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สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายวิจติ ร ศรีสอาน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดแถลงนโยบายตอ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีใจความสำคัญวา
รั ฐ บาลมุ ง ประสงค แ ก ไ ขป ญ หาวิ ก ฤติ ข องประเทศทั้ ง ด า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
การใช ห ลั ก คุ ณ ธรรมกำกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระบบตลาดเสรี
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปรียบเสมือนรากแกวของประเทศ
ภายใตกรอบความยัง่ ยืนและความพอดี โดยเนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนำ
และผนึกกำลังกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหระบบเศรษฐกิจของประเทศ สวนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต อ งเร ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐใหมคี วามรคู วามเขาใจเศรษฐกิจโลก เพือ่ รเู ทาทัน
การเปลีย่ นแปลงสามารถกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทัง้ กลยุทธ
การดำเนินงานใหสอดคลองเหมาะสมกับพืน้ ฐานขององคกรและประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาเปนองคการ
มหาชนภายใตการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจดานการศึกษา
เพือ่ เสริมสรางสมรรถนะ และพัฒนาบุคลากรในกลมุ ประเทศกำลังพัฒนา
ทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชีย โดยการจัดกิจกรรมฝกอบรม การสัมมนา
การประชุม และการศึกษาวิจยั ประเด็นดานการคาระหวางประเทศ การเงิน
การลงทุน และการพัฒนา เพือ่ ใหประเทศเหลานีส้ ามารถเขาสกู ารแขงขัน
ในเวที โ ลก และรู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ภายใต ก ระแส
โลกาภิวตั น ซึง่ พิจารณาจากผลงานในรอบปและทีผ่ า นมาถือไดวา สถาบัน
แห ง นี้ ป ระสบความสำเร็ จ ในการดำเนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ
ที่กำหนดไว
ผมขอแสดงความยินดีตอ ความสำเร็จของสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา และขอใหธำรงไวซึ่งการเปนหนวยงานของ
ภาครัฐทีม่ บี ทบาทสำคัญโดดเดนในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เพือ่ เปนพืน้ ฐานการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
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สารรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมสหประชาชาติวา ดวยการคาและการพัฒนาหรืออังคถดั
(United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD) ไดรว มมือกับรัฐบาลไทยในการจัดตัง้ สถาบันระหวางประเทศ
เพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เพือ่ ใหเปนองคกรทีท่ ำหนาที่
ชวยในการพัฒนาศักยภาพในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง
การลงทุน และการพัฒนาแกบคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียใหมีความสามารถในการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน
ซึง่ มีการแขงขันระหวางประเทศในดานตางๆ อยางเขมขน อีกทัง้ เพือ่ ชวย
พัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาใหสามารถ
อยูรอดไดทามกลางการแขงขันระหวางประเทศในปจจุบัน

(นายวรากรณ สามโกเศศ)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินงานและบทบาทของสถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคา
และการพัฒนา มีสวนสงเสริมและเพิ่มพูนความสามารถในการพัฒนา
ภูมภิ าคเอเชียและอืน่ ๆ โดยใหการสนับสนุนดานวิชาการ วิจยั การฝกอบรม
และถายทอดความรู แกบคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนา เพือ่ สรางเสริม
ศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม
และสอดคลองกับความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค รวมทัง้ ชวย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรองรับกับ
การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้ นีโ้ ดยมงุ เนนการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเปนหัวใจ
สำคัญ
ในฐานะทีไ่ ดรบั มอบหมายจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกำกับดูแลงานของสถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา
ผมขอชืม่ ชมผลการดำเนินงานและความสำเร็จของสถาบันฯ ทีไ่ ดดำเนิน
ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงคในการจัดตัง้ และขอใหสถาบันฯ เปนกลไกหนึง่
ทีจ่ ะผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนทีแ่ ทจริงทัง้ ในประเทศไทยและ
ในมวลประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชียและภูมภิ าคอืน่ เพือ่ ความเจริญ
ผาสุกของประชาชน พรอมกับผลักดันใหบุคลากรของประเทศไทยและ
ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียทัง้ ปวง มีศกั ยภาพทีเ่ ขมแข็งมีความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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สารประธานกรรมการสถาบันฯ
ตลอดระยะเวลา 4 ปทผี่ า นมา สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคา
และการพัฒนา (องคการมหาชน) มีบทบาทสำคัญในการจัดหลักสูตร
การฝกอบรม การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและการเผยแพร
องคความรแู ละขาวสารขอมูลทีท่ นั สมัยทัง้ ดานการคา การลงทุน การพัฒนา
และการเงินใหแกบคุ ลากรในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ มีบทบาท
สำคัญในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศโดยรวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

(นางจรวยพร ธรณินทร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา

ปจจัยเกื้อหนุนสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันฯ มาจากการ
เปนองคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ
องคการสหประชาชาติวา ดวยการคาและการพัฒนา (United Nations
Conference on Trade and Development - UNCTAD) ซึง่ ทำให
สามารถระดมทรัพยากรและแสวงหาความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศไดสะดวก ขณะเดียวกันสถาบันฯ มีฐานะเปนองคการมหาชนตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ของรัฐบาลไทยจึงมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
สามารถดำเนินงานตอบสนองพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในฐานะประธานกรรมการสถาบันฯ ดิฉันรูสึกเปนเกียรติที่ไดมี
โอกาสกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันฯ คณะกรรมการสถาบันฯ
มีความมงุ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสงเสริมบทบาทของสถาบันฯ ใหมคี วามโดดเดน
ยิง่ ขึน้ เปนศูนยกลางแหงการเรียนรขู องประชาชนไทยและประเทศกำลัง
พัฒนาในภูมิภาคใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับบริบท
การพัฒนา และเปนองคกรสงเสริมบทบาทของรัฐบาลไทยดานการศึกษา
ในระดับนานาชาติ
ดิฉันขอขอบคุณเครือขายของสถาบันฯ ซึ่งประกอบดวยองคกร
ระหวางประเทศ หนวยงานภาครัฐและเอกชนทีไ่ ดใหความรวมมือในการ
รวมดำเนินการกับสถาบันฯ อยางดี และขอเปนกำลังใจใหคณะกรรมการ
ผูบริหาร และเจาหนาที่ของสถาบันฯ ใหมีความมุงมั่นในอันที่จะพัฒนา
กิจการสถาบันฯ ใหเจริญกาวหนาสืบไป
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สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
จัดตัง้ ขึน้ ดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade
and Development - UNCTAD) มีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินพันธกิจ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ สงเสริมการสรางความรคู วามเขาใจดานเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศกำลังพัฒนาเหลานี้ไดรับประโยชนจาก
การเปดเสรีทางการคา และการลงทุนอยางเปนธรรม

(นายเกริกไกร จีระแพทย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
อดีตผูอำนวยการบริหารสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
นับเปนองคกรเครื่องมือ (Policy Instrument) ในการขยายโอกาส
ทางการคาระหวางประเทศ เปนเครื่องมือเสริมสรางความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน การพัฒนา และการสรางพลังตอรอง
ระหวางประเทศ รวมทัง้ เกือ้ หนุนการรวมตัวระหวางประเทศในภูมภิ าค
สถาบันฯ มีบทบาทในการจัดฝกอบรมหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะของบุคลากรและหนวยงาน ศึกษาวิจัยประเด็นปญหาของ
ประเทศเพื่อพัฒนาองคความรู จัดกิจกรรมสัมมนาและประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรแู ละประสบการณ และเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ เพือ่ นำไปสกู ารสนับสนุนการกำหนดทาทีหรือประเด็นเชิงนโยบาย
ในระดับภูมภิ าค

