การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยในปี ๒๕๕๔
บทบาทของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการ
มีบทบาทอย่างสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงพันธกรณีและความมีมนุษยธรรมของไทยที่มีต่อ
ประชาคมของโลกในการร่วมดาเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals - MDGs) และยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ประเทศไทยได้มีส่วน
ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศเพื่อแสดงถึงพัฒนาการและศักยภาพของไทยใน
หลากหลายสาขา รวมทั้งยังเป็นส่วนสาคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรไทย ส่งเสริมบทบาทและขีด
ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัครและสถาบันไทยสู่สากล
ความร่วมมือดังกล่าวทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนหรือไตรภาคีที่ไทย
ร่วมมือกับแหล่งผู้ให้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนาอื่น (Partnership/Triangular
Cooperation) รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่างๆ ดาเนินการโดยการให้ทุนศึกษา
ทุนฝึกอบรม หรือส่งผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในประเทศคู่ร่วมมือ ซึ่งมีกลุ่มประเทศ
เป้าหมายหลัก คือ ประเทศเพื่อนบ้านของไทย และประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นที่สาคัญ
ในปี ๒๕๕๔ สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้บริหารและ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศ
กาลังพัฒนาต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ประมาณ ๙๕ ประเทศ และใช้งบประมาณจานวน
ประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท (โครงการ ๖๕ โครงการ ผู้รับทุนศึกษา ๑๓๕ คน ผู้รับทุนฝึกอบรม/ดูงาน ๒,๒๙๘
คน ผู้เชี่ยวชาญ ๒๐๙ คน และอาสาสมัคร ๘ คน) ครอบคลุมพื้นที่และประเทศเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ
โดยผลงานที่สาคัญภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ คือ ๑) กรอบทวิภาคีที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒) กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น ACMECS ASEAN IAI GMS IMT- GT และ BIMSTEC และ
๓) ความร่วมมือไตรภาคีไทยกับแหล่งผู้ให้
๑.การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในรอบปี ๒๕๕๔ ไทยยังคงเน้นการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะ สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนี้
สปป.ลาว มีโครงการดาเนินการรวม ๒๓ โครงการ ประกอบด้วยโครงการด้านการเกษตร
๕ โครงการ โครงการด้านการศึกษา ๖ โครงการ และโครงการด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ โครงการที่
น่าสนใจ อาทิ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว โครงการป้องกันโรคสัตว์ใน ๕ แขวงภาคใต้ของ
สปป.ลาว โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพัฒนาของมหาวิทยาลัย
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แห่งชาติลาว เป็นต้น และอีก ๙ โครงการ ภายใต้แผนงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ
อาชีวะศึกษาของลาว
กัมพูชา มุ่งเน้นสาขาเกษตร สาธารณสุข ทักษะฝีมือแรงงาน การศึกษา และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการจัดทาแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕ ปี (๒๕๕๒/๕๓ - ๒๕๕๖/๕๗) และ
โครงการต่อเนื่อง ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทย โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง และโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล จ.เกาะกง และ จ.บันเตียเมียนเจย
เมียนมาร์ โครงการต่อเนื่อง จานวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการสอนภาษาไทย ณ
Yangon University of Foreign Language (YUFL) ๒) โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก(Capacity
Building for Tachileik Hospital) และ ๓) โครงการพัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์
นอกจากนี้ยังมีอีก ๓ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๒–๒๕๕๔)
๒) แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการพยากรณ์อากาศ ระบบการเตือนภัย และการฟื้นฟูพื้นที่ภาค
อิระวดีและภาคย่างกุ้ง และ ๓) แผนงานความร่วมมือสาขาเกษตร ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)
เวียดนาม โครงการต่อเนื่อง จานวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ ๒) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครโฮจิมินห์
๓) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ๔) มหาวิทยาลัยดานัง และ
๕) มหาวิทยาลัยฮานอย
๒.การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ที่สาคัญ
ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady – Chao
Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ซึ่ง สพร. เป็นหน่วยงานหลักสาขา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานบริหารงบประมาณตามแผนงานต่อสู้ไข้หวัดนกและโรคติดต่ออื่นๆ
