อัจฉริยะ (3) การศึกษาอัจฉริยะ (4) การจัดการทรัพยากรน้ า และ (5) การลดภัยพิบัติ  

3.2) สาธารณรัฐเกาหลี : 4 สาขา (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การท่องเที่ยว
อัจฉริยะและยั่งยืน (3) การจัดการทรัพยากรน้ า และ (4) ประเด็นข้ามสาขา น้ า-อาหาร-พลังงาน-
สิ่งแวดล้อม  

3.3) จีน : 5 สาขา (1) วิสาหกิจอัจฉริยะ (2) การศึกษาอัจฉริยะ (3) การจัดการ
ทรัพยากรน้ า (4) พลังงานทดแทน และ (5) การท่องเที่ยว  

อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาข้างต้นของคุณชิดขนกฯ จะเห็นว่า (1) ความร่วมมือ
ไตรภาคีของไทยในกรอบ ACMECS กับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนมีสาขาความร่วมมือที่คล้ายกันทั้ง 3 
ประเทศ ในขณะที่เป้าหมายการพัฒนาก็เป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ดังนั้น อาจต้องพิจารณาในเชิงปฏิบัติด้วยว่า จะลดข้อปัญหาเกี่ยวกับความซ้ าซ้อนของ
โครงการ/กิจกรรมในแต่ละประเทศอย่างไร เพ่ือให้ความร่วมมือดังกล่าวในกรอบ ACMECS กับ 3 
ประเทศมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (2) ในส่วนความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับญี่ปุ่นใน
กรอบ ACMECS ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ข้าพเจ้าค้นหาข้อมูลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบ
ไตรภาคีของไทยกับญี่ปุ่นมาศึกษาโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการท าความร่วมมือไตรภาคีเช่นกัน 
นอกเหนือจากความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และไตรภาคีไทย-ฝรั่งเศส ดังปรากฏในผลการศึกษา
ส่วนบุคคล (IS) ของข้าพเจ้า และเห็นว่า ความร่วมมือกับญี่ปุ่นนอกเหนือจาก 5 สาขาที่คุณชิดชนกฯ 
ได้น าเสนอในข้อ 3.1 แล้ว อาจพิจารณาความร่วมมือที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่าง BCG1 ด้วย 
เพราะญี่ปุ่นมีศักยภาพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และที่ผ่านมาก็ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้า/บริการ
เชิงเศรษฐกิจอยู่แล้ว  

 
  

                                           
1 เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์มลูค่าสูง เช่ือมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใตเ้ศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แตต่้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดลุให้เกดิความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อไดเ้ปรยีบที่ไทยมจีากความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG 
ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดบัโลก เกดิการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง มคีวามเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา 
การศึกษาวิจัยฉบับนี้จะศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ/วิธีการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคี

ของไทย-ญี่ปุ่นกับวิธีการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และวิธีการด าเนินงานความ
ร่วมมือไตรภาคีไทย-ฝรั่งเศสในมิติของการบริหารจัดการโครงการเพ่ือน าผลการศึกษาแต่ละแหล่งมา
เป็นข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการท าความร่วมมือไตรภาคีในเชิงนโยบาย และปฏิบัติ 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

ผู้เขียนท าการศึกษาเพ่ือที่จะตอบค าถามว่า“เหตุใดไทยในฐานะที่เป็นผู้ให้จึงท าความร่วมมือ
ไตรภาคี และไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากความร่วมมือดังกล่าว” โดยศึกษาการด าเนินโครงการ 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-เยอรมัน และไทย-ฝรั่งเศส เพ่ือหารูปแบบ/
วิธีการท าความร่วมมือแบบไตรภาคีท่ีเหมาะสมกับบริบทของทุกแหล่งผู้ให้เดิม 
 
3.1  ภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับประเทศผู้ให้เดิมที่ส าคัญ 
(ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3.1.1  ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น 
3.1.1.1  ความเป็นมา : ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีกับญี่ปุ่น ซึ่งมี 

Japanese International Cooperation Agency (JICA) หรือ“องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาประเทศอย่าง
เป็นทางการในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือหลักกับกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จุดเริ่มต้นของความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการที่กระทรวง
การต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันลงนามกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนไทย -ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Partnership Programme: JTPP) เมื่อวันที่  1 สิ งหาคม 2537 และ JTPP2  
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 เพ่ือร่วมกันน าองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ดีของทั้ง 2 
ประเทศ ไปถ่ายทอดให้กับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเพ่ือนบ้านของไทย และกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือส่งเสริมการรวมตัวกันในประชาคมอาเซียน กิจกรรมหลักประกอบด้วย  
การจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่ 3 (Third Country Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย
ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การผลิตอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้พิการ และการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
อาเซียน-BIMSTEC และร่วมกันให้ความช่วยเหลือเมียนมาในสาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(เมืองพุกาม) การป้องกันโรคปศุสัตว์ (พ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา) การป้องกันและบริหารจัดการพิบัติภัย 
(อุทกภัย) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ปลา Silonia Silondia ของเมียนมา และกุ้งทะเล)  
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เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ JICA 
ได้ร่วมลงนาม JTPP3 เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรวมตัวของประชาคมอาเซียน แนวคิดอินโด-แปซิฟิก ความร่วมมือ
แม่โขง-ญี่ปุ่นตามกรอบยุทธศาสตร์โตเกียว 2561 และแผนแม่บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 2562-2566 รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ กิจกรรมหลักประกอบด้วย 
การร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรม การด าเนินโครงการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญ การท าวิจัย และการ
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่ประเทศท่ี 3 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยทั้งสองฝ่าย (ไทยและญี่ปุ่น) 
จะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบนหลักความเท่าเทียมกัน (50:50)  

3.1.1.2  งบประมาณด าเนินงาน : JICA/ประเทศไทย เป็นผู้บริหารจัดการ 
3.1.1.3  กิจกรรม : ที่ผ่านมา ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันสนับสนุนการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่ 3 (Third Country Training Programme: TCTP) ในประเทศไทย (ไม่เกิน 
4 สัปดาห์) และการส่งผู้ เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่  3 (Third Country Expert 
Programme: TCEP)  

3.1.1.4  ประเทศเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา : แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การจัด
หลักสูตร TCTP ให้กับประเทศเพ่ือนบ้านของไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน และรูปแบบโครงการที่
ให้การสนับสนุนภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา  

3.1.1.5 กลไกการขับเคลื่อนโครงการ : ประกอบด้วยหน่วยงานหลักของทั้ง 2 ฝ่าย 
ร่วมกันจัดตั้งกลไก/กระบวนการท างาน โดยฝ่ายไทย คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่าย
ญี่ปุ่น คือ JICA  

3.1.1.6  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1)  การวางแผน (Planning) โดยในแต่ละปี (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 

จะมีการประชุมประจ าปีความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย และ JICA/ประเทศไทย ฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยทั้ง 2 
ฝ่าย จะร่วมกันก าหนดทิศทาง และสาขาความร่วมมือในแต่ละกรอบความร่วมมือ (ทวิภาคี และ
ไตรภาคี) จากนั้น JICA จะส่ง Note Verbale ไปให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศทราบแผนการ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณอันเป็นผลจากการประชุมข้างต้น และหลังการ
ประชุมประจ าปีฯ JICA หรือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสามารถเสนอโครงการ/กิจกรรม
เพ่ิมเติมได้อีก  