ตลอดระยะเวลาทีผ่ มปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะผอู ำนวยการบริหารของสถาบันฯ ผมไดสมั ผัสถึงความตองการและมิตรภาพ
อันอบอนุ จากบรรดามิตรประเทศทีส่ ถาบันฯ ไดรว มดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการตางๆ บทบาทของสถาบันฯ ไดรบั
ความยอมรับอยางสูงจากองคกรระหวางประเทศ ทัง้ อังคถดั กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก ธนาคารเพือ่
การพัฒนาเอเชีย และหนวยอืน่ ๆ ทัง้ ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค ซึง่ สะทอนใหเห็นวาการวางวิสยั ทัศนและพันธกิจของ
สถาบันฯ สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมโลกทีม่ พี ลวัตตอเนือ่ ง
ผมคาดหวังอยางยิง่ วาหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชนจะไดรว มกันสนับสนุนกิจการของสถาบันฯ ใหบรรลุ
เปาหมายตามที่ไดกำหนดไว และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันฯ ผูบริหารตลอดจนเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน
ทีไ่ ดใหความรวมมือในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความมงุ มัน่ ทมุ เทเพือ่ ความสำเร็จของสถาบันฯ และมงุ หวังทีจ่ ะเห็นบทบาททีก่ า วหนาขึน้
ของสถาบันฯ ในการเปนศูนยกลางดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนา (Center of Excellence) เปนทีร่ จู กั และยอมรับ
อยางแพรหลายในภูมภิ าค
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สารผูอำนวยการบริหาร
กลาวกันวากระแสโลกาภิวัตนใหทั้งผลในทางบวกและทางลบ
และประเทศพัฒนาแลวก็มกั จะไดประโยชนในทางบวกเปนสวนใหญ ในขณะที่
ประเทศกำลังพัฒนามักจะประสบกับผลทางลบ และทำใหการพัฒนา
ประเทศทามกลางกระแสโลกาภิวตั นไมอาจรุดหนาไดตามความปรารถนา
ซ้ำยังตองประสบกับความทาทาย และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เปนผลพวง
มาจากโลกาภิวัตนอีก ฉะนั้นในเมื่อโลกาภิวัตนเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
จึงจำตองรจู กั เรียนรู และบริหารจัดการกับโลกาภิวตั นเพือ่ ไมใหเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนา และใหประเทศกำลังพัฒนามีศักยภาพนำเอาโลกาภิวัตน
มาใชเปนเครือ่ งมือขจัดความยากจนและออนแอไดแทน
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
(นายสรจักร เกษมสุวรรณ)
เกิดจากความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย และการประชุมสหประชาชาติ
ผูอำนวยการบริหาร
วาดวยการคาและการพัฒนาครัง้ ที่ 10 (UNCTAD X) เพือ่ สรางศักยภาพ
ใหกบั ประเทศกำลังพัฒนาในดานการคาและการพัฒนา และเพือ่ ชวยเหลือ
ประเทศกำลังพัฒนาในการลดผลกระทบทางดานลบของโลกาภิวตั น และ
ตักตวงเอาผลประโยชนจากโลกาภิวตั นใหไดมากทีส่ ดุ สถาบันฯ ไดมบี ทบาท
ที่สำคัญนับตัง้ แตกอ ตัง้ มาเมือ่ ป พ.ศ. 2545 ในการพัฒนาศักยภาพในดานการคา และการพัฒนาใหกบั ประเทศกำลังพัฒนา
เพือ่ ชวยประเทศกำลังพัฒนาปกปองตัวเองจากผลเสียทีเ่ กิดจากโลกาภิวตั น โดยมงุ เนนในดานการสรางองคความรทู เี่ กีย่ วของ
กับการพัฒนา เชน การคา การเงิน การลงทุน สังคม และสิง่ แวดลอม สถาบันฯ ยังตองเสริมสรางศักยภาพของประเทศ
กำลังพัฒนาในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศตนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการทีส่ ถาบันฯ จะเปนศูนย
ผูเชี่ยวชาญทางดานการคา และการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันฯ จำเปนตองสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองคการระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับการคาและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ การแลกเปลีย่ น
ขอมูลความรซู งึ่ นำไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ ตอไป นอกจากนีส้ ถาบันฯ ยังมงุ หวังทีจ่ ะมีบทบาทในการเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะทีเ่ ปนปรัชญาเศรษฐกิจทีม่ มี ติ ขิ องความเปนสากล ทัง้ ยังนำไปสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในประเทศกำลังพัฒนา
อีกดวย
ในดานภายในประเทศ สถาบันฯ จำเปนทีจ่ ะตองสรางเครือขายกับหนวยงานของรัฐ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ กระจายความรดู า นการคา และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ไปสปู ระชาชนสวนรวม ทัง้ นี้ การประชาสัมพันธในบทบาทและกิจกรรมของสถาบันฯ เปนสิง่ ทีข่ าดไมได หากสถาบันฯ จะเปน
ที่รูจักในระดับประเทศและตางประเทศและไดรับเงินทุนชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ
สถาบันฯ มุงมั่นที่จะดำรงสถานะเปนหนวยงานที่รวมทำงานกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ในดานการพัฒนาศักยภาพและองคความรใู นทุกมิตขิ องการพัฒนาแกประเทศดังกลาว และใหเปนทีย่ อมรับในความทมุ เท
ในการทำใหการคาและการพัฒนาเกิดประโยชนอยางแทจริงกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
รายงานประจำป 2549
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ความเปนมาของสถาบันฯ
นับตัง้ แตทกี่ ารเจรจาการคารอบอุรกุ วัยไดสนิ้ สุดลงและไดมกี ารจัดตัง้ องคการการคาโลกในป 2538 ประเทศกำลัง
พัฒนาทัว่ โลกตางก็เห็นอยางชัดเจนวาทามกลางกระแสโลกาภิวตั น ชองวางของความไมเทาเทียมกันในดานความรรู ะหวาง
ประเทศตางๆ ในโลก ไดกวางมากขึน้ ทุกขณะ นำมาซึง่ ความเสียเปรียบของประเทศกำลังพัฒนาทัง้ หลายทางดานการแขงขัน
ในตลาดโลกและทางดานการเจรจาในเวทีโลก นาย Rubens Ricupero ซึง่ เปนเลขาธิการอังคถดั ในขณะนัน้ ก็เปนผหู นึง่
ทีม่ องเห็นปญหาดังกลาว จึงประสงคทจี่ ะลดชองวางดังกลาวใหเร็วทีส่ ดุ หนทางหนึง่ ทีน่ าย Ricupero เห็นวาเปนทางออก
ทีส่ ำคัญและมีความเปนไปไดสงู ก็คอื การจัดตัง้ องคกรระหวางประเทศเพือ่ เปนศูนยกระจายความรทู างดานเศรษฐกิจและ
การพัฒนาไปสูประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อการนำไปใชประโยชนตอไป
ดังนั้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2540 เมื่อนาย Rubens Ricupero ไดเขาเยี่ยมคารวะ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น เพื่อการวางแผนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 10 ของอังคถัดซึ่งจะมีขึ้นที่
ประเทศไทยในอีก 3 ปขางหนา ทานเลขาธิการอังคถัดก็ไดนำเสนอแนวคิดในการจัดตั้งองคกรเพื่อการกระจายความรู
ดังกลาวขึ้น โดยในขณะนั้นยังเรียกวา Institute for Development ซึ่งรัฐบาลไทยก็ไดเห็นชอบดวยโดยทันทีและ
แสดงความเต็มใจทีจ่ ะรับขอเสนอมาพิจารณา
ในเดือนกุมภาพันธ 2543 เมือ่ รัฐบาลไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครัง้ ที่ 10 ของอังคถดั มีผแู ทน
ระดับสูงจาก 190 ประเทศเขารวมประชุม และยังมีผแู ทนขององคการระหวางประเทศและองคกรพัฒนาเอกชนเขารวมประชุม
ดวยมากกวา 100 หนวยงาน ทุกฝายไดแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณในเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนากับการนำ
บทเรียนในอดีตมาปรับเปลีย่ นกระแสโลกาภิวตั นใหเปนโอกาสทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ การพัฒนาประเทศและมวลประชากรโลก”
และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ประเทศเหลานี้ไดรวมกันรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) และแผนปฏิบตั กิ าร (Bangkok Plan of Action) ทีเ่ นนถึงความจำเปนของการทีป่ ระเทศทัว่ โลกตองรวมมือกัน
เปนหนุ สวนเพือ่ การพัฒนา เนนการมีสว นรวมของทุกประเทศในการสรางระบบการคาพหุภาคีทยี่ ตุ ธิ รรม และอยบู นฐานราก
ของระเบียบกฎเกณฑซงึ่ ทุกประเทศปฏิบตั ติ ามอยางโปรงใส สงเสริมใหประเทศกำลังพัฒนาไดบรู ณาการเศรษฐกิจของตนเอง
เขาสเู ศรษฐกิจโลกเปนอยางดี และในแผนปฏิบตั กิ ารก็ไดเนนการเพิม่ ศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนา โดยการกระจาย
ความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาไปสูประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก
ภายใตบรรยากาศของความสำเร็จของการประชุมอังคถดั ครัง้ ที่ 10 และความปรารถนาอยางแรงกลาของประเทศกำลัง
พัฒนาทุกประเทศที่จะเพิ่มสมรรถนะของตนเองใหสูงทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลว รัฐบาลไทยก็ไดทำขอตกลงกับ
อังคถัดเพื่อจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการเสริมสรางศักยภาพและ
สมรรถนะของประเทศในเอเชียและภูมภิ าคอืน่ โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2543 ดร.สุรนิ ทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการตางประเทศของไทย และนาย Rubens Ricupero เลขาธิการอังคถดั ก็ไดลงนามในขอตกลงดังกลาวในนาม
รัฐบาลไทยและองคการสหประชาชาติตามลำดับ
ในการปฏิบัติตามขอตกลง ประเทศไทยก็ไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 หลังจากนัน้ สถาบันฯ ไดเปดทำการอยางเปนทางการเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545
มีสถานะเปนองคการมหาชนทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ สรางเสริมศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาโดยอาศัยความรวมมืออยางใกลชดิ
ระหวางอังคถัดและองคการระหวางประเทศอื่นๆ
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อำนาจหนาที่ของสถาบันฯ
มาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544
ระบุวา “ใหสถาบันฯ มีวตั ถุประสงคในการใหการศึกษาอบรมและคนควาวิจยั เพือ่ สงเสริมการคาและการพัฒนา และดำเนิน
กิจกรรมอืน่ ทีส่ อดคลองกับความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและองคการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา”
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคดงั กลาว สถาบันฯ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) จัดการศึกษาอบรมและใหการสนับสนุนเพือ่ การคนควาวิจยั แกบคุ ลากรของประเทศตางๆ โดยเฉพาะในภูมภิ าค
เอเชียดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากร
เหลานั้นสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและแนวทางการเปดเสรีทาง
การคาตางๆ
(2) ใหความชวยเหลือแกประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียเพือ่ สรางเสริมศักยภาพและความสามารถ
ในการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมรวมกันและการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคลองกับนโยบาย
ดังกลาวได
(3) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคและสรางความเปนเอกภาพโดยการแลกเปลีย่ น
ประสบการณและความรู
(4) เปนศูนยกลางจัดการฝกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพตางๆ รวมกับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนาและองคการอื่นที่เกี่ยวของ

วิสยั ทัศนและพันธกิจ
วิสยั ทัศน
เปนสถาบันฯ ที่มีความเปนเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพและเพิ่มพูน
สมรรถนะใหแกบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

พันธกิจ
(1) จัดการศึกษาอบรมและใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง
การลงทุน และการพัฒนาแกบคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย
(2) ใหความชวยเหลือแกบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสรางเสริมศักยภาพ
และความสามารถในการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม
(3) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค โดยการแลกเปลีย่ นประสบการณและความรู
(4) เปนศูนยกลางจัดการฝกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพตางๆ
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โครงสรางองคกร

กลไกการบริหารงานของสถาบันฯ
องคกรบริหารสูงสุดของสถาบันฯ คือ คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
พาณิชย และอธิการบดีจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการผทู รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรี
แตงตัง้ อีกจำนวน 5 คน โดยผอู ำนวยการสถาบันฯ เปนกรรมการและเลขานุการโดยตำแหนง
การบริหารกิจการของสถาบันฯ จะอยใู นความรับผิดชอบของผอู ำนวยการบริหารซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ โดยคณะกรรมการ
สถาบันฯ โดยผอู ำนวยการบริหารจะตองเปนบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยและเปนนักบริหารทีม่ ปี ระสบการณในการบริหารองคกร
ระหวางประเทศ รวมทัง้ มีความสามารถในการระดมทุนทัง้ จากในและตางประเทศ เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ
ผอู ำนวยการบริหารเปนผแู ทนของสถาบันฯ ในการติดตอกับองคกร และหนวยงานตางๆ ทัง้ ไทยและตางประเทศ

การบริหารงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549
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คณะกรรมการสถาบันฯ
คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
(2 มิถุนายน 2547 - 25 ตุลาคม 2549)

ดร.จรวยพร ธรณินทร
ประธานกรรมการ
(17 พฤศจิกายน 2549
เปนตนมา)

นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการ

นายศุภรัตน ควัฒนกลุ
กรรมการ

นายกฤษณ กาญจนกุญชร
กรรมการ

ศาสตราจารย
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
กรรมการ

ศาสตราจารย
ดร.ชุมพร ปจจุสานนท
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย

ดร.อุทัย ดุลยเกษม
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา

นายชรินทร หาญสืบสาย
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
ดานการคาระหวางประเทศ

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
ดานการบริหาร

ศาสตราจารย
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ
ดานการบริหาร

นายเกริกไกร จีระแพทย
กรรมการและเลขานุการ
(16 กันยายน 2548 9 ตุลาคม 2549)

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
(5 กุมภาพันธ 2550
เปนตนมา)

รายงานประจำป 2549
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คณะกรรมการสถาบันฯ
คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2 มิถนุ ายน 2547 – 25 ตุลาคม 2549)
ปริญญาเอก สาขา Educational Planning จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมสามัญศึกษา

ดร.จรวยพร ธรณินทร ประธานกรรมการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (17 พฤศจิกายน 2549 เปนตนมา)
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา (Exercise Physiology)
จาก Florida State University สหรัฐอเมริกา ทุนรัฐบาล (ทุนคุรสุ ภา)
ปริญญาโท สาขาพลศึกษา จาก Colorado State University สหรัฐอเมริกา
ทุนรัฐบาล (ทุนคุรสุ ภา)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา เกียรตินยิ ม และรางวัลเหรียญทอง
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมพลศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ปลัดกระทรวงพาณิชย
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ จาก Syracuse University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีดา นเศรษฐศาสตร จาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อธิบดีกรมการประกันภัย

การบริหารงานของสถาบันฯ
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นายศุภรัตน ควัฒนกลุ กรรมการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ปลัดกระทรวงการคลัง
Advanced Management Programme จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา
Certificate in Double Taxation จาก University of Southern California สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทดานเศรษฐศาสตร จาก Queen Mary College, University of London
สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรีดา นเศรษฐศาสตร จาก London School of Economics and Political Science,
University of London สหราชอาณาจักร
อธิบดีกรมสรรพากร
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ทีป่ รึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษณ กาญจนกุญชร กรรมการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รนุ ที่ 37 ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2537
ปริญญาเอก สาขากฎหมายระหวางประเทศ จาก University of Manchester
สหราชอาณาจักร
Diploma สาขากฎหมายระหวางประเทศ จาก University of Manchester สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรีดา นนิตศิ าสตร จาก Queen’s College, University of Oxford สหราชอาณาจักร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
อธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย

ศาสตราจารย คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน กรรมการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอกดานสถิติ จาก Harvard University, Cambridge, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทดานสถิติ จาก Harvard University
ปริญญาตรีดา นพาณิชยศาสตรและการบัญชี เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย ดร.ชุมพร ปจจุสานนท กรรมการผทู รงคุณวุฒดิ า นกฎหมาย
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ศาสตราจารยระดับ 10 คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขากฎหมายระหวางประเทศ Docteur en Droit, Universite de Paris X
D.E.A (Recherche de la Politique Internationale et Europeenne), Universite de Paris X
D.E.A (Droit Internationale Public et Prive), Universite de Paris X
ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบณ
ั ฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวหนาภาควิชากฎหมายระหวางประเทศ คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทีป่ รึกษาโครงการวิจยั เรือ่ ง วาระแหงชาติสำหรับไทยในการสงเสริมและรักษาผลประโยชน
แหงชาติในเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
ผูรางกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)

ดร.อุทยั ดุลยเกษม กรรมการผทู รงคุณวุฒดิ า นการศึกษา
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ปริญญาเอก International Development Education จาก Stanford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทดานสังคมวิทยา จาก Stanford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบณ
ั ฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผอู ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายชรินทร หาญสืบสาย กรรมการผทู รงคุณวุฒดิ า นการคาระหวางประเทศ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ผูอำนวยการสมาคมผูสงขาวออกตางประเทศ
ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ จาก University of Wisconsin-Madison
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาการคลัง เกียรตินยิ มอันดับสอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทีป่ รึกษาการพาณิชย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
รองอธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
ทีป่ รึกษาการพาณิชย (ระดับ 10)
ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
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นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการผทู รงคุณวุฒดิ า นการบริหาร
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ประธานกรรมการบริษทั Boyden Associate ประเทศไทย จำกัด
ประกาศนียบัตร International Research Management Market Research Society
สหราชอาณาจักร
Senior Executive Program J.L Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรีดา นการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รองประธานกรรมการบริษทั รามาทาวเวอร จำกัด
กรรมการผูอำนวยการบริษัทอินเตอรไลฟประกันชีวิต
กรรมการผจู ดั การบริษทั Survey Research Bangkok

ศาสตราจารย ดร.สมชัย ฤชุพนั ธุ กรรมการผทู รงคุณวุฒดิ า นการบริหาร
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ประธานสถาบันพัฒนาสยาม
ปริญญาเอกและโทดานเศรษฐศาสตร University of Florida สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