แก่ประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยล่าสุดกิจกรรมยังคงเป็นทั้งใน
รูปของทุนศึกษาระดับปริญญาโทและเอก และทุนฝึกอบรม/งานภายใต้ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระยะ ๒ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๕) จานวน ๒๖ กิจกรรมใน ๖ สาขา ได้แก่ ๑) การอานวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน ๒) การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน ๓) การเชื่อมโยงการคมนาคม ๔) การ
ท่องเที่ยว ๕) สาธารณสุข และ ๖) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) โดยล่าสุดได้มีการจัดทาแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ ๒ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๖) ใน
๔ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ แรงงาน สาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาสังคม
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 Initiative for ASEAN Integration (ASEAN-IAI)
การสนับสนุนการจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน ตาม IAI Work
Plan ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘ โดยระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ สพร.ให้
การสนับสนุนโครงการในสาขา Public Sector Capacity Building จานวน ๑๘ โครงการ และแผนงานการ
พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการตาม Blueprint for the ASEAN Socio-Cultural Community (๒๐๐๙
– ๒๐๑๕) นอกจากนี้ ไทยยังร่วมมือกับเยอรมันในการให้ความช่วยเหลือแก่โครงการความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN
Region และโครงการ Sustainable Port Development in the ASEAN Region
 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคอื่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสาคัญต่อไทยในลักษณะของหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน เนื่องจากมีระดับของการพัฒนาที่ใกล้เคียง
กัน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อลดช่องว่าง
ของการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ใน
ฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยได้ริเริ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีในลักษณะต่าง
ตอบแทนหรือร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Cost-sharing) กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ความร่วมมือ
ไตรภาคีกับสิงคโปร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่
ติมอร์-เลสเตในฐานะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ซึ่งไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ติมอร์-เลสเต ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๖ โดยการจัดทาเป็นแผนความร่วมมือ ๓ ปี และในปี ๒๕๕๔ ได้จัดทาโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากการให้ทุนฝึกอบรม/ดูงานด้านเกษตรและสาธารณสุข
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ความร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีจานวนไม่มากนัก โดยเน้นความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะการสนับสนุนทุนหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ
ประจาปี ด้านการเกษตร สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชลประทาน การค้า
การท่องเที่ยว หลักสูตรศึกษานานาชาติ เฉพาะฟิจิกับปาปัวนิวกินี เนื่องจากเป็นประเทศสมาชิกภายใต้
Colombo Plan และความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมให้กับประเทศที่สาม
เอเชียใต้
ไทยดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในเอเชียใต้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
หลักในสาขาการเกษตร สาธารณสุข พัฒนาชนบท และท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบความร่วมมือประกอบด้วย การ
ดาเนินงานในกรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับแต่ละประเทศในเอเชียใต้ โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม การดาเนินงานในกรอบ BIMSTEC และการจัดโครงการศึกษาดูงานภายใต้
โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ โดยในปี ๒๕๕๔ ได้ดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค คือ
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ภูฏาน มีการดาเนินการ ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการ Capacity Development of the
College of Natural Resources ๒) โครงการความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไทยภูฏาน ๓) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ระหว่าง สพร.และ Royal Civil Service Commission (RCSC) ๔) โครงการพัฒนา
บุคลากรภายใต้ MOU ระหว่าง Bhutan Trust Fund และสถาบันจุฬาภรณ์ และ ๕) โครงการพัฒนา