2) การด าเนินกิจกรรม (Implementation) JICA และกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะร่วมกันจัดส่งคณะส ารวจข้อเท็จจริง (Joint Mission) ไปพบหารือกับประเทศ
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เป้าหมาย เพ่ือศึกษาความต้องการ/สาขาที่จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือ และน าข้อมูลที่ได้รับมา
ร่วมกันจัดท าข้อตกลงโครงการ (Record of Discussion: R/D) แผนงานรายละเอียดกิจกรรม 
คัดเลือกหน่วยงานไทยที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และเริ่มด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้  

3) การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เมื่อสิ้นสุด
การจัดฝึกอบรม (TCTP) ในแต่ละหลักสูตร หน่วยงานผู้จัดหลักสูตร (หน่วยงานไทย) จะส่งรายงานผล
การด าเนินกิจกรรมให้ JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นข้อมูล จากนั้นกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และ JICA จะร่วมกันจัดส่ง Joint Follow-up/Evaluation Mission (Cost-sharing 
Basis) ไปประเมินผลที่ประเทศเป้าหมาย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาประมวนใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการต่อไป 

3.1.1.7  กลไกการท างาน : ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ
ในแต่ละโครงการ เพ่ือเป็นกลไกการท างานทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ได้แก่  

1) คณะท างานรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ JICA หน่วยงานไทยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับ (Project 
Implementer)  

2) คณะกรรมการก ากับโครงการ (Project Steering Committee: 
PSC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ JICA 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทย หน่ วยงานไทย ( Project Implementer)  
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศผู้รับ ผู้ประเมินผลโครงการ (ฝ่ายติดตามผลการด าเนิน
โครงการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ JICA)  

นอกจากนั้น ยังมีกลไกการประชุมกลางปี (Mid-term Review Meeting)
เพ่ือพิจารณาผลด าเนินงานช่วงครึ่งแรกของการด าเนินงานในแต่ละปี (6 เดือน/ครั้ง) และพิจารณา
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิธี/แนวทางการแก้ไข และการประชุม PSC เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (น าผล Mid-term Review มาพิจารณาด้วย) 
ประเมินการให้ความช่วยเหลือในปีต่อไป ซึ่งอาจเป็นการขยายเวลาโครงการ หรือการด าเนินโครงการใหม่ 

3.1.1.8  ผลการด าเนินงาน: ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศที่ 3 ช่วงปี 
2558-2562 (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2564) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1) การจัดฝึกอบรมหลักสูตร TCTP : ปีละ 7-9 หลักสูตร ๆ ละ 20-25 ทุน 
มีผู้ได้รับทุนรวม 365 คน  

2) ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา : กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของเมียนมา ได้แก่ หลักสูตร Tourism 
Promotion (4 หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 38 คน) หลักสูตร Food and Mouth Disease (3 หลักสูตร 
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ผู้เข้าร่วม 15 คน) หลักสูตร Disaster Prevention and Management หลักสูตร Water Resource 
Management (3 หลักสูตรผู้เข้าร่วม 15 คน) หลักสูตร Aquaculture (5 หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 64 คน) 

3) ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-ปาเลสไตน์ : กิจกรรมเป็นการจัด
ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของปาเลสไตน์ ได้แก่ หลักสูตร Regulation and 
Standardization (ผู้เข้าร่วม 10 คน) หลักสูตรทางด้าน Hospitality (ผู้เข้าร่วม 10 คน) และหลักสูตร 
Tourism Margeting (ผู้เข้าร่วม 18 คน)  

4)  ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-แอฟริกา : เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ภายใต้โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก Coalition for African Rice Development 
(CARD) 7 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมรวม 152 คน 

3.1.2  ความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน 
3.1.2.1  ความเป็นมา : ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับ

เยอรมัน ซึ่งมี Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) หรือ
“องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน” ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ/การจ้างงาน ธรรมาภิบาล/
ประชาธิปไตย การฟ้ืนฟูด้านต่าง ๆ การสร้างสันติภาพและลดปัญหาความขัดแย้ง ความปลอดภัยด้าน
อาหาร สาธารณสุข การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร และการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ และเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือหลักกับกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยที่เยอรมันได้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีกับไทยมากว่า 6 ทศวรรษ 
และเมื่อปี 2551 ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน  
เพ่ือร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนา และองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศที่ 3 ได้แก่ 
ลาว เวียดนาม ติมอร์-เลสเต ด้วยการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กในสาขาการศึกษา การพัฒนาชนบท 
และสาธารณสุข และได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา รวมทั้ง
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน โดยมีกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงาน/กิจกรรมร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี รัฐบาลเยอรมันได้ประกาศ
ลดการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงอย่างเป็นทางการแล้ว 
คงเหลือเฉพาะความร่วมมือในกรอบภูมิภาคเท่านั้น (Regional Program) ซึ่งหากโครงการในกรอบ
ภูมิภาคสิ้นสุดลงก็จะไม่มีการสนับสนุนเพิ่มอีก  
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3.1.2.2 งบประมาณด าเนินงาน : รัฐบาลเยอรมันโดย BMZ จะมอบให้ GIZ เป็น
ผู้บริหารจัดการทั้งหมด โดย BMZ จะเป็นผู้ก ากับเชิงนโยบายการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานที่ 
BMZ อนุมัติ  

3.1.2.3 กิจกรรม : ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศท่ี 3 ที่เน้น
รูปแบบการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็น On the Job Training ตามที่ประเทศ
ผู้รับต้องการ และการส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่ 3 ในลักษณะการให้ค าปรึกษา  
การเป็นพ่ีเลี้ยงด าเนินกิจกรรม  

3.1.2.4  ประเทศเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา : เป็นประเทศเป้าหมายที่เยอรมันให้
ความส าคัญ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม และติมอร์ เลสเต  

3.1.2.5  กลไกการขับเคลื่อนโครงการ : ประกอบด้วยหน่วยงานหลักของทั้ง 2 ฝ่าย 
ร่วมกันจัดตั้งกลไก/กระบวนการท างาน โดยฝ่ายไทย คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่าย
เยอมัน คือ GIZ  

3.1.2.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ทุกปีจะมีการประชุมคณะกรรมการก ากับแผนงานความร่วมมือไตรภาคี

(Trilateral Steering Committee) ระหว่างฝ่ายไทยกับเยอรมัน เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทาง และ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ 3 หลังจากนั้นหน่วยงานคู่ร่วมมือ 
(ประเทศที่ 3) จะเสนอค าขอรับความช่วยเหลือให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาผ่าน
สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศคู่ร่วมมือดังกล่าว (diplomatic channel) เมื่อได้รับค าขอ
ดังกล่าวแล้ว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะหารือกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับค าขอของ
ประเทศที่ 3 เพ่ือทาบทามเป็นหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรม และพิจารณาแนวทางการสนับสนุนค าขอ
ของประเทศที่ 3 [ตัวอย่าง: ลาวส่งค าขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกันแก้ไขโรคมาลาเรีย (สาขา
สาธารณสุข) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในที่นี้  ได้แก่  กรมควบคุมโรค หรือสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพอย่างคณะกีฏวิทยาเข้าร่วมการประชุม]  

ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานไทยตอบรับการร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ GIZ และหน่วยงานไทยดังกล่าวจะเดินทางไปหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศเป้าหมาย (ผู้รับ) เพ่ือประเมินความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
โดยน าข้อมูลมาประเมินการให้ความช่วยเหลือ จากนั้นจะร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างแผนงานโครงการ 
เพ่ือเสนอฝ่ายลาวพิจารณาอย่างเป็นทางการ และด าเนินกิจกรรมตามแผนงานดังกล่าวต่อไป 