นายเกริกไกร จีระแพทย กรรมการและเลขานุการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ผูอำนวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(16 กันยายน 2548 – 9 ตุลาคม 2549)
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รนุ ที่ 37 ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Certificate in Commercial Counseller Practices Federal เยอรมัน
Certificate in Project Appraisal จาก Oxford University สหราชอาณาจักร
Certificate in Economic Development ญีป่ นุ
ปริญญาโทดานเศรษฐศาสตร จาก Sydney University ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงพาณิชย
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
เอกอัครราชทูตผแู ทนถาวรไทย ประจำองคการการคาโลก
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ผูอำนวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(5 กุมภาพันธ 2550 เปนตนมา)
ปริญญาเอกทางนิตศิ าสตร (Ph.D.) (กฎหมายระหวางประเทศ)
จาก London School of Economics, University of London, UK
ปริญญาโททางนิตศิ าสตร (LL.M.) จาก University College London, University
of London, UK
ปริญญาตรีเกียรตินยิ มทางนิตศิ าสตรและรัฐศาสตร จาก University College
of Wales, Aberystwyth, UK
ผชู ว ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการตางประเทศ
และประจำกระทรวงวัฒนธรรม
ผอู ำนวยการสถาบันการตางประเทศสราญรมย (SIFA)
ผอู ำนวยการองคการสือ่ สารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

การบริหารงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549
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ภารกิจหลักของสถาบันฯ
ภารกิจที่ 1 การรวบรวมองคความรอู ยางเปนระบบและการวิจยั เพือ่ สรางองคความรเู พิม่ เติม
วัตถุประสงค

แนวทางการดำเนินงาน

เพิม่ พูนฐานความรใู นเรือ่ งทีต่ อ งการเผยแพร โดยการนำความรตู า งๆ ทีร่ วบรวมไดมาประมวล
เปนระบบฐานความรู รวมทัง้ ทำการวิเคราะห หาขอสรุปเพือ่ ใหเหมาะสมสำหรับการเผยแพร
และบริการวิชาการสสู าธารณชนในรูปแบบตางๆ ไดแก เอกสารเพือ่ การฝกอบรม สัมมนา
ฐานขอมูลบนสื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต
ติดตาม วิเคราะหประเด็นปญหาสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ ทีจ่ ะมีผลกระทบ
หรือมีนัยตอการพัฒนาประเทศและความเปนอยูของมนุษย รวมทั้งการระบุและตัวชี้วัดถึง
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตเพือ่ การวิจยั แสวงหาคำตอบและลทู างแกไข

ภารกิจที่ 2 การจัดการศึกษาอบรม
วัตถุประสงค
แนวทางการดำเนินงาน

ใหบริการทางวิชาการแกบคุ คลทัง้ จากประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย
และภูมภิ าคอืน่ ทีม่ คี วามตองการทีจ่ ะบูรณาการเศรษฐกิจเขาสสู งั คมโลก
เปนศูนยกลางในการนำความรทู รี่ วบรวม และ/หรือ ไดมาจากผลการทำวิจยั เพือ่ ทำการเผยแพร
โดยการจัดฝกอบรม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การประชุม ประชุมเชิงวิชาการ

ภารกิจที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
แนวทางการดำเนินงาน

จัดการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบที่ไมเปนทางการ เพื่อใหบุคลากรและ
ผเู จรจาของประเทศตางๆ ไดรว มกันหาทางออกจากปญหาทีเ่ ขาสทู างตันอยางไมเปนทางการ
สนับสนุนการหารือ ถกประเด็นในเรือ่ งทีก่ ำลังเปนปญหา
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แนวทางการดำเนินงานในระยะตอไป
คณะกรรมการสถาบันฯ ไดวางนโยบายใหสถาบันฯ ดำเนินแผนงาน และกิจกรรมทีจ่ ะจัดทำตอไปในอนาคตสำหรับ
ป 2550 ครอบคลุมวาระดังตอไปนี้
1. เพิ่มขยายกิจกรรมของสถาบันฯ นอกเหนือไปจากมิติทางดานการคาที่ดำเนินการอยูแลว ใหมุงสูมิติอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาเพิม่ ขึน้ เชน มิตทิ างดานการเงิน การธนาคาร การลงทุน และสิง่ แวดลอม ทีจ่ ะนำ
ไปสกู ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย
2. มงุ เนนในเรือ่ งการสงเสริมศักยภาพในประเทศกำลังพัฒนาใหสามารถบรรลุการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals)
3. สรางเครือขายความเปนหนุ สวน และพันธมิตรกับองคการระหวางประเทศ องคกรภาคเอกชน และภาคสังคม
มากขึน้
4. มุงหวังใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางระหวางประเทศรวบรวมความรู และประสบการณของประเทศตางๆ
ในการพัฒนาอยางยัง่ ยืน และใหสถาบันฯ เปนศูนยระดมความรู ความเชีย่ วชาญ สำหรับการพัฒนาใหกบั ประเทศ
ในทวีปเอเชีย
5. ใหมกี ารสรางสมองคความรู ทางดานการคา และการพัฒนา ทีส่ อดคลองกับความตองการของประเทศกำลัง
พัฒนาในเอเชีย และสอดคลองกับแนวความคิดของกลุมประเทศสมาชิกขององคถัด โดยมุงเนนในสวน
ของการทำวิจยั และเผยแพรผลงานทางวิชาการทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะดานมากขึน้
6. ใหเปนศูนยกลางการระดมความคิด เพื่อประโยชนของประเทศกำลังพัฒนาที่เปนสมาชิกขององคการ
การคาโลก (WTO) ใหมสี ว นรวมในการเจรจารอบโดฮา (Doha round) ซึง่ เปนรอบการพัฒนา เพือ่ สงเสริม
สนับสนุนใหการเจรจาพนจากสภาวะชะงักงัน และดำเนินตอไปจนประสบความสำเร็จโดยเปนประโยชนกบั
ประเทศกำลังพัฒนามากทีส่ ดุ
7. เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันใหกบั บุคลากรของไทย และประเทศกำลังพัฒนาอืน่ ๆ
8. จัดทำและเปนแหลงเก็บรวบรวมหลักสูตรสำหรับการใหความรู และฝกอบรมเพือ่ การพัฒนา
9. สถาบันฯ ควรเปนศูนยกลาง (Center of excellence) ทางดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน เปนทีร่ จู กั แพรหลายในประเทศไทยและจะขยายไปยังภูมภิ าคโดยรอบ เริม่ จากระดับอนุภมู ภิ าค
ระดับภูมภิ าค และขยายไปยังประเทศตางๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก
ทัง้ นี้ การดำเนินงานของสถาบันฯ ยังจะตองมงุ เนนการเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากร และการสรางฐานความรู
ดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนา ตลอดจนการระดมความเห็น กำหนดทาที และการสรางภาวะผนู ำทางปญญา
เพือ่ สรางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม ทีส่ อดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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การจัดฝกอบรม สัมมนา และการประชุม
ผลงานและกิจกรรม
สถาบันฯ จัดการศึกษาและฝกอบรมเพือ่ ใหบคุ ลากรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในประเทศไทยและจากประเทศอืน่ ๆ
ไดมคี วามรู ความเขาใจประเด็นปญหาเศรษฐกิจ ในดานการเงิน การคลัง การคาระหวางประเทศ การลงทุน และการพัฒนา
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมจากภาครัฐไดนำไปปรับใชในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ สวนผูเขารับ
การฝกอบรมภาคเอกชน ก็สามารถนำไปปรับใชในการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหประเทศกำลังพัฒนาสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจเขาสูระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวม สถาบันฯ ไดจัดฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 25 ครั้ง มีผูเขารับการฝกอบรม/ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร จำนวน 924 คน ไดจดั สัมมนารวม 7 ครัง้ มีผเู ขารวมการสัมมนา จำนวน 674 คน และจัดประชุม 4 ครัง้
มีผเู ขารวมประชุม 367 คน
กิจกรรมการฝกอบรมทีจ่ ดั โดยสถาบันฯ มีความหลากหลายในรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอืน่ และหลักสูตรทีใ่ ช
ฝกอบรม ในหลักการสถาบันฯ ทำหนาทีส่ รางหลักสูตรฝกอบรมตามทีห่ นวยงานอืน่ ตองการและจัดการฝกอบรมใหบคุ ลากร
ของหนวยงานนั้น ในบางกรณีองคการระหวางประเทศ เชน อังคถัด หรือ WIPO ซึ่งมีหลักสูตรของตนเอง ตองการ
จัดฝกอบรมใหบคุ ลากรในเอเชียและในประเทศไทย สถาบันฯ ก็บริหารจัดการกิจกรรมฝกอบรมเหลานีเ้ พือ่ ใหการฝกอบรม
ไดมาตรฐานสากล ในบางกรณีสถาบันฯ จะรวมมือกับองคกรอืน่ พัฒนาหลักสูตรและจัดฝกอบรมใหแกบคุ ลากรกลมุ เปาหมาย
รายละเอียดกิจกรรมในชวงป 2549 ปรากฏอยใู นตาราง

ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549

นักวิจยั บุคลากร
ดานการศึกษา
การคาระหวางประเทศ
และการลงทุน
(จำนวน 17 คน)
เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
องคกรตางๆ สถาบัน
การศึกษาดานกฎหมาย
ระหวางประเทศ
(จำนวน 38 คน)
เจาหนาที่รัฐของไทย
(จำนวน 35 คน)

Mr.Zbigniew Zimny,
Ms.Anna Joubin - Bret

Dr.Edwin Vermulst,
คุณอภิสทิ ธิ์ จอหน สุธรรม

Assoc Prof. J.Anthony
VanDuzer,
Mr.Yasir A. Naqvi

เพือ่ เสริมสรางความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
เศรษฐศาสตรและกฎหมาย นัยของ
ขอตกลงดานการลงทุนระหวางประเทศ
เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะหและวิจัย
เพื่อสรางความเขาใจเรื่องกฎหมายและ
ขอปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาการคาของ
องคการการคาโลกและเพิ่มพูนความรูเรื่อง
กฎระเบียบตางๆ

UNCTAD

-

Canadian International เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู
Development Agency ความเขาใจในกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ สามารถนำไปใชปฏิบตั ไิ ดจริง
(CIDA), สำนักงาน
ความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวาง
ประเทศ (TICA)

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “WTO Trade Remedies
Law and Practices”
(7 - 9 ธันวาคม 2548)

การฝกอบรม เรือ่ ง “Training
Course on International
Trade Law”
(9 - 13 มกราคม 2549)

1.3

1.4

ผปู ระกอบการ นักวิชาการ
เจาหนาที่ของรัฐ
เอกชน ดานเกษตร
(จำนวน 144 คน)

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “Economic and Legal
Aspects of International
Investment Agreements”
(28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2548)

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
นายแพทยจรัล ตฤณวุฒพิ งษ,
ดร.ปรเมธี วิมลศิร,ิ
ดร.วิชชา สอาดสุด,
คุณปราการ วีรกุล,
ดร.เสนห เครือแกว,
ดร.อำพน กิตติอำพน,
คุณชูศกั ดิ์ ชืน่ ประโยชน,
Mr.Christie Robert,
Mr.Nigel Garbutt,
Dr.Richard Brown,
H.E.Friedrich Hamburger

1.2

ผูเขาอบรม

เพื่อเสริมสรางความรูในการผลิตสินคา
เกษตรของไทยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทาง
ดานการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural
Practices : GAP)

วิทยากรและผูนำเสนอ

European Commission
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “Good Agricultural Practices (EC), UNCTAD
and Food Safety - Implementing
EUREPGAP in Thailand”
(25 - 26 พฤศจิกายน 2548)

วัตถุประสงค

1.1

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การฝกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ
1
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รายงานประจำป 2549
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

เพื่อเสริมสรางความรูใหแกบุคลากรจาก
ภาครัฐใหมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การคาและ WTO
เพื่อใหผูเขาอบรมไดเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ รวมถึงแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศในโลกแหง
การเปดเสรีทางการคา ภายใตบริบทของ
โลกาภิวตั น พรอมทัง้ เรียนรกู ฎระเบียบ
ทางการคาขององคการการคาโลก

เพื่อเสริมสรางความรูแกบุคลากรภาครัฐ
ในกลุมประเทศอาเซียนใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายการคาสินคาเกษตร
เพื่อเสริมสรางความรูแกบุคลากรภาครัฐ
ในกลุมประเทศอาเซียนใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขาสูตลาด
เพื่อเสริมสรางความรูแกบุคลากรภาครัฐ
ในกลุมประเทศอาเซียนใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการคาบริการ

APEC-EIP
การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“Introduction to Trade Policy and
The World Trade Organization”
(14 - 18 กุมภาพันธ 2549)
สำนักงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (TICA)

APEC-EIP

APEC-EIP

APEC-EIP

การฝกอบรม เรือ่ ง “Managing
a Market Economy in
a Globalizing World”
(20 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2549)

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “Agricultural Trade Policy”
(1 - 3 มีนาคม 2549)

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “Market Access”
(6 - 8 มีนาคม 2549)

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง "Trade in Services"
(9 - 11 มีนาคม 2549)

1.6

1.7

1.8

1.9

วัตถุประสงค

1.5

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การฝกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ
1