บุคลากรภายใต้ Record of Discussion ระหว่างไทย-ภูฏาน
เนปาล โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีไทย-เนปาล
มัลดีฟส์ โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนามัลดีฟส์ด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดิน
Hydroponics Agriculture
เอเชียกลาง
ไทยดาเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในเอเชียกลางไม่มากนัก เนื่องจากเป็น
ช่วงเริ่มต้นและภาษาราชการของประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง คือ ภาษารัสเซีย ทาให้อาจไม่ค่อยสะดวกนัก
ในการดาเนินกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สพร. ได้จัดทาแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศ
เอเชียกลาง มีระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินงานความ
ร่วมมือในสาขาที่ไทยมีความพร้อมและตรงตามความต้องการของประเทศเป้าหมาย ได้แก่ สาขาการ
เกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และการพัฒนาชนบท
ตะวันออกกลาง
แม้ไทยยังไม่มีการดาเนินงานความร่วมมือกับประเทศในตะวันออกกลางมากนัก แต่ก็ได้มีการ
จัดทาแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในสาขาการเกษตร สาธารณสุข
การท่องเที่ยว และการพัฒนาชนบท โดยปี ๒๕๕๔ ได้จัดฝึกอบรมด้านยาเสพติดให้แก่ประเทศสมาชิก
CICA จัดการฝึกอบรม/ดูงานด้านประมงให้แก่ผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านและผู้รับทุนชาวปาเสสไตน์
กลุ่มประเทศ CIS และยุโรปตะวันออก
แนวทางการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศ CIS และยุโรปตะวันออก เป็น
ความร่วมมือในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ/การศึกษา/ฝึกอบรมและดูงาน ในสาขาที่กลุ่ม
ประเทศ CIS มีความชานาญและมีประสบการณ์สูงและไทยจะได้รับประโยชน์ในการรับและถ่ายทอด
ความรู้ หรือสาขาอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพลังงาน
ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วน โดยร่วมกันรับภาระค่าใช้จ่าย
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ไทยได้ดาเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานความ
ร่วมมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้แทนทางการทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสาขาที่ไทยมีความชานาญการ ซึ่งในปี
๒๕๕๔ ไทยได้พัฒนาความร่วมมือกับอาร์เจนตินา บราซิล และ เปรู
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แอฟริกา
ปัจจุบันไทยให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการมุ่งสู่ตะวันตก (Look West) และในฐานะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบ ตลาดการค้า การลงทุนที่มีศักยภาพ และการเป็นมิตรประเทศที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจและพึ่งพา
อาศัยกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๕๔ ไทยได้ดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ
ประเทศแอฟริกา ที่สาคัญมีดังนี้
เลโซโท โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรยั่งยืนระหว่างไทยกับเลโซโท
บุรุนดี โครงการการจัดตั้งหน่วยผลิตขาเทียมในบุรุนดี
ซูดาน
โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับซูดาน
สวาซิแลนด์
โครงการเพาะเห็ด
โมซัมบิก/แอฟริกาใต้ ความร่วมมือด้านการศึกษากับโมซัมบิกและแอฟริกาใต้
เซเนกัล โครงการการจัดตั้งโรงเพาะพันธุ์ปลาในเซเนกัล
โครงการจัดตังโรงงานผลิตขาเทียมในเซเนกัล
เป็นโครงการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซเนกัลครบรอบ
๓๐ ปี เพื่อช่วยเหลือทหารและประชาชนชาวเซเนกัลที่พิการ ทั้งที่เกิดจากการสู้รบและจากโรคร้าย ซึ่งมีเป็น
จานวนมาก ให้สามารถพึ่งตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้เซเนกัลสามารถผลิตขาเทียม
ให้แก่ประชาชนได้ในราคาถูก
สพร. ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้พัฒนาและผลิตขา
เทียมที่มีคุณภาพดี โดยใช้วัสดุภายในประเทศ และราคาถูกกว่าขาเทียมที่นาเข้าจากต่างประเทศถึง ๑๐
เท่า ดาเนินงานโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตขาเทียมในโรงพยาบาลทหารเซเนกัล ในปี ๒๕๕๔ โดยใช้
งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ ๘.๖ ล้านบาท โดยการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิขาเทียมฯ
รวม ๒ คน และการจัดการฝึกอบรมการผลิตขาเทียมให้แก่เจ้าหน้าที่เซเนกัล จานวน ๗ คน และฝึกอบรม
ให้แก่แพทย์เซเนกัล ๑ คน ในการตรวจคนไข้ที่มาใช้บริการก่อนที่จะทาขาเทียม จัดการดูงานให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง ๓ คน ได้แก่ ประธานและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อทหารทุพพลภาพและพิการเซเนกัล และ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มาศึกษาดูงานการทาขาเทียมในประเทศไทย จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตขาเทียม ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทาขาเทียม เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนและวัสดุย่อยทาขาเทียม