3.1.2.7  กลไกการท างาน : ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ
ในแต่ละโครงการ เพ่ือเป็นกลไกการท างานทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ  
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1) คณะท างานรายโครงการ ประกอบด้วยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ GIZ หน่วยงานไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับ (project implementer)  

2) คณะกรรมการก ากับโครงการ (Project Steering Committee: 
PSC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ BMZ 
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจ าประเทศไทย GIZ หน่วยงานไทย (project implementer) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับ (project implementer และหน่วยงานในระดับนโนบาย เช่น 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการ) สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ าประเทศผู้รับ ผู้ประเมินผลโครงการ [ฝ่ายติดตามผลการด าเนินโครงการของกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายเยอรมัน และบุคคล/บริษัทที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย
เยอรมันให้เป็นผู้ประเมินผลโครงการ (บุคคลที่3)]  

นอกจากนั้น ยังมีกลไกรูปแบบอ่ืนที่สนับสนุนการด าเนินโครงการด้วย 
เช่น (1) การประชุมกลางปี เพ่ือพิจารณาผลด าเนินงานช่วงครึ่งแรกของการด าเนินงานในแต่ละปี  
(6 เดือน/ครั้ง) และพิจารณาปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิธี/แนวทางการแก้ไข (2) การประชุม PSC เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (น าผล Mid-term Review 
มาพิจารณาด้วย) ประเมินการให้ความช่วยเหลือในปีต่อไป (3) การประเมินผลการด าเนินงาน โดย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ [ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี และฝ่ายประเมินผลโครงการให้
ความร่วมมือกับต่างประเทศ] GIZ หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง (Project Implementer) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายเยอรมัน (สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจ าประเทศไทย BMZ ประจ าประเทศไทย 
และเบอร์ลิน) จะร่วมกันประเมินผลการด าเนินโครงการ (4) การที่ฝ่ายเยอรมัน (BMZ/ประเทศไทย) 
ส่งเจ้าหน้าที่โครงการของ GIZ ไปปฏิบัติงานที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (2-3 คน) เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ และการท างานที่ใกล้ชิดระหว่างกัน โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอ านวย 
ความสะดวกด้านสถานที่ และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับการท างาน 

3.1.2.8  ผลด าเนินงาน: การด าเนินความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน-ประเทศที่ 
3 ในช่วงที่ผ่านมา (https://www.thai-german-cooperation.info/th/thai-german-trilateral-
cooperation-programme/2559) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ประเทศ โครงการ ระยะเวลา กิจกรรม 
สปป.ลาว 
 
 
 
 

1. โครงการห่วงโซ่
อุปทานกระดาษสา 
 
 
 

2553-2555 
 
 
 
 

• ฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ 14 ราย 
ด้านการปรับปรุงการผลติปอสา เทคนิคการเก็บเกีย่ว และ
การขาย 
• สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปอสา และจดั
ฝึกอบรมเกษตรกร 400 ราย 
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ประเทศ โครงการ ระยะเวลา กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 • จัดท าคู่มือการจัดประเภทและราคาของปอสา 
• สนับสนุนการจัดท าบันทึกความเขา้ใจเกี่ยวกับการค้าปอ
สาระหว่างไทยและลาว 
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงงานแปรรูปปอ
สาระหว่างลาวและไทยในไซยะบุร ี
• สร้างขีดความสามารถของธุรกิจครอบครัวต้นแบบใน
การผลิตกระดาษสาและการน าไปประยุกต์ใช้กับสินค้า
หลากหลาย 

2. โครงการการบริหาร
จัดการลุ่มน้ าซอง 
 

2555-2557 
 

• จัดฝึกอบรมและสร้างความเขม็แข็งให้กับคณะท างานน้ า
ซอง (NXTF) และเจ้าหน้าท่ีท้องถิน่ท่ีรับผิดชอบงานด้าน
การรักษาคณุภาพน้ าและการจัดการลุ่มน้ า 
• ศึกษา/ออกแบบระบบการจัดตั้งท่ีเหมาะสม พร้อมคู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับองค์กรลุ่มน้ าซอง 
• จัดฝึกอบรมในหัวข้อการรักษาและติดตามคณุภาพน้ า
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• จัดการศึกษาดูงานด้านการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน
ที่ประเทศไทย 
• ทบทวนระเบียบการรักษาคณุภาพน้ าของลุ่มน้ าซอง 
และวิธีแก้ไขปญัหาทางด้านเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อการ
เผยแพร่และการด าเนินการในอนาคต 
• ด าเนินกิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้เกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพน้ าใน 3 จังหวัดน าร่อง 
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกีย่วกับการจัดกิจกรรม
สร้างความตระหนักรู ้

3. โครงการเสริมสรา้ง
ระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีแห่งชาติ 
ของ สปป. ลาว (Lao 
GAP)  

2555-2559 
 

 ทบทวนโครงสร้างการจัดตั้ง/พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานออกใบรับรอง (LCB) 
 พัฒนายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงานออก
ใบรับรอง (LCB) 
 ทบทวนและเตรียมการรับรอง 
 พัฒนาระบบเอกสารการจัดการคณุภาพ  
 พัฒนาระบบฐานข้อมลูออนไลน์ พร้อมท้ังจัดฝึกอบรม
วิธีใช้งานและบ ารุงรักษา 
 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับระดับผู้บริหารของ
ระบบ GAP ของลาว 
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 เสรมิสร้างสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการ จ านวน 15 
ราย ในการตรวจสอบ GAP ของลาว และการรับรองผ่าน
การฝึกอบรมในเขตพื้นที่ท้ังในประเทศและระดับนานาชาต ิ
 พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม GAP ส าหรับผูต้รวจการ ที่
ปรึกษาฟาร์ม และเกษตรกร 
 สนับสนุนเกษตรกร/ผู้ประกอบการเข้าสูร่ะบบการรับรอง 
GAP 
 สนับสนุนท่ีปรึกษาฟาร์มในการจัดฝึกอบรมและตดิตาม
กลุ่มผูผ้ลติและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 ตรวจสอบและประเมินผลฟารม์ตวัอย่าง โดยผูต้รวจสอบ 
GAP ของลาว พัฒนาข้อมูลและสือ่รณรงคส์ร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชนท่ัวไป 

เวียดนาม 1. โครงการส่งเสรมิ
บริการทางเทคนิคข้ัน
สูงส าหรับ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรมของ
เวียดนาม 
 
 

2553-2555 
 
 
 
 
 

• จัดการฝึกอบรมมาตรการเสรมิสรา้งขีดความสามารถ
บุคลากรให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วเิคราะห์พัสดุและความ
เสียหายในการวิเคราะหค์วามเสียหายผ่านการอบรม การ
ให้ค าปรึกษา และการฝึกอบรมปฎิบัติงานไปพร้อมการ
ท างานจริง (on-the-job training) 
• พัฒนาคู่มือวิเคราะห์ความเสียหายเบื้องต้น ส าหรับ
โรงงานผลติชิ้นส่วนยานยนต์  
• ส่งเสริมการบริการวเิคราะห์ความเสียหาย ให้กับศูนย์
วิเคราะห์พสัดุและความเสียหาย (COMFA) เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเครื่องกล  
• ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วเิคราะห์พัสดุและความ
เสียหาย (COMFA) ให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านเคมีน้ า 
(water chemistry) และการผุกรอ่น รวมถึงการตรวจสอบ
เงื่อนไขและคาดเดาอายุการใช้งาน 
• พัฒนาคู่มือแนะน าเคมีน้ าส าหรับอุตสาหกรรมโรงงาน
กระดาษและน้ าตาล  
• จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เพือ่ส่งเสรมิการบริการ
ใหม่ของศูนย์วิเคราะห์พัสดุและความเสยีหาย (COMFA) 
ไปยังภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ  
• สนับสนุนศูนย์วิเคราะห์พัสดุและความเสียหาย 
(COMFA) ในการปรับปรุงเครื่องมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน



33 

 

ประเทศ โครงการ ระยะเวลา กิจกรรม 
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานบริการใหม่ของ
ศูนย์ฯ  
• เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิเคราะห์
พัสดุและความเสียหาย (COMFA) ในการพัฒนาและ
จัดการธุรกจิ  

2. โครงการเสริมสรา้ง
การบริหารระบบ
สหกรณ์ในเขตทีสู่ง
ตะวันตกและภาค
กลางของเวียดนาม 
 

2556-2558 • พัฒนาและจัดคอร์สฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าทีภ่าคี
สหกรณ์ในพื้นที่ราบสูงและภาคกลางของเวียดนาม (VCA 
Central)  
• จัดการศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ
การพัฒนาและจัดการสหกรณ์ในประเทศไทยและเยอรมน ี 
• พัฒนาและจัดการฝึกอบรมมาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถบุคลากรให้กับเจ้าหน้าท่ีภาคีสหกรณร์ะดับ
จังหวัดของเวียดนาม (PCA) ที่ได้รบัการคัดเลือก เช่น 
อบรมและฝึกสอนทักษะ ทักษะการให้ค าปรึกษา การ
จัดการธุรกจิและการวางแผนกลยทุธ์ 
• จัดการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่ภาคี
สหกรณ์ระดับจังหวัด 
• พัฒนาและบ ารุงรักษาฐานข้อมูลดว้ยคู่มือแนะน า
ผู้ใช้งาน 
• ฝึกอบรมและฝึกสอนเจา้หน้าท่ีภาคีสหกรณ์ เกี่ยวกับ
การจัดการเว็บไซต์และฐานข้อมลู 
• สนับสนุนสหกรณ์น าร่องในการพฒันาแผนกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจ รวมถึงการด าเนินการตามแผนการดังกล่าว 
• สนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาคีสหกรณ/์เจ้าหน้าที่ภาคสีหกรณ์
ระดับจังหวดัในการพัฒนาแผนการส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึง
การใหค้ าปรึกษาทางเทคนิคกับสหกรณ์น าร่องแต่ละแห่ง 
• สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนระหว่างสหกรณ์น าร่อง 

ติมอร์ เลสเต โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ธุรกิจในภาค
การเกษตร 

2561-2562 • เสรมิสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด SEP ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรของ MAP และครูวิทยาลัย 
• จัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน ในทักษะ
การเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่ได้เรยีนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญของไทย เช่น เทคนิคการจัดท าเวทีชุมชนและ
กระบวนการกลุ่ม สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู ใน
การพัฒนาการเกษตรของกลุ่ม/ชุมชน 
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• จัดท าสื่อวีดีทัศน์ “หลักสูตรการเรยีนรู้ทางไกลด้าน
อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรยี์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย โดย มสธ. ให้แก่ จนท. ส่งเสรมิฯ ท่ีปฏิบตัิงาน
ในหมู่บ้านน าร่อง 4 แห่ง เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้การ
จัดการเกษตรตามพื้นฐาน SEP ให้แก่เกษตรกร  
• จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การมีส่วนร่วมของชุมชน การ
ส่งเสริมคณุค่าให้ผลผลิตการเกษตร การสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการท า
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแนวทาง SEP การปฏิบัติ
ภาคสนามและพัฒนาศักยภาพของโครงการน าร่อง สาธติ
การใช้เทคโนโลยีตามภูมิปญัญาทอ้งถิ่นเพื่อน าไปประยุกต์
ปรับใช้ในหมู่บ้าน การเป็นวิทยากรกระบวนการ  
• จัดส่งผูเ้ชี่ยวชาญไทยไปถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ให้ค าแนะน า และสง่เสริมการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตร ผู้น าชุมชน และเกษตรกรรุ่น
ใหม่ใน 4 หมู่บ้าน 
• จัดท าวิดิทัศน์สรุปการด าเนินโครงการเพื่อใช้เผยแพร่
การด าเนินโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้สนใจทั้ง
ชาวไทยและต่างชาต ิ
• จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมของหมู่บ้านน าร่อง 
สาธิตการแปรรปูผลิตทางการเกษตร และจัดประกวดการ
แปรรูปกล้วย) 

มองโกเลีย การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
มองโกเลีย 

2561-2563  สนับสนุนการจัดท าแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง 
 พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวและห่วงโซคุ่ณค่าส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมาย 
 บูรณาการและเช่ือมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย
แผนพัฒนาระดับชุมชน 
 พัฒนาธุรกิจบริการ โดยจดัฝึกอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดย่อยและขนาดกลางในภาคการ
ท่องเที่ยว 
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 พัฒนาโมเดลส าหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-
ภาคเอกชน และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน-
ภาคเอกชน ในการสนับสนุนการพฒันาตลาดท้องถิ่น 
 พัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวในหัวข้อท่ีหลากหลาย ซึง่จะน าไปใช้ในกิจกรรม
หลักต่าง ๆ ต่อไป 
 ส่งเสริมการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวและนโยบาย
ต่าง ๆ ส าหรับระดับ Aimag และระดับชาต ิ

 
3.1.3  ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ฝรั่งเศส 

3.1.3.1  ความเป็นมา : ที่ผ่านมาไทยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากฝรั่งเศสใน
ลักษณะของการท าวิจัย (Joint Research) ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ในสาขาที่ฝรั่งเศสสนใจและไทยมีความพร้อม ได้แก่ สาขาเกษตร สาธารณสุข การศึกษา 
ศิลปะ/วัฒนธรรม ต่อมา เมื่อปี 2546 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาระหว่างกัน 
จึงได้ริเริ่มจัดท า Plan d’ Action (แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส) เพ่ือเป็นกรอบการท างานร่วมกัน
ในสาขาต่าง ๆ ที่ไทยต้องการ และสาขาที่ไทยและฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับ
ประเทศที่ 3 (ไตรภาคี) ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส โดยกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 
ประเทศได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส แล้ว 2 ฉบับ คือ 

1) แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี (2547-
2551) ลงนามเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547  

2) แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ฉบับที่ 2 ระยะเวลา 5 ปี (2553-
2557) ลงนามเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 

ซึ่งไทยนับเป็นประเทศท่ีสามในเอเชียที่มีแผนปฏิบัติการร่วมฯ กับฝรั่งเศส 
โดยแผนดังกล่าวเน้นการให้ความช่วยเหลือภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมฯ 
ดังกล่าวมีโครงการความร่วมมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจ านวนหนึ่ง 
ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ/ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐของฝรั่งเศส 2 แห่ง 
คือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย และ Agence Française de Développement 
(AFD) ทั้งในกรอบทวิภาคี และไตรภาคี โดยในส่วนของความร่วมมือทวิภาคี (ประเทศไทยรับ/
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับฝรั่งเศส) รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะอ านวยสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ ให้กับโครงการความร่วมมือดังกล่าวภายใต้ความตกลงกับทั้ง 2 หน่วยงาน อาทิ  
การอ านวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่
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ต่างประเทศพร้อมผู้ติดตาม (สนับสนุนการตรวจลงตราประเภท Non-immigrant รหัส F การจัดท า 
Multiple Re-entry Visa การขยายระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักรไทยฯ) การยกเว้นภาษีการ
น าเข้าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ภายใต้โครงการ ทั้งนี้ ความร่วมมือไตรภาคีกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ 
ได้ยุติลงแล้วอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงความร่วมมือกับ AFD ในช่วงที่ผ่านมา
เท่านั้น 