Mr.Duane Van Beselaere

Mr.Donald McCulla

Dr.William A. Kerr,
Dr.Jill Hobbs

เจาหนาที่ของรัฐจาก
ประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมภิ าคเอเชีย 6 ประเทศ
(จำนวน 24 คน)

เจาหนาที่ของรัฐจาก
ประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมภิ าคเอเชีย 6 ประเทศ
(จำนวน 25 คน)

เจาหนาที่ของรัฐจาก
ประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมภิ าคเอเชีย 6 ประเทศ
(จำนวน 24 คน)

เจาหนาที่ของรัฐจาก
ประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชีย
และแอฟริกา
(จำนวน 18 คน)

เจาหนาที่รัฐของไทย
(จำนวน 24 คน)

Mr.Wayne Robinson,
Mr.Duane Van Beselaere

ดร.จาริต ติงศภัทริย,
รศ.ดร.ไพฑูรย วิบลู ชุตกิ ลุ ,
รศ.ดร.พรายพล คมุ ทรัพย,
ดร.ภาวิญญ เถลิงศรี,
คุณอภิสทิ ธิ์ จอหน สุธรรม,
ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล,
คุณรัชวิชญ ปยะปราโมทย,
คุณเชษฐ สุขสังข,
คุณรณรงค พูลพิพฒ
ั น,
ดร.เดือนเดน นิคมบริรกั ษ,
ดร.วีรชัย พลาศรัย

ผูเขาอบรม

วิทยากรและผูนำเสนอ
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549

ประเภทของกิจกรรม
องคกรรวมจัด
การฝกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การฝกอบรม เรือ่ ง “การบริหารงาน
สำนักงานความรวมมือ
แบบมงุ ผลสัมฤทธิ”์
เพื่อการพัฒนาระหวาง
(27 - 31 มีนาคม 2549)
ประเทศ (TICA)

World Trade
Organization (WTO)

การทาเรือแหง
ประเทศไทย

-

การฝกอบรม เรือ่ ง “Workshop on
Trade Negotiation Skills”
(24 - 28 เมษายน 2549)

การฝกอบรม เรือ่ ง “Enhancing
International Perspectives of the
Management”
(24 พฤษภาคม 2549)

การฝกอบรม เรือ่ ง “ความรทู วั่ ไป
เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ”
ภายใตโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาคเอกชนในสวนภูมภิ าค
1.13.1) รนุ ที่ 1/2549
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม
(24 - 25 พฤษภาคม 2549)
1.13.2) รนุ ที่ 2/2549
ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี
(26 - 27 พฤษภาคม 2549)
1.13.3) รนุ ที่ 3/2549
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุบลราชธานี
(23 - 24 มิถนุ ายน 2549)
1.13.4) รนุ ที่ 4/2549
ภาคตะวันออก จ.ระยอง
(21 - 22 กรกฎาคม 2549)
1.13.5) รนุ ที่ 5/2549
ภาคใต จ.ภูเก็ต
(4 - 5 สิงหาคม 2549)

ลำดับ
1
1.10

1.11

1.12

1.13

รายงานประจำป 2549
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ
ผปู ระกอบการในจังหวัดตางๆ ในแตละ
ภูมิภาคของประเทศใหมีความพรอมใน
เรือ่ งการลงทุน การคา และการสงออก

เพือ่ พัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู ความเขาใจ
ในดานการเปดเสรีทางการคา การเจรจา
การคาระหวางประเทศ และการจัดการ
โลจิสติกส

เพือ่ พัฒนาความรู ทักษะและศักยภาพ
การเจรจาของเจาหนาที่ภาครัฐใหสูงขึ้น
สามารถเตรียมการและเขารวมการเจรจา
อยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยน
แนวคิด ประสบการณทจี่ ำเปนตอ
การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค

คุณไพเราะ สุดสวาง,
ดร.สมจินต สันถวรักษ,
คุณอัมพวัน พิชาลัย,
คุณวรพงศ ใจวงศ,
คุณประสาธน เกียรติไพบูลยกจิ ,
คุณอรทัย ศิลปนภาพร,
คุณวิรตั น อาชาอภิสทิ ธิ,์
คุณวิบลู ยลกั ษณ รวมรักษ,
คุณชวลิต องควานิช,
คุณดำรงค แสงกวีเลิศ,
คุณยงยศ พรตปกรณ,
คุณสายัณห จันทรวภิ าสวงศ,
คุณพูลศรี คุลเี มฆิน,
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน,
คุณธนูศกั ดิ์ พึง่ เดช,
คุณชรินทร หาญสืบสาย

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
ดร.สมจินต สันถวรักษ

ผูประกอบการ
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม
(จำนวน 44 คน)
ผูประกอบการ
ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี
(จำนวน 19 คน)
ผูประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุบลราชธานี
(จำนวน 44 คน)
ผูประกอบการ
ภาคตะวันออก จ.ระยอง
(จำนวน 37 คน)
ผูประกอบการ
ภาคใต จ.ภูเก็ต
(จำนวน 25 คน)

ผูบริหารระดับสูง
การทาเรือแหงประเทศไทย
(จำนวน 17 คน)

เจาหนาที่รัฐของไทย
และประเทศกำลังพัฒนา
(จำนวน 26 คน)

เจาหนาที่รัฐของไทย
(จำนวน 25 คน)

คุณนลินี จันสวาง,
คุณวัฒนา วงศเกียรติรตั น,
คุณชญาพิมพ อุสาโห,
คุณสุรยิ า วีรวงศ,
คุณลลิดา วีรวงศ
Dr.Dickson Yeboah

ผูเขาอบรม

วิทยากรและผูนำเสนอ
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การฝกอบรม เรือ่ ง
"Trade Negotiation Skills"
(10 - 14 กรกฏาคม 2549)

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงศึกษาธิการ
การฝกอบรม เรือ่ ง “Capacity
Building for the Government
Officials of Ministry of Education”
(28 - 30 มิถนุ ายน 2549)

1.17

1.18

การทาเรือแหง
ประเทศไทย

การฝกอบรม เรือ่ ง “Capacity
Building for the Officials of
Port Authority of Thailand”
(8 มิถนุ ายน 2549)

1.16

เพือ่ พัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู ทักษะ
และศักยภาพการเจรจาของเจาหนาที่
ใหสงู ขึน้ สามารถเตรียมการและเขารวม
การเจรจาอยางมีประสิทธิภาพ

เพือ่ เสริมสรางความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจในระดับมาตรฐานสากล
รวมทั้งเปนการเสริมสรางภาพลักษณ
ดานการตางประเทศ

เพื่อใหบุคลากรสามารถปรับตัวเขากับ
สภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขัน
สรางจุดแข็งใหกบั องคกร และเตรียม
ความพรอมการเขาสูธุรกิจแบบเอกชน
ตามนโยบายของรัฐบาลในอนาคต

Dr.Dickson Yeboah

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน,
รศ.กนิษฐา นาวารัตน,
คุณอรวรรณ อนันตวรณิชย,
คุณวิบลู ยลกั ษณ รวมรักษ,
คุณอิศร ปกมนตรี,
ผศ.รัชนีโรจน กุลธำรง

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
คุณศิรนิ ารถ ใจมัน่ ,
คุณไพบูลย พลสุวรรณา,
คุณสายัณห จันทรวภิ าสวงศ

คุณศิรนิ ารถ ใจมัน่ ,
คุณสุชนา ชูเชิด,
คุณสมชาย ชาญณรงคกลุ ,
คุณพจน อรามวัฒนานนท,
นายสัตวแพทยบญ
ุ เพ็ง
สันติวัฒนธรรม,
ดร.อุทยั พิสณฑ

คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “Food Safety and Thailand’s
Trade Negotiation Strategies”
(7 มิถนุ ายน 2549)

1.15

เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการคาระหวางประเทศ
ความปลอดภัยดานอาหาร ระเบียบการคา
การเจรจาการคาในเวทีโลกและยุทธศาสตร
ในการเจรจาทางการคาในสวนของ
ความปลอดภัยดานอาหาร

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง,
ผศ.สุทศั น รัตนเกือ้ กังวาล,
ดร.ฉวี วงศประสิทธิพร

เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู
ความเขาใจในการบริหารโครงการ
และสามารถบริหารโครงการใหประสบ
ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

สำนักงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (TICA)

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “Project Management”
(29 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน 2549)

1.14

วิทยากรและผูนำเสนอ

วัตถุประสงค

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การฝกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ
1

ผลงานการจัดฝกอบรม สัมมนา และการประชุม ในปงบประมาณ 2549

เจาหนาที่กระทรวงพาณิชย
(จำนวน 42 คน)

เจาหนาที่
กระทรวงศึกษาธิการ
(จำนวน 29 คน)

ผูบริหารระดับกลาง
การทาเรือแหงประเทศไทย
(จำนวน 69 คน)

เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
องคกรตางๆ
สถาบันการศึกษา
ผูประกอบการดานเกษตร
(จำนวน 120 คน)

เจาหนาที่รัฐของไทย
(จำนวน 15 คน)

ผูเขาอบรม
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549

เพือ่ เพิม่ พูนความรู ความเขาใจของ
เจาหนาทีต่ งั้ แตระดับ 4 - 6 ของ
กระทรวงพาณิชย ในหลักการของกลไก
ระงับขอพิพาทภายใต WTO

การฝกอบรม เรือ่ ง
“ความรูเบื้องตนวาดวยกลไกระงับ
ขอพิพาทภายใต WTO”
(11 - 15 กันยายน 2549)

1.20

กระทรวงพาณิชย

เพื่อสรางศักยภาพความเขาใจในระบบ
การคาโลกและเสริมทักษะการวิเคราะหวิจัย
ใหแกเจาหนาที่ทางดานการคาและ
เจาหนาทีด่ า นวิจยั ของกระทรวงอุตสาหกรรม
และการคา และหนวยงานอืน่

การฝกอบรม เรือ่ ง
International Trade
“Basic Concepts of International Centre (ITC)
Trade and Multilateral Trading
System”
1.19.1) หัวขอ “Current Multilateral
Trading System”
(22 - 25 สิงหาคม 2549)
1.19.2) หัวขอ “Basic Concepts of
International Trade and
Economic Theory”
(12 - 15 กันยายน 2549)

วัตถุประสงค

1.19

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การฝกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ
1
เจาหนาที่ของรัฐ
จาก สปป.ลาว
(จำนวน 35 คน)

เจาหนาที่
กระทรวงพาณิชย
(จำนวน 28 คน)

Ms.Victoria J. Donaldson,
Dr.Aegyoung Jung

ผูเขาอบรม

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
ดร.สมจินต สันถวรักษ,
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน

วิทยากรและผูนำเสนอ

ผลงานการจัดฝกอบรม สัมมนา และการประชุม ในปงบประมาณ 2549

28

รายงานประจำป 2549
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
คุณกิตติ วะสีนนท,
ดร.ณรงคชยั อัครเศรณี,
ดร.วิศาล บุปผเวส,
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ,
ดร.จาริต ติงศภัทยิ ,
ดร.สุทศั น เศรษฐบญ
ุ สราง,
ดร.อรรชกา บริมเบิล,
ดร.คณิต แสงสุพรรณ,
Ms.Tiziana Bonapace,
Dr.J.P.Verbiest,
Mr.Carlos Acusta
Mr.Thomas Sebastian

กระทรวงการตางประเทศ เพื่อทบทวนความสำเร็จของกลุมประเทศ
อาเซียนและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทรรศนะในการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Advisory Centre on
WTO Law (ACWL)

การสัมมนา ASEAN Roundtable
เรือ่ ง “The ASEAN Economic
Community: A Choice, a Must
and a Frustration?”
(15 พฤศจิกายน 2548)

การสัมมนา เรือ่ ง “Practical
Aspects of WTO Litigation and
Settlement for Developing
Countries”
(27 มกราคม 2549)

2.3

เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาไดเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ รวมถึงแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินคดีและกระบวนการ
ยุติขอพิพาทขององคการการคาโลก
ในมุมมองเชิงปฏิบัติ

ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ,
คุณประจวบ ไชยสาสน,
คุณอภิรดี ตันตราภรณ,
ดร.สุทศั น เศรษฐบญ
ุ สราง,
ดร.ณรงคชยั อัครเศรณี,
ดร.วิศาล บุปผเวส

2.2

เพือ่ เปนเวทีในการแลกเปลีย่ นขอมูล ระดม
ความคิดเห็น เสนอทางเลือกกำหนดนโยบาย
รองรับ รวมทัง้ สงสัญญาณถึงหนวยงานและ
ผทู เี่ กีย่ วของ เพือ่ รวมกันกำหนดเปนทาที
และจุดยืนของไทยที่ใชในการเจรจา
ระดับโลก

กระทรวงพาณิชย

วิทยากรและผูนำเสนอ

การสัมมนา เรือ่ ง “WTO Doha
Round, AEC and FTAs: Policy
Options and Implications
for Thailand”
(2 พฤศจิกายน 2548)