ให้แก่เซเนกัล งวดแรก จานวน ๒๕๐ ขา จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิขาเทียมฯ ไปติดตั้งอุปกรณ์และ
เครื่องมือทาขาเทียมให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเซเนกัล และให้เจ้าหน้าที่ ๒ คน อยู่ปฏิบัติงานต่ออีก
๑ เดือน เพื่อควบคุมการใช้เครื่องมือและให้คาปรึกษา/แก้ไขปัญหาการให้บริการทาขาเทียม เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ช่าง และเพื่อให้ผู้พิการได้รับขาเทียมที่ดี และฝ่ายไทยได้มอบอุปกรณ์/เครื่องมือทาขาเทียมให้แก่
ฝ่ายเซเนกัลอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายพล Abdoulaye FALL เป็นประธานในพิธี
และมี รมว.กระทรวงสาธารณสุข นาย Moudou DIAGNE Fada ร่วมด้วย พร้อมชมการสาธิตการทาขา
เทียมโดยเจ้าหน้าที่เซเนกัลที่ผ่านการฝึกอบรมจากไทย
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๓. การขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนหรือความร่วมมือไตรภาคี
เป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทย เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ โดยประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยจะร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน โดยปัจจุบันไทยมีความร่วมมือไตรภาคีกับหลายประเทศ
อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน สิงคโปร์ UNDP UNICEF UNFPA โดยมีความร่วมมือที่สาคัญในช่วงปี ๒๕๕๔ ดังนี้
ความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน
ไทยและเยอรมันได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคี เมื่อปี ๒๕๕๑ เพื่อดาเนินงานใน
ลักษณะหุ้นส่วนเพื่อให้ความร่วมมือแก่ประเทศที่สามใน ๓ สาขา ได้แก่ การศึกษา/วิชาชีพ การพัฒนา
ชนบท และสาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน
บ้านของไทย ดังนี้
ลาว ประกอบด้วย ๑) โครงการ On-going จานวน ๑ โครงการคือ โครงการ Upgrading the Paper
Mulberry Supply Chain to Enhance Rural Cross-border Economies in Northern Thailand and Laos
และ ๒) โครงการใหม่ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการStrengthening National GAP in Lao PDR
และ ๒) โครงการ Improvement of water quality and river health in rural areas through support to
River Basin organizations and Development of measuring tools
เวียดนาม ประกอบด้วย ๑) โครงการ On-going จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการ Advanced
Technical Services for Improvement of Production Efficiency, Reliable Technical Operation and
Safety of Industrial Installations in Vietnamese Industries และ ๒) ข้อเสนอโครงการใหม่ จานวน ๑
โครงการ คือ โครงการ Capacity Building for Cooperatives and Enterprises and Vocational
Trainings for Poor and Disadvantaged People from Rural Areas: COOPSME
กัมพูชา ประกอบด้วย ๑) โครงการใหม่ จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ Rural Sanitation
Improvement and Hygiene Promotion
นอกจากนี้ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับเยอรมันยังมีแนวโน้มขยายไปยังประเทศติมอร์-เลสเต
และพม่า รวมทั้งความร่วมมือระดับภูมิภาค
ความร่วมมือไตรภาคีไทย- ญี่ปุ่น
ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามดาเนินงานกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนไทย-ญี่ป(Japan-Thailand
ุ่น
Partnership Programme - JTPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ที่เหมาะสมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง ประกอบด้วย
- การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม(Third Country Training Programme – TCTP) ในประเทศ
ไทยให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศกาลังพัฒนาต่างในเอเชี
ๆ ยและแอฟริกาปัจจุบันมี จานวน๙ หลักสูตรในสาขา
สาธารณสุข ส่งเสริมการปลูกป่า การพัฒนาระบบไฟฟ้า การป้องกันการค้ามนุษย์และฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อ การ
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จัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรเน้นเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาทางหลวงอย่าง
ยั่งยืน สาธารณสุขในการป้องกันโรคมาลาเรีย
- การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศกาลังพัฒนาอื่น(Third
ๆ Country Expert
Programme - TCEP) ในปี ๒๕๕๔ ไม่มีการดาเนินกิจกรรมนี้ แต่ที่ผ่านมาได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานใน
ประเทศกาลังพัฒนาได้แก่ สปป.ลาวในสาขาวิศวกรรม เคนยาในสาขาสาธารณสุข สาธารณรัฐแซมเบียในสาขา
Small Scale Pig Production เคนยาในสาขาFood Processing และ Packaging ยูกันดาในสาขาFish Rearing in
Irrigated Paddy Field
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