3.1.3.2  งบประมาณ : การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ของ AFD ถูก
ก าหนดไว้ว่า กิจกรรมเกิดที่ใด AFD ประจ าประเทศนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรม  

3.1.3.3  กิจกรรม : ที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่ร่วมกันอยู่เพียง 2 ลักษณะคือ การส่ง
ผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่ 3 และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศท่ี 3  

3.1.3.4  ประเทศเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา : AFD ก าหนดไว้ 7 ประเทศในอาเซียน 
คือ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และภูมิภาคแอฟริกา  

3.1.3.5  กลไกการขับเคลื่อนโครงการ : ประกอบด้วยหน่วยงานหลักของไทยกับ
ฝรั่งเศส โดยฝ่ายไทยคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายฝรั่งเศส คือ AFD/ประเทศไทย และ 
AFD ประจ าประเทศเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา 

3.1.3.6  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ AFD/ประเทศไทย จะเสนอ

โครงการ/กิจกรรมให้อีกฝ่ายพิจารณาร่วมมือด้วย เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในโครงการใด
โครงการหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะทาบทามหน่วยงานไทย 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเป็นหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ จากนั้นกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ AFD/ประเทศไทย และหน่วยงานไทยที่ตอบรับเป็นหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรม (Joint 
Mission) จะร่วมเดินทางไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเป้าหมาย เพ่ือประเมินความพร้อม
ด้านต่าง ๆ มาประมวนผล เพ่ือจัดท าร่างแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมแล้วเสนอให้ประเทศ
เป้าหมายพิจารณาอย่างเป็นทางการ หากประเทศเป้าหมายตอบรับก็จะด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ต่อไป และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน หน่วยงานไทยจะส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และ AFD เป็นข้อมูล  

3.1.3.7 กลไกการท างาน : ที่ผ่านมา ไม่มีกลไกการท างานใด ๆ ระหว่างกัน 
เนื่องจากกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศท าร่วมกับ AFD เป็น One-off Activity ทั้งสิ้น
กล่าวคือ ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นรูปโครงการ  

3.1.3.8 ผลด าเนินงาน : ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ฝรั่งเศส-ประเทศที่ 3 ซึ่งไทย
กับฝรั่งเศสร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้ 
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1) ปี 2550 การส่งผู้เชี่ยวชาญจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษา
ความเป็นได้ในการสร้างทางรถไฟเส้นทางท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และไม่ได้มีกิจกรรมใดเพ่ิมเติม 

2)  ปี 2556 การส่งผู้ เชี่ยวชาญกรมประมง (3 คน ต่ างสาขาความ
เชี่ยวชาญ) ไปให้ค าปรึกษาแก่กระทรวงประมง โมซัมบิก เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคจุดขาวในกุ้ง 
และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ กระทรวงประมง โมซัมบิก เสนอค าขอให้ไทยและฝรั่งเศสสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการน าบุคลกรของกระทรวงประมง โมซัมบิก เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งใน
ประเทศไทยเพ่ิมเติม แต่ไทยและฝรั่งเศสไม่ได้สนับสนุน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเกิดโรคระบาด
ไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขไทย 

3) ปี 2562-2563 ส่งผู ้เชี ่ยวชาญ (4 คน) จากภาควิชากีฏวิทยา  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ไปจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Mosquito 
Taxonomy” ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข กัมพูชา 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 : วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 (Training Session) 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 28-30 มกราคม 2563 (Follow-up Session) 

อย่างไรก็ดี ไทยและฝรั่งเศสได้เคยเห็นชอบที่จะร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยอีกหลายโครงการในด้านสาธารณสุข และเกษตร ซึ่งล้วนเป็นโครงการ
ระยะยาว (3 ปี) มีแผนการท างานครบถ้วน และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ครบวงจรการเสริมสร้าง
ศักยภาพใน 2 สาขาดังกล่าว แต่ได้รับการปฏิเสธจากฝรั่งเศสแม้จะอยู่ในขั้นที่พร้อมด าเนินกิจกรรม
แล้วก็ตาม ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการพัฒนาต่อภูมิภาคเอเชีย
ของรัฐบาลฝรั่งเศส การเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการพัฒนาของฝรั่งเศส (ส านักงานใหญ่ 
ที่ปารีส)  

 
3.2  การวิเคราะห์ผลการศึกษาภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทย-ญี่ปุ่น 
ไทย-เยอรมัน และไทย-ฝรั่งเศส 

จากการศึกษาข้อมูลภาพรวมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทย -ญี่ปุ่น  
ไทย-เยอรมัน และไทย-ฝรั่งเศสข้างต้นน่าจะกล่าวได้ว่า  

3.2.1  ความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับ 3 ประเทศดังกล่าวมีทั้งความเหมือน/แตกต่างกัน
ทั้งในแง่นโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าว โดยในเชิง
นโยบาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความร่วมมือโดยตรงและแก้ไขยาก ได้แก่ การขาดยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
หุ้นส่วนไตรภาคี (Global Partnership Strategy) การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือหัวหน้าหน่วยงานของ
ภาคีความร่วมมือ และปัญหาในเชิงปฏิบัติที่ส าคัญคือ การขาดความพร้อมของประเทศผู้รับ พิจารณา
ได้จากความร่วมมือของไทยกับบางประเทศที่สนับสนุนกิจกรรมเดิม ๆ (การฝึกอบรม) ต่อเนื่องหลายปี 
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และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือให้มี impact มากขึ้น และมีความยั่งยืน  
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  

3.2.2  แนวทาง/กระบวนการด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับประเทศ
ผู้ให้เดิม 3 ประเทศดังกล่าว (ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส) พบว่า 

3.2.2.1  แนวทาง/กระบวนการด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับ
ญี่ปุ่น เป็นแนวทางการท าความร่วมมือที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวแบบได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากญี่ปุ่น
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกขั้นตอน แต่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานความร่วมมือที่ชัดเจน มีเพียงการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนงานความร่วมมือประจ าปี
และการประชุมตามความจ าเป็นของการด าเนินกิจกรรมแต่ละโครงการ และกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และส่งผู้ เชี่ยวชาญไทยไปท างานในประเทศเป้าหมาย จึงขาดความ
หลากหลาย และประเมินความส าเร็จยากเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
กิจกรรมในรูปโครงการอย่างเยอรมัน 

3.2.2.2  แนวทาง/กระบวนการด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับ
เยอรมันเป็นแนวทางการท าความร่วมมือที่เหมาะสมมากที่สุด สามารถน าไปใช้เป็นตัวแบบของ 
ความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้เดิมอ่ืน ๆ เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้  

1)  ความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันมีระบบการบริหารจัดการ
โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างแท้จริงกล่าวคือ มีการสนับสนุนทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนษย์ให้กับประเทศผู้รับ  