วัตถุประสงค

2.1

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การสัมมนา

ลำดับ
2

ผลงานการจัดฝกอบรม สัมมนา และการประชุม ในปงบประมาณ 2549

ผปู ระกอบการ นักวิชาการ
เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
ดานกฎหมายระหวาง
ประเทศ
(จำนวน 45 คน)

เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา และ
องคกรตางๆ
(จำนวน 55 คน)

เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา
องคกรตางๆ และผสู นใจ
(จำนวน 296 คน)

ผูเขาอบรม
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549

Mr.Paul Rolian,
Dr.Pham Quang Thao,
Dr.Leeber Leebouapao,
Dr.Ramesh C. Chitrakar

Dr.Genevieve Feraud

ดร.วีรชัย พลาศรัย,
Dr.Edwin Vermulst

เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการให
ความชวยเหลือและการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในประเทศกำลังพัฒนาของ
องคการการคาโลก รวมทัง้ เปนเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ในดานการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยซึ่งศึกษาถึงบทบาท
และอิทธิพลของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอการพัฒนา

เพือ่ ใหผเู ขาอบรมมีความรู ความเขาใจ
ในโครงสรางของระบบการยุติขอพิพาท
ทางการคา และสวนทีเ่ กีย่ วของกับมาตรการ
การตอบโต การทมุ ตลาด เพือ่ ใชเปน
มาตรการปกปองประโยชนทางการ
ของประเทศ

World Trade
Organization (WTO)

UNCTAD

การสัมมนาฉลองครบรอบ 4 ป
ของสถาบันฯ เรือ่ ง “WTO Capacity
Building for the Developing
Countries and the Doha Round”
(25 เมษายน 2549)

การสัมมนา เรือ่ ง “The Role of
ICT for Development”
(1 มิถนุ ายน 2549)

การสัมมนา เรือ่ ง “Anti - Dumping and Subsidy: Thailand’s
Experiences and the Ten
Lessons from Litigating the Bed
Linen Case in the WTO”
(19 มิถนุ ายน 2549)

2.6

2.7

2.5

คุณวีรวิทย วีรวรวิทย,
ดร.เทียนชัย ปน วิเศษ,
คุณวิชยั อริยะนันทกะ,
ดร.สุทธิพล ทวีชยั การ,
Dr.Mpazi Sinjela,
Dr.Hang Gao

เพือ่ ใหผเู ขารวมการสัมมนาไดเพิม่ พูนความรู
ความเขาใจในเรื่องทรัพยสินทางปญญา
แหงโลก (WIPO)

World Intellectual
Property Organization
(WIPO)

การสัมมนา เรือ่ ง “Colloquium
on Intellectual Property”
(1 - 3 กุมภาพันธ 2549)

2.4

วิทยากรและผูนำเสนอ

วัตถุประสงค

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การสัมมนา

ลำดับ
2

ผลงานการจัดฝกอบรม สัมมนา และการประชุม ในปงบประมาณ 2549

รายงานประจำป 2549
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา
และองคกรตางๆ
(จำนวน 53 คน)

เจาหนาทีข่ องรัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา
ดานนโยบายและ
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จำนวน 38 คน)

เจาหนาทีข่ องรัฐ องคกร
ระหวางประเทศ
เอกชน สถาบันการศึกษา
ดานการศึกษาอบรม
การบูรณาการดานการศึกษา
(จำนวน 147 คน)

ผปู ระกอบการ นักวิชาการ
เจาหนาที่ของรัฐ
เอกชนดานกฎหมาย
ระหวางประเทศ
(จำนวน 40 คน)

ผูเขาอบรม

30

กระทรวงศึกษาธิการ

National Innovation
Agency (NIA),
International Trade
Centre (ITC)

การประชุมระดมสมอง เรือ่ ง
“Contract Farming ในกรอบ
ACMECS: คำจำกัดความ
การกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ”
(16 พฤษภาคม 2549)

การเสวนา เรือ่ ง
“การเรียนรูสูการคาไรพรมแดน”
(29 มิถนุ ายน 2549)

การประชุม เรือ่ ง “ATF Tripartite
Review Meeting”
(31 สิงหาคม 2549)

3.2

3.3

3.4

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

International Trade
Centre (ITC)

องคกรรวมจัด

ประเภทของกิจกรรม
การประชุม
การประชุม เรือ่ ง
“ATF Stakeholders’ Meeting”
(6 พฤศจิกายน 2548)

ลำดับ
3
3.1

เพือ่ ประเมินผลโครงการ “Strengthening
the Export Capacity of Organic
Agriculture in Thailand” ซึง่ ดำเนินงาน
โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

เพือ่ ใหผเู ขารวมการเสวนาไดเรียนรแู นวทาง
การเชือ่ มตอกับบุคคล หนวยงาน
องคกรตางๆ รวมถึงกฎระเบียบดานการคา
ตางประเทศเพื่อใหเกิดเครือขายภาคธุรกิจ
และประชาชนที่ตองการคาขายกับ
ประเทศกัมพูชาและประเทศอื่น
ตามแนวตะเข็บชายแดน

เพือ่ ใหผปู ระกอบการมีความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับความหมาย หลักเกณฑ เงือ่ นไข
ขั้นตอนการดำเนินการและรูปแบบ
การลงทุน Contract Farming

เพือ่ ประเมินโครงการ ATF และให
ผูเขารวมการประชุมไดเขาใจเกี่ยวกับ
Asia Trust Fund

วัตถุประสงค

คุณเกริกไกร จีระแพทย,
ดร.สมจินต สันถวรักษ,
Mr.Wyn Ellis,
Ms.Sylvie Graffe,
Mr.Xuejun Jiang,
Mr.Alexander Kasterine,
Mr.Supachai Lorlowhakarn,
Mr.Vitoon Panyakul

ดร.รงุ แกวแดง,
ดร.สมจินต สันถวรักษ,
ดร.สุเมธ แยมนนุ ,
คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

คุณนิยม ไวยรัชพานิช,
คุณพรศิลป พัชรินทรตนะกุล,
คุณพิบลู ย เจียมอนุกลู กิจ,
คุณชมพูนชุ รามัญวงศ,
คุณนพดล สระวาสี,
คุณศุภนิตย มานะจิตต,
คุณบรรเทิง วองกุศลกิจ,
คุณไพชยนต เอือ้ ทวีกลุ ,
คุณวรางคณา วงศขา หลวง,
ดร.สมจินต สันถวรักษ

Mr.Xuejun Jiang,
Mr.Vicent Piket,
Mr.Sok Siphana

วิทยากรและผูนำเสนอ

ผลงานการจัดฝกอบรม สัมมนา และการประชุม ในปงบประมาณ 2549

ผูประสานงานของสถาบันฯ
ผแู ทนของ EC Delegation
และผรู บั ทุนจากสำนักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ
(จำนวน 9 คน)

เจาหนาที่รัฐ
สถาบันการศึกษา และ
ผูประกอบการ
(จำนวน 262 คน)

เจาหนาทีร่ ฐั เอกชน
สถาบันการศึกษา
ผูประกอบการที่เกี่ยวของ
(จำนวน 65 คน)

ผูแทนจากสหภาพยุโรป
ประจำประเทศกำลังพัฒนา
และผูแทนจากประเทศ
กำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย
19 ประเทศ
(จำนวน 31 คน)

ผูเขาอบรม
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549

32

กิจกรรมที่ดำเนินการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดานการคาระหวางประเทศใหภาคเอกชนในสวนภูมิภาค
โดยการฝกอบรมหลักสูตร “ความรทู วั่ ไปเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ”
เศรษฐกิจของไทยตองอาศัยการคาระหวางประเทศคอนขางมากในการสรางงาน สรางรายไดของประเทศ และกระจาย
ความเจริญไปสภู มู ภิ าคของประเทศ มูลคาการสงออกโดยเฉลีย่ ในแตละปมสี ดั สวนสูงถึงรอยละ 60 ของผลิตภัณฑมวลรวม
เบือ้ งตน การนำเขาก็มคี วามสำคัญเนือ่ งจากประเทศไทยตองนำเขาวัตถุดบิ มาจากตางประเทศเพือ่ ผลิตสินคาอุตสาหกรรม
สำหรับการบริโภคภายในและการสงออก ในระยะที่ผานมา ภาครัฐไดใชทรัพยากรจำนวนมากในการผลักดันการสงออก
โดยมีเปาหมายใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม
แตในระบบเศรษฐกิจของไทย ภาคเอกชน คือ สวนทีเ่ ปนกำลังหลักในดานการคาระหวางประเทศ การเพิม่ สมรรถนะ
ใหภาคเอกชนเปนยุทธศาสตรที่เหมาะสม เพราะวาหากภาคเอกชนมีความเขมแข็ง มีความรอบรู ก็สามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได โดยเฉพาะในยุคทีต่ ลาดโลกมีการแขงขันเสรีและประเทศตางๆ ก็ตอ งการเขาสตู ลาดในประเทศอืน่ ๆ กันทัง้ นัน้
โดยทีส่ ถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนาตระหนักดีวา ผปู ระกอบการในภูมภิ าคของไทยตางก็ตอ งการทีจ่ ะสง
สินคาออกไปประเทศอื่นเพื่อเพิ่มรายไดใหประชากรในภูมิภาค แตเนื่องจากมีโอกาสนอยที่จะไดรับความรูทางดานการคา
ระหวางประเทศเพราะอยูไกลจากสวนกลาง ผูประกอบการไทยในภูมิภาคจึงไมมีความมั่นใจที่จะประกอบธุรกิจทางดาน
การคาระหวางประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการในภูมิภาค สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา จึงไดริเริ่ม
จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะทางดานการคาระหวางประเทศใหภาคเอกชนในสวนภูมิภาค โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนา
ใหผูประกอบการมีความสามารถในการลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออก รวมถึงการเปนผูสงออกเอง
หรือถาไมไดเปนผสู ง ออกเอง ก็ทำการผลิตการคากับผสู ง ออกอืน่ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหรายไดจากการสงออกตกไปสปู ระชากรในภูมภิ าค
เปนการสรางรายไดและกระจายรายไดในเวลาเดียวกัน
สำหรับวิธีการดำเนินงานตามโครงการดังกลาวนั้น สถาบันฯ จะบริหารจัดการเพื่อนำความรูที่จำเปนตอการคิด
การวิเคราะห การวางแผน และการทำธุรกิจทางดานการคาระหวางประเทศไปสผู ปู ระกอบการในสวนภูมภิ าค ในชัน้ แรก
ไดสรางหลักสูตรฝกอบรม “ความรทู วั่ ไปเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ” เพือ่ ปูพนื้ ฐานใหผปู ระกอบการทีม่ คี วามมงุ มัน่ ทีจ่ ะทำ
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ ไดทราบและเขาใจหลักการสำคัญเพื่อกระตุนใหผูประกอบการทราบเงื่อนไขสำคัญในการ
ทำธุรกิจ และคิดตอไปวาจะตองไดรบั ความรคู วามเขาใจในเรือ่ งอืน่ ใดบางจึงจะประสบความสำเร็จ ทัง้ นีเ้ พือ่ สถาบันฯ จะได
นำขอมูลความตองการของผปู ระกอบการมาพัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ มีรายละเอียดและสาระความรู
ทีซ่ บั ซอนมากขึน้ เพือ่ ฝกอบรมกลมุ ผปู ระกอบการทีม่ แี นวโนมจะทำธุรกิจการคาระหวางประเทศได
ภายใตหลักสูตร “ความรทู วั่ ไปเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ” ผเู ขารับการฝกอบรมไดรบั ความรทู างดานสถานการณ
การคาของไทยและการคาของโลก กฎระเบียบการคาขององคการการคาโลก ขอตกลงเขตการคาเสรีของอาเซียน เทคนิค
ในการเจาะตลาด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการสงออก มาตรฐานสินคา ทัง้ สินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม และการเจรจา
การคา โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณโดยตรงจากสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษทั เอกชนทีส่ ง ออกจริงเปนผบู รรยาย

รายงานประจำป 2549
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
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ในปงบประมาณ 2549 สถาบันฯ ไดจดั ฝกอบรมใหผปู ระกอบการใน 5 ภูมภิ าค โดยไดรบั ความรวมมือเปนอยางดียงิ่
จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด และสำนักงานพาณิชยจงั หวัดในแตละภูมภิ าคทีเ่ ดินทางไปฝกอบรม โดยองคกร
เหลานีไ้ ดชว ยคัดเลือกผเู ขารับการฝกอบรมทีม่ คี วามสนใจอยางจริงจังในแตละภูมภิ าค ไดเชิญผปู ระกอบการจากจังหวัดตางๆ
มารวมฝกอบรมเปนเวลา 2 วัน ในจังหวัดทีเ่ ปนศูนยกลางของภูมภิ าค ไดแก
z
z
z

z
z

ภาคเหนือ ฝกอบรมทีเ่ ชียงใหมในระหวางวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2549 มีผผู า นการฝกอบรมจำนวน 34 คน
ภาคกลาง ฝกอบรมทีส่ พุ รรณบุรใี นระหวางวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2549 มีผผู า นการฝกอบรมจำนวน 19 คน
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ฝกอบรมทีอ่ บุ ลราชธานีในระหวางวันที่ 23 - 24 มิถนุ ายน 2549 มีผผู า นการฝกอบรม
จำนวน 36 คน
ภาคตะวันออก ฝกอบรมทีร่ ะยองในระหวางวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2549 มีผผู า นการฝกอบรมจำนวน 36 คน
ภาคใต ฝกอบรมทีภ่ เู ก็ตในระหวางวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2549 มีผผู า นการฝกอบรมจำนวน 32 คน