2)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเทศผู้รับ ซึ่งจะ
สร้างการรับรู้/ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของโครงการ (Ownership) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน  
ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงเคย
กล่าวไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 (ไทยรัฐออนไลน์, ธันวาคม 2561) ว่า "เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่
ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า" ซ่ึงตรงกับแนวคิดการขจัดปัญหาความยากจน 
ในประเทศจีนอีกด้วย  

3)  มีความชัดเจนในทุกด้านทั้งด้านงบประมาณ การบริหารจัดการต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นผู้น าด้านการพัฒนา 

4)  ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้รับทั้งสาขาความร่วมมือ 
และกิจกรรมภายใต้โครงการ พิจารณาได้จากสาขาความร่วมมือที่ไม่ได้เน้นตามสภาวะแวดล้อม/
ภูมิศาสตร์หรือศักยภาพของประเทศผู้รับอย่างเดียว แต่มีสาขาความร่วมมือที่สามารถต่อยอด
ผลประโยชน์ในอนาคตได้ ในส่วนของกิจกรรมก็เช่นกัน มีความหลากหลาย และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
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การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และรองรับความร่วมมือ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะสนับสนุน
ประเทศผู้รับบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

3.2.2.3  แนวทาง/กระบวนการด าเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับ
ฝรั่งเศส (AFD) ไม่สามารถน ามาเป็นตัวแบบส าหรับการด าเนินความร่วมมือได้ เนื่องจากเป็นการ
ร่วมมือที่ขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งนโยบาย งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการที่เป็นระบบ 
ไม่มีกลไกความร่วมมือใด ๆ ที่จะเอ้ือต่อการท างาน 
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3.3  การเปรียบเทียบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทย-ญี่ปุ่น ไทย-เยอรมัน และไทย-ฝรั่งเศส 
 

การบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 

สาขาความร่วมมือ  เกิดจากการหารือร่วมกันระหวา่งภาคี
ความร่วมมือ และการร่วมกันส ารวจ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ของประเทศ
เป้าหมาย [Joint Mission ระหว่าง 
Funding Supporter (กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และ JICA) กับ
ทีมผู้เชี่ยวชาญ (หน่วยงานไทย)] รวมทั้ง
พิจารณาจากผลด าเนินงานที่ผ่านมา 

มาจากนโยบายของกระทรวง BMZ 
(ก ากับดูแลความร่วมมือด้านการพัฒนา
ของเยอรมัน) และจากการหารือร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายไทยกับเยอรมัน  

ถูกก าหนดมาจาก Head Quarters และเป็น 
สาขาที่มาจาก AFD’s Regional Program  
จึงไม่ได้มีการหารือกับภาคีคู่ร่วมมือบนเวทีวิชาการ
เหมือนญี่ปุ่นกับเยอรมัน เนื่องจากความร่วมมือ/
กิจกรรมในกรอบไตรภาคีมักมาจากข้อเสนอของกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ AFD  

ประเทศเป้าหมาย มาจาก JICA/Head Quarters และจะ
ก าหนดไว้ในข้อตกลงความร่วมมือ 

มาจาก BMZ และก าหนดไว้ในข้อตกลง
ความร่วมมือ  

ก าหนดไว้ในข้อตกลงเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติจะขึ้นอยู่
กับประเทศที่ก าหนดใน AFD’s Regional Program 

กิจกรรม เกิดจากการแสวงหาข้อมูล และการประ
มวนผลจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
 

เกิดจากการหารือกับภาคีคู่ร่วมมือทุกฝ่าย 
(joint mission) และผลการจัดกิจกรรม 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมท่ี
เป็นต้นแบบ (model) แล้วจึงน าผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานไปท าในพื้นท่ีอื่น 

ขึ้นอยู่กับแผนงานหลักภายใต้ AFD’s Regional 
Program เพราะกิจกรรมที่ท าไตรภาคีจะเป็นส่วน
หนึ่งภายใต้ AFD’s Regional Program 
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การบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 

งบประมาณ แต่ละปีจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับท าไตรภาคีเป็นการเฉพาะจาก 
JICA/Head Quarters  

แต่ละปีจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับท าไตรภาคีเป็นการเฉพาะจาก 
BMZ และระหวา่งปีอาจได้รับงบเพ่ิมเติม
จาก Regional Program  

- ไม่มีการจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณส าหรับท า
ไตรภาคีเป็นการเฉพาะ  
- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน/กิจกรรมจะ
น ามาจาก regional buget ของ AFD แต่ละแห่ง 
ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผูกพันไว้แล้ว จึงท าให้คู่ร่วมมือขาด
ความเชื่อมั่น และถือเป็นเป็นอุปสรรคต่อการท างาน  

ขั้นตอนการท างาน ยึดโยงกับ Project Management 
กล่าวคือ มีการท างานร่วมกันตั้งแต่การ
วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบควบคุม
กระทั่งปิดโครงการ ผ่านทางเครื่องมือ 
ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือการบรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการ
ภายในระยะเวลา/ข้อจ ากัดอย่างอื่นท่ี
ก าหนดไว้ 

ยึดโยงกับ Project Management อย่าง
เข้มข้น และจะให้ความส าคัญกับ GIZ ใน
ฐานะหน่วยด าเนินโครงการของฝ่าย
เยอรมันกล่าวคือ การปรับเปล่ียนใด ๆ GIZ 
สามารถตัดสินใจได้เลย 

 ไม่มีรูปแบบตายตัว เพราะความร่วมมือที่ผ่านมาจะ
มีลักษณะที่เป็น one-off activity ยังไม่มีกิจกรรม
ในรูปโครงการเหมือนเยอรมัน หรือการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมประจ าปีเหมือนญี่ปุ่น 

กลไกการท างาน 
 
 

มีกลไกการจัดต้ังคณะกรรมการทุก 
ระดับ และจัดประชุมตามแผน 

- มีกลไกการจัดต้ังคณะกรรมการทุก 
ระดับ และจัดประชุมตามแผน 
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การบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 

 - เน้นการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
พิจารณาได้จากการส่งเจ้าหน้าที่ GIZ  
ไปท างานที่หน่วยงานของคู่ร่วมมือ  
(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เพ่ือ 
response ประเด็นงานต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่ง
ถือเป็นกลไกส าคัญ และประสบผล 
สัมฤทธิ์ในการประสาน/การติดตามงาน 
และการผลักดันงานร่วมกัน 

การประเมินผล เน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง 2 ฝ่าย 
(ไทย-ญี่ปุ่น) และให้ความส าคัญกับ 
การติดตามประเมินผลด าเนินงานทุก
กิจกรรม 

เน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง 2 ฝ่าย  
(ไทย-เยอรมัน) รวมทั้งการให้ความส าคัญ
อย่างมากกับการติดตามประเมินผลในทุก
กิจกรรม และความโปร่งใสจากการใช้
บุคคลที่ 3 เป็นผู้ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ใช้แนวทาง/รูปแบบการประเมินของฝ่ายไทย  
(รายงานผลด าเนินงานจัดท าโดยผู้จัดหลักสูตร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ไปท างานในประเทศที่ 3)  
 

ผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม และการศึกษา ดูงาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติถือว่าประสบผลส าเร็จ 

กิจกรรมมีความหลากหลายที่ครบ 
องค์ประกอบการพัฒนา (การสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันกับฝ่ายไทยค่อนข้างน้อย 
และกิจกรรมที่ท าด้วยกัน (จัดอบรมระยะสั้นเพียง
ครั้งเดียวและการส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปท างานท่ีลาว 
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การบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 

เพราะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจ านวน
มากในแต่หลักสูตร/แต่ละปี อย่างไรก็ดี 
การจัดฝึกอบรมการศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย และการส่งผู้เชี่ยวชาญไป
ท างานในประเทศท่ี 3 เช่น การศึกษา
ความเป็นไปได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
การเข้าไปจัดฝึกอบรมในประเทศ
เป้าหมาย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มี 
impact ที่มีนัยส าคัญ แต่เป็นการตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้รับในระยะสั้น 
และหากไม่มีการติดตามประเมินผล
อย่างจริงจังจะท าให้ 
การพัฒนาขาดความยั่งยืน 

พัฒนาคู่ขนานไปกับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุคลากร) และมีการ
ติดตามประเมินผลการท างานอย่างใกล้ชิด 
ท าให้หลายโครงการเกิดความยั่งยืน 
เพราะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะชุมชน (ประเทศผู้รับ) ท าให้
ผู้รับมี ownership นอกเหนือจากการ
พัฒนาตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่อันเป็นผลจากการท างานแบบมือ
อาชีพ มีเป้าหมายชัดเจน ที่ส าคัญท่ีสุดคือ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
กลุ่มเป้าหมายพัฒนา/เกื้อกูลโครงการซึ่ง
กันและกันและเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับประเทศผู้รับในการด าเนินโครงการ
ด้วยตัวเองภายหลังจากท่ีเยอรมันลด
ระดับการให้ความช่วยเหลือลง 

และโมซัมบิก) ยังไม่สะท้อนการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับศักยภาพของ
ฝรั่งเศส และความพร้อมของไทย ด้านองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่จะถ่ายทอด 
ให้แก่ประเทศที่ 3  
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จากผลการวิเคราะห์ภาพรวมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทย-ญี่ปุ่น  
ไทย-เยอรมัน และไทย-ฝรั่งเศส (ข้อ 3.2) และการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบ
ไตรภาคีของไทยกับ 3 ประเทศดังกล่าว น่าจะกล่าวได้ว่า  

3.3.1 ไทยมีความพร้อมในการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีทั้งด้าน
นโยบาย งบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถสนับสนุนการท างานในเวที
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานไทยในเวทีร ะหว่าง
ประเทศ (ในฐานะหน่วยด าเนินโครงการหรือกิจกรรม)  

3.3.2 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกัน
ต่อไปในลักษณะของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักดังเช่นที่ผ่านมา เพ่ือคงไว้ซึ่งสัญญลักษณ์ของ
ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น และญี่ปุ่นต้องการรักษาไว้ซึ่งสิทธิพิเศษที่รัฐบาลไทยให้กับโครงการความร่วมมือ 
ที่ญี่ปุ่นให้แก่ไทย เช่น การอ านวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศพร้อมผู้ติดตาม (สนับสนุนการตรวจลงตราประเภท Non-immigrant รหัส F 
การจัดท า multiple re-entry visa การขยายระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักรไทยฯ) การยกเว้น
ภาษีการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ภายใต้โครงการ เป็นต้น ซึ่งจากรูปการดังกล่าวไทยก็ควรผลักดัน
ความร่วมมือกับญี่ปุ่นในกรอบอ่ืน ๆ เช่น ASEAN หรือ ACMECS  

3.3.3 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับเยอรมันมีแนวโน้มที่จะยุติลง
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากรัฐบาลเยอรมันได้ประกาศลดบทบาท/การให้ความช่วยเหลือภูมิภาค
เอเชียแล้ว ซึ่งจะไปให้ความส าคัญกับกลุ่ม BRICS2 และกลุ่มประเทศ Next 113 (Mr. David 
Oberhuber, Country Director, GIZ: 2562) ซึ่งการปรับนโยบายความร่วมมือของเยอรมันดังกล่าว 
ถือเป็นอุปสรรคส าคัญของไทยในการท างานร่วมกันในกรอบไตรภาคี อย่างไรก็ดี ไทยอาจขยายผล

                                           
2 กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) 

ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศท่ีผลิตและใช้พลังงานมากท่ีสดุ และเป็น
ประเทศผู้ผลิตผลผลติทางการเกษตรรายใหญ่ที่สดุและเป็นผู้บริโภคผลผลติทางการเกษตรมากท่ีสุด การพัฒนาการ
ใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มผลผลติการเกษตร เป็นต้น และยังมศีักยภาพท่ีจะขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีก อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคา้การลงทุน ยา และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
3 กลุ่มประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค มีความมั่นคงทางการเมือง มีนโยบายการเปดิเสรีทางการค้าและ
การลงทุน รวมไปถึงคุณภาพของระบบการศึกษาภายในประเทศ โดย 11 ประเทศดังกล่าวประกอบดว้ย บังคลาเทศ 
อียิปต์ อินโดนีเซยี อิหร่าน เกาหลใีต้ เม็กซิโก ไนจีเรยี ปากีสถาน ฟลิิปปินส์ ตรุกี และเวียดนาม ซึ่ง Goldman 
Sach เห็นว่า มีศักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นมหาอ านาจน้อยทางเศรษฐกิจในอนาคต กล่าวคือ มีอตัราการเพิ่ม
ของจ านวนประชากรที่ใกล้เคยีงกัน และหากคดิเฉพาะยอดรวมแล้วอินโดนีเซียมีจ านวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มถึง 
228.9 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อปี 2008) ขณะที่ปากีสถานมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงที่สุดในกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 11.08 
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หรือต่อยอดความส าเร็จจากความร่วมมือไตรภาคีของกับเยอรมัน โดยการร่วมมือกับแหล่งผู้ให้อ่ืนเพ่ือ
เพ่ิม value added ให้กับประเทศผู้รับ หรือน ารูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่ส าเร็จไปใช้กับประเทศ
ผู้รับประเทศอ่ืนที่มีความต้องการพัฒนาคล้ายกัน 

3.3.4 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีของไทยกับฝรั่งเศส (AFD) มีแนวโน้มที่จะ
ชะลอตัว ถ้าหากมีความร่วมมือด้วยกันก็จะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็น One-off Activity เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของฝ่ายฝรั่งเศสดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้น ซึ่งหากไทยไม่ผลักดันอย่างจริงจังก็จะ
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือไตรภาคีได้  

3.3.5 ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี 
1) มิติของประเทศ  

1.1) ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนากับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศผู้ให้เดิมที่ส าคัญ ๆ  

1.2) เพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในมิติอ่ืน ๆ โดยอ้อมด้วย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
การค้า/การลงทุน 

1.3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(International Linkages) ซึ่งจะท าให้แต่ละประเทศมองเห็นภาพรวมความร่วมมือของตัวเองในสาขา
ต่าง ๆ  

1.4) เสริมสร้ างภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติผ่ านการส่ งเสริ 
มความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาควิชาการของไทยกับต่างประเทศ  

2) มิติของการด าเนินงาน  
2.1) การด าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีของไทยตอบสนองต่อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 (ความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้แก่  
(1) เป้าหมายข้อ 17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและใน

ภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ (North-South) ใต้-ใต้ (South-South) และไตรภาคี (Trilateral Cooperation) 
และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่
ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

(2) เป้าหมายข้อ 17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการ
ด าเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผล และมีการตั้งเป้าในประเทศก าลัง
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พัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะด าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภาคี 

(3) เป้าหมายข้อ 17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติผ่านการส่งเสริม 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาควิชาการของไทยกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเช่นกัน 