การฝกอบรมระหวางประเทศหลักสูตร “Managing a Market Economy in the Globalizing
World” ดวยความสนับสนุนของสำนักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไดพัฒนาไปสูระดับที่มีความซับซอนมากขึ้นนับตั้งแตการจัดตั้งองคการ
การคาโลก เมือ่ รวมกับความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางดานคมนาคมและการสือ่ สารก็ไดทำใหเห็นภาพชัดเจนขึน้
วาปฏิสมั พันธระหวางประเทศในโลกไมไดมขี อบเขตเพียงการแลกเปลีย่ นสินคาขามพรมแดนเทานัน้ แตไดกา วล้ำไปถึงนโยบาย
ภายในประเทศทีเ่ กีย่ วกับการแขงขัน การลงทุน การคาบริการ การปกปองสิง่ แวดลอม การเคลือ่ นยายแรงงาน การอุดหนุน
ภาคเกษตร การเงิน และประเด็นอื่นๆ อีกมาก กระแสโลกาภิวัตนทั้งบีบและกระตุนใหประเทศกำลังพัฒนาตองเขารวม
ในการเจรจาเพื่อเปดเสรีการคาและบริการ และการเจรจาเพื่อสรางกฎระเบียบในดานตางๆ เพื่อไมใหประเทศใดในโลก
ใชนโยบายตามอำเภอใจที่มีผลลดทอนผลประโยชนของประเทศอื่น
ภาวะเชนนี้ สงผลใหประเทศกำลังพัฒนาตองเผชิญกับความทาทายที่จะตองบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ
ใหเจริญเติบโตตามเปาหมายของชาติ และในขณะเดียวกันก็สอดคลองกับระบบความสัมพันธระหวางประเทศที่สังคมโลก
กำลังรวมกันเจรจากำหนดขึน้ อีกดวย ประเทศกำลังพัฒนาตองสรางสภาพแวดลอมภายในประเทศใหเหมาะกับระบบเศรษฐกิจ
ทีใ่ ชกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากร ตองกระตนุ ใหภาคเอกชนมีความพรอมในการแขงขันกับตางประเทศ ตองหาความสมดุล
ระหวางระดับความเขมขนของการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตองอาศัยเทคโนโลยี
และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ตองสรางบุคลากรของประเทศใหมสี มรรถนะสูงเพียงพอทีจ่ ะเจรจาและปฏิสมั พันธอยางมีศกั ดิศ์ รีเทาเทียมกับ
บุคลากรจากประเทศพัฒนาแลวในทุกประเด็นในทุกเวทีโลก เพือ่ ปองกันมิใหประเทศตองเสียผลประโยชนทพี่ งึ ได
ดวยตระหนักถึงความจำเปนในการเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา สถาบันระหวางประเทศ
เพือ่ การคาและการพัฒนาจึงไดพฒ
ั นาหลักสูตร “Managing a Market Economy in the Globalizing World” ขึน้ มา
เพือ่ ใชในการฝกอบรมเจาหนาทีข่ องภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคตางๆ เกือบทัว่ โลก ทีไ่ ดรบั
การสนับสนุนทางการเงินจากสำนักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ นับตัง้ แต
ป 2546 เปนตนมา หลักสูตรนีม้ วี ตั ถุประสงคหลักทีจ่ ะเพิม่ ความเขาใจใหผเู ขารับการฝกอบรมในดานผลกระทบของการเปด
การคาเสรี และเพือ่ ใหทราบประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจภายใตกระแสโลกาภิวตั น รวมทัง้ การเปดโอกาส
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รายงานประจำป 2549
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การฝกอบรมมี 2 สวน ในสวนแรกเปนการอภิปรายโดยวิทยากรผทู รงคุณวุฒขิ องสถาบันฯ จะนำเสนอสาระของเรือ่ ง
ทีบ่ รรยายและเปดโอกาสใหผเู ขาฝกอบรมซักถามและเสนอแนะในเวลาเดียวกัน ในสวนทีส่ องจะเปนการศึกษาดูงานในโรงงาน
ผลิตสินคาสงออกและเยี่ยมองคกรของไทยที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการคา การลงทุน การพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดรบั ทราบภาพของการผลิตทีแ่ ทจริง สำหรับตัวอยางเนือ้ หาหรือหัวขอทีว่ ทิ ยากรนำเสนอในสวนแรก ไดแก
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Globalization and Liberalization in Perspectives
International Trade Systems in the Globalizing World
International Finance and Economic Development
Practical Application of WTO Agreements
Introduction to Non-Tariff barriers in International Trade
Trade Liberalization in Agriculture
IPR in International Trade: Tools for Enhancing Export Growth
Market Access for Non-Agricultural Products
Competition Law and Policy
Dispute Settlement Mechanism of the WTO
Trade and Investment

ในปงบประมาณ 2549 สถาบันฯ ไดจดั ฝกอบรมหลักสูตรนี้ 1 ครัง้ ใหแกสำนักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึง่ รวมมือกับ Colombo Plan Secretariat (CPS) ในระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ –
3 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมแมน้ำริเวอรไซด กรุงเทพฯ มีผเู ขารับการฝกอบรมในครัง้ นีท้ งั้ สิน้ 18 คน จาก 12 ประเทศ
ไดแก กัมพูชา จีน เซเนกัล ไทย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฟลปิ ปนส มาดากัสการ เวียดนาม ศรีลงั กา อียปิ ต และอัฟกานิสถาน

การฝกอบรมใหแกบคุ ลากรทางดานการสอนและการวิจยั เรือ่ ง Economic and Legal Aspects
of International Investment Agreements
องคถัดปนหนวยงานของสหประชาชาติที่มีผูทรงวุฒิซึ่งเชี่ยวชาญทางดานการคา การลงทุน และการพัฒนา
จึงมีหลักสูตรฝกอบรมหลายหลักสูตรทางดานดังกลาว และทีส่ ำคัญก็คอื องคถดั ไดทำขอตกลงกับรัฐบาลไทยในการจัดตัง้
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาและจะมาจัดฝกอบรมที่สถาบันฯ ในฐานะที่สถาบันฯ เปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานการคาและการพัฒนา
ในป 2549 UNCTAD Virtual Institute และดวยความสนับสนุนของรัฐบาลญีป่ นุ ไดรว มกับสถาบันฯ จัดฝกอบรม
ใหแกบคุ ลากรทางดานการสอนและการวิจยั ในเรือ่ ง Economic and Legal Aspects of International Investment
Agreements ในระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2548 โดยมีผเู ขารับการฝกอบรม 17 คนจาก 11 ประเทศ
ในเอเชีย ไดแก บังคลาเทศ ภูฐาน กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลงั กา และเวียดนาม
การฝกอบรมครั้งนี้ผูเขารับการฝกอบรมเปนนักวิชาการที่สอนในมหาวิทยาลัยและทำวิจัย จึงเปนที่คาดหมายวา
เมื่อฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว อาจารยและนักวิจัยเหลานี้สามารถนำความรูที่ไดไชประโยชนอยางจริงจัง และนำไปสอนตอ
ใหนกั ศึกษาจำนวนมาก จึงเปนการเพิม่ สมรรถนะของบุคลากรทีน่ า จะไดผลทวีคณ
ู
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วัตถุประสงคของการฝกอบรม ไดแก
1) เพิม่ ความรแู ละความเขาใจเกีย่ วกับนัยทางเศรษฐกิจและกฎหมายของขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการลงทุน
2) เพือ่ ใหโอกาสแกผเู ขารับการฝกอบรมในการฝกทักษะทางดานการวิเคราะหและวิจยั ในเรือ่ งขอตกลงการลงทุน
3) เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือในการวิเคราะหและการสอนในดานการลงทุน
4) เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสรางเครือขายระหวางผเู ขารับการฝกอบรม
ในดานเนือ้ หา เรือ่ งทีฝ่ ก อบรมมีทงั้ สิน้ 4 เรือ่ ง ไดแก
Module 1: Economic Environment of Foreign Direct Investment
ในเรือ่ งนีผ้ เู ขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรแู นวคิดในเรือ่ งการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ แนวทางในการลงทุน
ประเภทการลงทุน รวมทั้งผลกระทบของแนวทางตางๆ นอกจากนี้ก็จะไดทราบผลประโยชนและความเสี่ยงที่ประเทศ
กำลังพัฒนาตองคำนึงถึงเมื่อนำการลงทุนจากตางประเทศเขามาในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของบรรษัทขามชาติ
ผรู บั การฝกอบรมยังไดเรียนรใู นดานแนวโนมและรูปแบบของการลงทุนในปจจุบนั และในอนาคต
Module 2: National Policies and International Investment Agreements
ในเรือ่ งนีจ้ ะไดเรียนรเู กีย่ วกับหลักการของนโยบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทีก่ ำหนดโดยประเทศกำลังพัฒนา
รูปแบบตางๆ ของนโยบายเพื่อการดึงดูดการลงทุนและเพื่อการหาประโยชน การแขงขันระหวางประเทศในการดึงดูด
การลงทุน รวมทั้งการวิเคราะหทางเลือกของนโยบายภายใตสภาพแวดลอมในโลกที่มีกฎเกณฑระหวางประเทศทางดาน
การลงทุน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสามารถกำหนดนโยบายโดยไมขดั กับขอผูกพันระหวางประเทศ
Module 3: Key Issues and Features in International Investment Agreements
ประเด็นทีจ่ ะพิจารณาและเรียนรกู ค็ อื สาระสำคัญของขอตกลงระหวางประเทศทางดานการลงทุนโดยทัว่ ไป ขอควรคำนึง
ในการทำขอตกลงระหวางประเทศทางดานการลงทุน ไมวา จะในเวทีพหุภาคีหรือทวิภาคี การคมุ ครองการลงทุนของตางชาติ
กลไกการยุตขิ อ พิพาท และความสมดุลของสิทธิกบั หนาที่
Module 4: Interaction between International Investment Agreements and Other Areas
ความเชือ่ มโยงระหวางขอตกลงการลงทุนและประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงไปสกู ารคาบริการ
การแขงขัน สิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา การถายทอดเทคโนโลยี การจางงาน สิง่ แวดลอม และธรรมาภิบาล

การสัมมนาเรือ่ ง WTO Doha Round, ASEAN Economic Community and FTAs:
Policy Options and Implications for Thailand
การจัดสัมมนาเปนกิจกรรมที่ทำใหเกิดการเรียนรูและเสริมสรางสมรรถนะของคนทั่วไปเชนกัน และที่สำคัญคือ
เปนการกระจายความรสู ผู รู บั ฟงกลมุ ใหญในเวลาทีไ่ มยาวนาน สถาบันฯ จึงไดจดั สัมมนาในเรือ่ งทีส่ งั คมตองการความรเู พิม่ เติม
เพือ่ การนำไปใชในการทำงานหรือการปรับตัวใหทนั โลก ในปงบประมาณ 2549 สถาบันฯ ไดรว มกับกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย จัดสัมมนาเรือ่ ง WTO Doha Round, ASEAN Economic Community and FTAs: Policy
Options and Implications for Thailand ทีห่ อ งเรนโบว โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค ซอยสุขมุ วิท 22 กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ผเู ขารวมสัมมนามีทงั้ สิน้ 290 คน มาจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทางดานการคาและเศรษฐกิจ
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทัง้ ในสวนกลางและภูมภิ าค สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทย
องคการระหวางประเทศ องคการอิสระ บริษทั เอกชนตางๆ และจากการประชาสัมพันธทที่ วั่ ถึง ก็ไดมปี ระชาชนทีส่ นใจเขามา
รวมสัมมนาดวยจำนวนมาก
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ในระยะที่ผานมา รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะขยายการคาระหวางประเทศใหมากขึ้น จึงไดเขารวมกับประเทศอื่น
ในการเจรจาเพื่อเปดการคาเสรีเพราะเห็นวาเปนหนทางที่จะทำใหประเทศอื่นตองลดอุปสรรคการคาและเปดตลาดใหกวางขึ้น
รัฐบาลไทยไดสงผูแทนเขารวมการเจรจารอบโดฮาขององคการการคาโลก รัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ไดเดินทางไปรวมประชุม
APEC Economic Leaders’ Meeting นายกรัฐมนตรีกไ็ ดเขารวม ASEAN Summit การประชุมในเวทีตา งๆ เหลานี้
มีระเบียบวาระทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศทัง้ สิน้ ยกตัวอยางเชน การเจรจาในเวทีขององคการ
การคาโลกเกีย่ วของกับการลดการอุดหนุนภาคเกษตรโดยประเทศพัฒนาแลว แตกอ นทีจ่ ะยอมลดการอุดหนุนประเทศเหลานี้
ยอมตองการผลตอบแทนทีส่ งู มากพอจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะการคมุ ครองสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา ประเด็น
คือความสมดุลของผลการเจรจาไมวา จะลงเอยอยางไรก็ยอ มกระทบตอผลประโยชนของชาติ หรือในเวทีของอาเซียนซึง่ กำลัง
เคลือ่ นไหวทีจ่ ะรวมกลมุ ทางเศรษฐกิจในรูปแบบ Economic Community ประเด็นคือความเปนไปไดและการปรับตัวของ
ภาคเอกชน นอกจากนี้ ประเทศทัว่ โลก ตางก็เรงเจรจาจัดตัง้ เขตการคาเสรีแบบทวิภาคี ประเทศไทยก็มแี รงกดดันทีจ่ ะตองทำ
อยางเดียวกันเพือ่ ไมใหเสียเปรียบในตลาดโลก คำถามคือความพรอมของไทยในการเปดเสรีกบั ประเทศทีม่ กี ำลังทางเศรษฐกิจ
มากกวา เชน ญีป่ นุ สหรัฐอเมริกา
สถาบันฯ เห็นความจำเปนที่จะตองเขามามีบทบาทในการสรางเวทีที่ใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับผลกระทบตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดเสรี การรวมกลุม และใหโอกาสผูเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหภาครัฐไดนำไปใช
ในการกำหนดทาทีและยุทธศาสตรการเจรจา รวมทัง้ การกำหนดนโยบายการคาทีจ่ ะนำประเทศไทยไปสกู ารพัฒนาประเทศ
อยางแทจริง จึงไดจดั สัมมนาครัง้ นีข้ นึ้ โดยมีวตั ถุประสงคหลัก ดังนี้
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกสังคมในดานความคืบหนาในการเจรจาการคา รวมทั้งผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) เพือ่ เสนอแนวคิดเพือ่ การกำหนดนโยบายการคาทีเ่ หมาะสม
3) เพือ่ สงสัญญาณทีถ่ กู ตองใหแกสงั คมโลกเกีย่ วกับจุดยืนในการเจรจาการคาของไทยและของประเทศอืน่ ๆ
4) เพือ่ แสดงใหเห็นศักยภาพของไทยในการมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก
การสัมมนาครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จเปนอยางดี ผเู ขารวมสัมมนามีความรแู ละมีสว นเกีย่ วของโดยตรงกับเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงแสดงความสนใจและแสดงความคิดเห็นทีเ่ ปนประโยชน ในสวนของวิทยากรและผเู ชีย่ วชาญทีม่ าใหความรู
และกลาวนำประเด็น ก็เปนผทู มี่ ชี อื่ เสียงเปนทีย่ อมรับทัง้ สิน้ ไดแก
z ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไดเปดงานและปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง WTO Doha Round, ASEAN Economic Community and FTAs: Policy
Options and Implications for Thailand
z คุณประจวบ ไชยสาสน ซึง่ ในขณะนัน
้ ดำรงตำแหนงผแู ทนการคาไทย ไดเปนผดู ำเนินการอภิปราย
z คุณอภิรดี ตันตราภรณ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศในขณะนัน
้ อภิปรายเรือ่ ง แนวโนมรอบโดฮา:
ความคาดหวังและนัยตอประเทศไทย
z ดร.สุทศ
ั น เศรษฐบญ
ุ สราง ซึง่ เปนหนุ สวนของ Price Waterhouse Coopers อภิปรายเรือ่ ง ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน: ไกลเกินฝน
z ดร.ณรงคชย
ั อัครเศรณี ทีป่ รึกษากิตติมศักดิส์ ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อภิปรายเรือ่ ง FTA ไทย: สงเสริม
หรือบอนทำลาย RTA, WTO?
z ดร.วิศาล บุปผเวส ทีป
่ รึกษาฝายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
อภิปรายเรือ่ ง กรอบนโยบายการคาระหวางประเทศของไทย: ดุลยภาพและศักยภาพ
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การวิจัย
ในฐานะที่เปนศูนยกลางการกระจายความรู สถาบันฯ มีหนาที่โดยตรงในการรวบรวมองคความรูที่มีอยูเพื่อนำมา
จัดระบบใหอยูในรูปที่เหมาะสมกับการเผยแพรและฝกอบรม แตในบางกรณีสถาบันฯ พบวามีความจำเปนที่จะตองริเริ่ม
โครงการวิจยั เองเพือ่ เพิม่ องคความรทู ยี่ งั ขาดหายไป สำหรับโครงการวิจยั ทีส่ ถาบันฯ ดำเนินการนัน้ สถาบันฯ ไดรบั ความรวมมือ
จากนักวิชาการผทู รงคุณวุฒมิ ารวมทำการวิจยั ดวย ในบางกรณี สถาบันฯ ไดรว มกับองคกรอืน่ ในการสรางสรรคงานวิชาการ
เพื่อการเผยแพรและกระจายความรูเหลานั้นไปสูบุคลากรในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น
ในป 2549 สถาบันฯ ไดสนับสนุนการวิจยั ทัง้ สิน้ 5 โครงการ โดยดำเนินการเสร็จเรียบรอย 2 โครงการ สวนอีก
3 โครงการ ยังอยใู นขัน้ ตอนบริหารจัดการกอนทีจ่ ะเผยแพรสสู าธารณะ ดังนี้
1. การเปดเสรีการคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทยกับนานาชาติ (อยูในขั้นตอน
การบริหาร)
2. ทรัพยสินทางปญญากับประเด็นทางดานการคาและการพัฒนา: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทย (อยใู นขัน้ ตอนการบริหาร)
3. โอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสตู ลาดจีนอันเปนผลมาจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน โดย
เจาะลึกเปนรายมณฑล (เสร็จสมบูรณแลว)
4. การปรับปรุงระบบศุลกากรเพือ่ สงเสริมการคาของไทยกับประเทศในอาเซียน (เสร็จสมบูรณแลว)
5. โครงการหนวยวิจยั องคการการคาโลก (เปนโครงการระยะยาว)
สถาบันฯ เผยแพรผลงานวิจยั โดยการจัดสัมมนาและนำรายงานผลการวิจยั ทีส่ มบูรณเผยแพรบนเว็บไซตของสถาบันฯ
ตอไป
โครงการวิจยั ทีเ่ สร็จสมบูรณและกำลังจะแลวเสร็จ มีรายละเอียด ดังนี้

หัวขอ : Trade Liberalization in Higher Education: A Case Study of Thailand’s
University System (ภาษาอังกฤษ)

การดำเนินการ : สนับสนุนการวิจยั แกศนู ยยโุ รปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นักวิจยั :
ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทยิ 
ผศ.ดร.พิชญ รัชฏาวงศ
ผศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธ
รศ.ดร.จิราพร ลิม้ ปานานนท
ผศ.ดร.กิตติ กันภัย
ดร.กมล เสวตสมบูรณ
รายละเอียดโครงการ :
ศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการบริการดานการศึกษาทัง้ ในกรอบของ GATs และขอตกลงทวิภาคีตา งๆ ของไทย
ตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยทำกรณีศกึ ษาใน 4 สาขาวิชา ไดแก วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร นิเทศศาสตร
และการทองเทีย่ ว โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการใหบริการ
ใน 4 สาขาวิชาขางตน เมือ่ มีการเปดเสรีการคาบริการทางการศึกษา และเพือ่ ใหขอ เสนอแนะในการพัฒนาความสามารถ
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ในการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาของไทย วิธกี ารวิจยั คือการรวบรวมความรจู ากเอกสารวิชาการ สำรวจความคิดเห็น
ของผบู ริหารหลักสูตรและนักศึกษา รวมถึงการจัดประชุมกลมุ ยอยกับผบู ริหารของสถาบันอุดมศึกษาของไทย และทำ SWOT
Analysis สำหรับแตละสาขา ผลการศึกษาพบวาไทยเสียเปรียบในสาขาทีต่ อ งใชเทคโนโลยีและความรทู างวิทยาศาสตร เชน
วิศวกรรมศาสตรและเภสัชศาสตร สวนสาขาวิชาสือ่ สารมวลชนและการทองเทีย่ วเปนสาขาทีม่ คี วามสามารถในการแขงขัน
ไดดี ในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยใหเขมแข็งนัน้ ควรพัฒนาใน 5 ดาน ไดแก มาตรฐานและชือ่ เสียง
ของสถาบัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร และการสรางความเชือ่ มโยงกับภาคธุรกิจ

หัวขอ : โอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสตู ลาดจีนอันเปนผลมาจากการเปดเสรี
การคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเปนรายมณฑล (ภาษาไทย)

การดำเนินการ : สถาบันฯ ไดรบั การสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย
นักวิจยั :
ดร.อักษรศรี พานิชสาสน
อ.ธานี ชัยวัฒน
นางสาวจุฬวดี วรศักดิโ์ ยธิน
นางสาวอวยพร สุธาทองไทย
รายละเอียดโครงการ :
เปนโครงการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจจีนเชิงลึกในระดับมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาระหวางไทยและมณฑลพืน้ ทีศ่ กึ ษา และเพือ่ วิเคราะหสนิ คาทีเ่ ปนผลประโยชนของไทยในการคาขายกับ
มณฑลตางๆ ของจีน ภายใตกรอบขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาการเขาไปลงทุน
ในอุตสาหกรรมบริการของจีนใน 2 กรณีศกึ ษา ไดแก อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว และอุตสาหกรรมขนสง/โลจิสติกส เมือ่ ศึกษา
โอกาสและศักยภาพในการเปนตลาดของสินคาไทยและการเขาไปลงทุนในมณฑลของจีนโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ นัน้
พบวามณฑลและเมืองสำคัญของจีนมีโอกาสและศักยภาพทีจ่ ะเปนตลาดของสินคาไทย และเปนแหลงในการจัดซือ้ จัดหาสินคา
นำเขาของไทย อยางไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ ในการติดตอทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับมณฑลของจีน ยังคงมีปญ
 หาและอุปสรรค
ตางๆ นานัปการ ทัง้ ดานการคาและการลงทุน และระเบียบกฎเกณฑทยี่ งั แตกตางกันในแตละมณฑล ซึง่ สถาบันฯ อยู ณ
ขั้นตอนการพิมพผลการวิจัยเพื่อเผยแพรใหแกผูที่สนใจตอไป

หัวขอ : Reforming Customs Procedure for Promoting Thailand’s Intra-Regional Trade
(ภาษาอังกฤษ)

การดำเนินการ : นักวิจยั ของสถาบันฯ เขารวมในโครงการ Trade Analysis and Reform Project ของ Australian
Agency for International Development (AusAid)
นักวิจยั :
นายเถลิงศักดิ์ วงศสามศร
นางสาวจุฬวดี วรศักดิโ์ ยธิน
นางสาวอกนิษฐ รอดประเสริฐ
รายละเอียดโครงการ :
เปนโครงการศึกษากระบวนการทางศุลกากรของไทยในการนำเขาสินคาจากประเทศในภูมภิ าคและเปรียบเทียบกับ
หลักปฏิบตั ทิ างศุลกากรทีด่ ใี นระดับสากล (International Best Practice) เพือ่ ใหขอ เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางศุลกากรของไทย ในการอำนวยความสะดวกทางการคาเพือ่ สนับสนุนการขยายตัวของการคาภายในภูมภิ าค โดยใชวธิ ี
การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณเจาหนาที่ศุลกากร รวมถึงบริษัทที่ใหบริการผูนำเขาในเรื่องพิธีการศุลกากร
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ผลการศึกษาพบวากระบวนการทางศุลกากรของไทยไดพัฒนาขึ้นมากในชวงระยะที่ผานมา และมีโครงการเพื่อสนับสนุน
การคาในภูมภิ าคมากขึน้ เปาหมายหลักในการปรับปรุงกระบวนการศุลกากรเพือ่ การอำนวยความสะดวกทางการคา ไดแก
การใชระบบการจำแนกพิกัดศุลกากรที่เหมือนกันในภูมิภาค การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการบันทึกขอมูลและคิดอากร
การเรงดำเนินการระบบ Single Window สำหรับสินคาทีน่ ำเขาจากประเทศอาเซียน และการเสริมสรางศักยภาพใหแก
บุคลากรในดานศุลกากร

หัวขอ : โครงการหนวยวิจยั องคการการคาโลก (ภาษาไทย)