2.3) การแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของความร่วมมือทวิภาคีของไทยจากที่
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพียงผู้เดียวก็จะมีหุ้นส่วนเข้ามาแบ่งค่าใช้จ่าย 
ส าหรับจ านวนก็จะขึ้นอยู่กับการเจรจา ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว 

 
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้ท าการศึกษาภาพรวมของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบ
ไตรภาคีของไทยกับประเทศผู้ให้เดิมที่ส าคัญ 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส เพ่ือหา
ค าตอบว่า “เหตุใดไทยในฐานะท่ีเป็นผู้ให้จึงท าความร่วมมือไตรภาคี และไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก
ความร่วมมือดังกล่าว” รวมทั้งน าผลจากการศึกษาดังกล่าวเป็นข้อมูลส าหรับกรมความความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ท าความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับต่างประเทศ
พิจารณาใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ซึ่งผลการศึกษา (บทท่ี 3) สรุปได้ ดังนี้ 

4.1.1 สาเหตุที่ประเทศไทยท าความร่วมมือไตรภาคีกับต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การปรับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศจาก“ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้” 
อันเป็นผลมาจากแหล่งผู้ให้เดิมได้ลดการให้ความช่วยเหลือประเทศไทยลง เพราะประเทศไทยมีรายได้
ประชาชาติ และระดับการพัฒนาสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายต่างประเทศของไทยเองได้ให้
ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ (2) กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้นานาประเทศต้องปรับรูปแบบความร่วมมือจากที่
เคยร่วมมือแบบ Stand Alone เป็นการร่วมมือแบบหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการสร้าง 
อิมแพ็คในมิติต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ และ (3) การเล็งเห็นซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการมี
หุ้นส่วนร่วมท างานด้วยมากกว่าผลเสียที่ไทยจะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าว 

4.1.2 ประเทศไทยสามารถท าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคีคู่ขนานกับ 
ความร่วมมือทวิภาคีของไทย เพราะมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี 
แต่การให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับความร่วมมือทวิภาคีที่ไทยท าอยู่ 
เพราะจะไปลดบทบาทของไทยเอง ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการท า  
ความร่วมมือด้วย 

นอกจากนั้น ยังสามารถขยายความร่วมมือออกไปได้อีก ซึ่งยังมีอีกหลายประเทศ/
หลายองค์กรที่ไทยสามารถร่วมมือด้วยได้ทั้งกับประเทศที่ พัฒนาแล้ว ( North-South-South 
Cooperation) เช่น สหรัฐฯ ฮังการี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ (ประเทศดังกล่าวมีความร่วมมือทวิภาคีกับ
ไทยอยู่) หรือกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันกับไทย (South-South-South Cooperation) 
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เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย หรือกับองค์กรระหว่างประเทศ ( International Organization-
South-South cooperation) เช่น EU องค์กรที่อยู่ในกลุ่ม UN (UN family)  

4.1.3 รูปแบบ/วิธีการความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับเยอรมันเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
มากที่สุดในการน าไปใช้เป็นตัวแบบความร่วมมือไตรภาคีกับแหล่งผู้ให้เดิมอ่ืน ๆ เพราะจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยส าเร็จของการด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผล
ให้การด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การเลือกใช้กลยุทธ์ในการท างานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเหมาะสมกับการด าเนินโครงการความร่วมมือแบบไตรภาคี เพราะเป็นความร่วมมือที่
มีคู่ร่วมมือหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายมีเงื่อนไข/ข้อจ ากัดแตกต่างกัน หากไม่มีเป้าหมายหรือกลยุทธ์ใดเป็น
กรอบแนวทางให้เดินจะท าให้การท างานร่วมกันประสบปัญหาหรืออาจถึงขั้นล้มเหลว (2) มีการ
ประสานงานและสื่อสารอย่างเป็นระบบ (3) มีการก าหนดโครงสร้าง/กลไกการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในแต่ละระดับท าให้การด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา และบทสรุปข้างต้นพบว่า การด าเนินงานความร่วมมือไตรภาคีของไทย
กับต่างประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมก็จะท าให้ความร่วมมือ
แบบไตรภาคีเกื้อกูลความร่วมมือทวิภาคีของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกานี้ จึงขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะส าหรับความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
ดังนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4.2.1.1  สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท างาน ( Policy 

Innovation) เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบไตรภาคี (Global 
Partnership Strategy) ซ่ึงก่อนหน้ายังไม่เคยมีการจัดท ามาก่อน เพ่ือเป็นกรอบการท างานภายใต้
สภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเฉพาะในระดับ
นโยบายก็ยังสามารถด าเนินความร่วมมือต่อไปได้ และควรต้องทบทวนอย่างเป็นระบบ/สม่ าเสมอ  

4.2.1.2  ส่งเสริมการจัดตั้ง Triangular Development Cooperation Lab เพ่ือ 
(1) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือไตรภาคีของไทยกับแหล่งผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่าง
ประเทศสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางการด าเนินงานเป็นมาตรฐาน/มีรูปแบบเดียวกัน (2) เป็นช่องทางการ
เชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิบัติให้ไร้รอยต่อ รวมทั้งยกระดับความร่วมมือไตรภาคีให้มีมาตรฐาน/มี
ประสิทธิภาพ (3) เป็นช่องทางในการน าเสนอมาตรการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (4) เป็นช่องทางหรือเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
(Development Partners Opinion Stage) รวมทั้งการแสวงหาคู่ร่วมมือใหม่ ๆ โดยกรมความร่วมมือ
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ระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพ และมีผู้แทนจากประเทศผู้ให้เดิม/องค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ 
ผู้เชี่ยวชาญไทย/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และผู้แทนกรมภูมิภาคต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมเป็นองค์ประกอบ และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.2.1.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท างานของบุคลากรของไทย (เจ้าหน้าที่ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) กับบุคลากรของหน่วยงานคู่ร่วมมือ (แหล่งผู้ให้) ระยะเวลา 6 -12 
เดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ความร่วมมือไตรภาคีมีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบวิธีการเป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน เพ่ือลดข้อปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ และ
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานร่วมกัน สามารถใช้อ้างอิง/ใช้เป็นกรอบการท างานร่วมกันกับ
ทุกแหล่งความร่วมมือ ซึ่งในภาพรวมควรประกอบด้วย 

4.2.2.1  การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนงานความร่วมมือไตรภาคีไทยกับ
แหล่งผู้ให้ต่าง ๆ โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน และผู้บริหารสูงสุดของ
แหล่งผู้ให้ หรือผู้แทน เป็นประธานร่วม และมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.2.2.2  การจัดตั้งคณะท างานก ากับโครงการไตรภาคีรายโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้แทนจากภาคีคู่ร่วมมือทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุมทุก 6 เดือน 

4.2.2.3  ส่งเสริมการประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

4.2.2.4  สนับสนุนการจัดประชุมหรือ workshop (Expert Opinion Stage) เพ่ือ
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้/ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนา โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพ และมีผู้เชี่ยวชาญไทย (Key 
Person) โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เคยร่วมท างานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะ
หน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมด้วย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานไทยอ่ืน ๆ ที่สนใจ และกรม
ภูมิภาคต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.2.2.5  น ารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) มา
ประยุกต์ใช้กับความร่วมมือไตรภาคี เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์/สร้างอิมแพ็ค และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีความร่วมมือทุกระดับตั้งแต่ต้นทาง (การวางแผน) ถึงปลายทาง (การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน) ดังแผนภาพในหน้าถัดไป 
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