การดำเนินการ : สกว. สนับสนุนการวิจยั
นักวิจยั :
รศ.ดร.ตีรณ พงศเมฆพัฒน
ผศ.ดร.สุจติ รา ชำนิวกิ ยกรณ
ดร.จันทรทพิ ย บุญประกายแกว
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน
นายรอน สิรวิ ณ
ั ฑสาร
รายละเอียดโครงการ : (ยังอยใู นระหวางการดำเนินการ)
เปนโครงการทีม่ รี ะยะเวลา 2 ป (กันยายน 2549 – สิงหาคม 2551) มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางศักยภาพและจุดยืน
เชิงรุกในการเจรจาการคา เพื่อใหการเจรจาการคาของไทยตั้งอยูบนผลประโยชนที่ผานการวิเคราะหไวแลวลวงหนา
โดยการสำรวจปญหาการเจรจาการคาระหวางประเทศบนเวทีพหุภาคีขององคการการคาโลก สำรวจปญหาและลักษณะของ
กลไกการเจรจาทางการคาของประเทศทีส่ ำคัญ เสนอยุทธศาสตรและทาทีการเจรจาทีเ่ หมาะสมสำหรับประเทศไทยในประเด็นสำคัญ
และเสนอแนวทางพัฒนาระบบการดำเนินงานดานการเจรจาทางการคาของไทย โดยใชวธิ กี ารวิจยั ทีอ่ าศัยขอมูลการออกแบบ
สอบถามและการสัมภาษณ รวมถึงอาศัยวิธกี ารทางเศรษฐมิตแิ ละขอมูลทุตยิ ภูมจิ ากแหลงตางๆ ผลการศึกษาจะนำเสนอ
ตอผบู ริหารระดับสูงของรัฐในดานการเจรจาการคา และตอคณะกรรมการระดับชาติ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และคณะกรรมการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ โดยคาดวาจะนำไปสกู ารแลกเปลีย่ น
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการเจรจาทางการคาของประเทศและการศึกษาที่กวางขวางยิ่งขึ้น

บริการทางวิชาการ
นอกเหนือจากการฝกอบรมและการสัมมนาแลว สถาบันฯ ไดใหบริการทางวิชาการสสู าธารณชนโดยผานทางสือ่ รูปแบบ
อืน่ ดวย ไดแก การเผยแพรสงิ่ พิมพทางวิชาการไปสบู คุ ลากรในหนวยงานตางๆ และการเผยแพรบทความทางวิชาการผาน
ทางเว็บไซตของสถาบันฯ เอกสารสิง่ พิมพและบทความเหลานีเ้ ปนทีร่ วมของความรแู ละการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่สถาบันฯ ไดคัดเลือกแลววาจะเปนประโยชนกับผูที่ศึกษาติดตามประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยไดจัดพื้นที่บนเว็บไซตของสถาบันฯ ใหผูอานแสดงความคิดเห็นหรือแบงปน
ประสบการณทมี่ คี า ใหผอู า นทานอืน่ ไดดว ย นอกจากนี้ นักวิจยั ของสถาบันฯ ก็ไดรบั เกียรติจากหนังสือพิมพชนั้ นำของประเทศ
ในการตีพิมพเผยแพรบทความของนักวิจัยอยูเสมอ
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ในป 2549 สถาบันฯ ไดใหบริการทางวิชาการผานทางสิง่ พิมพและเว็บไซต ดังนี้

สิง่ พิมพ
1) Journal of Law and Economics in International Trade (L.E.I.T.) วารสารทางวิชาการซึง่ ตีพมิ พเปนภาษา
อังกฤษนี้ รวบรวมบทความของนักวิชาการระหวางประเทศ โดยมีบรรณาธิการซึง่ เปนนักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ คือ นาย Edwin Vermulst และ นาย Stefano Inama สถาบันฯ จัดพิมพเผยแพร 2 ฉบับ ไดแก Volume 2
No. 1 เผยแพรในเดือนธันวาคม 2548 และ Volume 2 No. 2 เผยแพรในเดือนกรกฎาคม 2549
2) รายงานการสัมมนาเรือ่ ง “WTO Doha Round, AEC and FTAs: Policy Options and Implication for
Thailand” เปนรายงานที่รวบรวมการนำเสนอความรูและความคิดเห็นในระหวางการสัมมนาเรื่องนี้ที่สถาบันฯ จัดขึ้น
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ไดเผยแพรในเดือนพฤศจิกายน 2548

บทความ
บทความตอไปนีจ้ ดั ทำโดยนักวิจยั ของสถาบันฯ และเผยแพรบนเว็บไซต
1) 12th Meeting of APEC Ministers Responsible for Trade Statement on Doha Development Agenda
โดย ดร.สมจินต สันถวรักษ http://www.itd.or.th/en/node/299
2) Agriculture Subsidies and the Fate of the Developing World โดย Abigail Smith http://www.itd.or.th/
en/node/298
3) Copyright Protection in Thailand โดย ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน http://www.itd.or.th/en/node/427
4) Doha Round is Now in Crisis: A Change in Modalities could Become a Way Out โดย จุฬวดี
วรศักดิโ์ ยธิน http://www.itd.or.th/en/node/304
5) Expanding Planting Areas: Is It the One and Only Way to Boost up Palm Oil Production? โดย
ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน http://www.itd.or.th/en/node/275
6) FTA a Year After, Does Thailand Win or Lose? โดย จุฬวดี วรศักดิโ์ ยธิน http://www.itd.or.th/en/
node/234
7) Latin America Economic Integration (MERCOSUR): Lessons for ASEAN โดย วิไลลักษณ ถิรนุทธิ
http://www.itd.or.th/en/node/363
8) Making Free Trade Fairer โดย ดร.เอกอรุณ อวนสกุล http://www.itd.or.th/en/news/060927
9) Protecting Workers from the Effects of FTAs โดย วิไลลักษณ ถิรนุทธิ http://www.nationmultimedia.com/
2006/10/03/opinion/opinion_30015236.php (ตีพมิ พใน The Nation วันที่ 3 ตุลาคม 2549 หนา 9A.)
10) The Effects of the Free Trade Arrangement on Social Welfare and Urban Employment โดย ดร.วัชรัศมิ์
ลีละวัฒน (ตีพมิ พใน G. Meijer et. al. (eds.) Heterodox Views on Economics and the Economy of the
Global Society, Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 329-342)
11) Thaksin’s Critiques of the Tenth National Plan โดย สรัญธร ถนอมทรัพย http://www.itd.or.th/en/
node/309
12) The 10th National Economic and Social Development Plan’s Feedbacks โดย สรัญธร ถนอมทรัพย
http://www.itd.or.th/en/node/308
13) The ASEAN Charter and the ASEAN Community โดย เกริกไกร จีระแพทย http://www.itd.or.th/en/
node/060803
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14) The Tenth National and Social Development Economic Plan โดย เกริ ก ไกร จี ร ะแพทย
http://www.itd.or.th/en/node/256
15) Trade and Development Strategy to Achieve Poverty Eradication in Southeast Asia โดย ดร.เอกอรุณ
อวนสกุล http://www.itd.or.th/en/news/060927 (ตีพมิ พใน Bangkok Post วันที่ 14 กันยายน 2549)
16) Trade and the Environment: Mutually Exclusive or Mutually Supportive? โดย Abigail Smith
http://www.itd.or.th/en/node/280
17) TRIPS Council’s Recent Decisions in Favor of Poor Countries โดย ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน
http://www.itd.or.th/en/node/235
18) What’s So Difficult About Doha? โดย Abigail Smith http://www.itd.or.th/en/node/300
19) Weathering the FTA Impacts on Workers through Social Security Provision โดย วิไลลักษณ ถิรนุทธิ
http://www.itd.or.th/en/news/060915
20) U.S. and Australia committed to successful conclusion of the Doha Round, despite the missing
of April 30 Deadline’ โดย ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน http://www.itd.or.th/en/node/254
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สถาบันฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาความรวมมือกับองคกรอืน่ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศเนือ่ งจากเห็นวาภารกิจ
ในการเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาเปนภารกิจรวมระหวางองคกรทัว่ โลก ในป 2549 สถาบันฯ
ไดรวมมือกับองคกรอื่นในหลายรูปแบบ แตมีวัตถุประสงคเดียวกันคือการสรางเครือขายและหุนสวนวิชาการ รวมทั้ง
การแสวงหาทุนและการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกดวย มีรายละเอียดดังนี้

การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
เพือ่ ความรวมมือทีช่ ดั เจนและยัง่ ยืน สถาบันฯ ไดทำขอตกลงหรือทำบันทึกความเขาใจกับองคกรอืน่ มาแลว 7 ฉบับ
มีองคกรทีเ่ กีย่ วของทัง้ สิน้ 11 องคกร ไดแก (1) Fair Trade Center ทีญ
่ ปี่ นุ (2) International Economic Law Institute
of Korea (3) Trade Law Centre for Southern Africa (4) World Trade Institute (5) University of Bologna in
Buenos Aires (6) World Trade Organization (7) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (8) Economic
Executive Programme, Department of Economics, National University of Singapore (9) Indian Institute of
Foreign Trade (10) Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries
ทีอ่ นิ เดีย และ (11) World Intellectual Property
ในป 2549 สถาบันฯ ไดสรางเครือขายเพิม่ เติมโดยทำบันทึกความเขาใจกับอีก 2 องคกร ไดแก
z Centre for Economic Development and Administration (CEDA) ในประเทศเนปาล เมือ
่ เดือนมีนาคม
2549 เพือ่ รวมมือทางดานการฝกอบรม สัมมนา วิจยั รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นขอมูลทางวิชาการ
z National Advance Training Institute (NATI) ในประเทศเวียดนาม เมือ
่ เดือนเมษายน 2549 เพือ่ รวมมือ
ทางดานการฝกอบรม สัมมนา วิจยั รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นขอมูลทางวิชาการ
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กิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา และการประชุมระดมสมองทีจ่ ดั โดยองคกรอืน่ ดังนี้
z นายเกริกไกร จีระแพทย ผอ
ู ำนวยการบริหาร ไดเขารวมประชุมเรือ่ ง Taskforce for Aid for Trade ซึง่ จัดโดย
องคการการคาโลก ณ นครเจนีวา ในวันที่ 18 เมษายน 2549
z นายเกริกไกร จีระแพทย ผอ
ู ำนวยการบริหาร ไดเขารวมสัมมนาเรือ่ ง Diagnostic Trade Integration Studies –
Integrated Framework จัดโดย กระทรวงพาณิชยของ สปป.ลาว ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศ สปป.ลาว ในวันที่ 12 กันยายน 2549
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ู ำนวยการบริหาร และ ดร.สมจินต สันถวรักษ รองผอู ำนวยการฝายวิชาการ เปนวิทยากร
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ระหวางประเทศ (International Trade Centre) ดวยการสนับสนุนทางการเงินของ Asia Trust Fund เปนการฝกอบรม
บุคลากรของภาครัฐบาลประเทศ สปป.ลาว ในระหวางวันที่ 22-25 สิงหาคม 2549
z ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน นักวิจย
ั ของสถาบันฯ เปนวิทยากรอภิปรายเรือ่ ง “ภาษีทางออมในยุคองคการการคาโลก”
ในการประชุมทางดานภาษีของเอเชีย ครัง้ ที่ 3 จัดโดยกระทรวงการคลัง เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2549
z ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน นักวิจย
ั ของสถาบันฯ เปนวิทยากรอภิปรายเรือ่ ง “อุตสาหกรรมน้ำมันปาลมสโู ลก: วาระป
2549” และหลังจากนัน้ ในการสัมมนาของสมาคมน้ำมันปาลมแหงมาเลเชีย (Malaysian Palm Oil Association) ครัง้ ที่ 2
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2549
z ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน นักวิจย
ั เปนวิทยากรในการฝกอบรมเรือ่ ง “Basic Concepts of International Trade”
จัดโดย International Trade Centre ดวยการสนับสนุนทางการเงินของ Asia Trust Fund เปนการฝกอบรมบุคลากร
ของภาครัฐบาลประเทศ สปป.ลาว ในระหวางวันที่ 12 - 15 กันยายน 2549

ความรวมมือเพือ่ การสนับสนุนกิจกรรม
สำหรับองคกรทีม่ นี โยบายใหการสนับสนุนทางดานการเงินและหรือทางดานวิชาการ สถาบันฯ ไดรว มมือกับองคกร
เหลานีเ้ พือ่ เพิม่ กิจกรรมอันเปนประโยชนตอ ประเทศไทยและประเทศในภูมภิ าคเอเชียทีส่ ำคัญ คือ
z สถาบันฯ เปน Focal Point ในประเทศไทยสำหรับกองทุน Asia Trust Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมของ
ศูนยพาณิชยกรรมระหวางประเทศและสหภาพยุโรป โดยสถาบันฯ ทำหนาทีร่ บั และกลัน่ กรอง รวมทัง้ จัดลำดับความสำคัญ
ของคำขอรับเงินทุนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในประเทศไทย กอนการตัดสินใจขั้นสุดทายโดย
ศูนยพาณิชยกรรมระหวางประเทศและสหภาพยุโรป ในป 2549 สถาบันฯ ไดมสี ว นรวมในการคัดเลือกให สำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรบั ทุนสนับสนุนในโครงการ “Strengthening the Export Capacity of
Thailand’s Organic Agriculture” ซึง่ เปนโครงการทีพ่ ฒ
ั นายุทธศาสตรของไทยในการสงออกสินคาเกษตรอินทรียแ ละ
ฝกอบรมผเู กีย่ วของใหเขาใจตลาดและมาตรฐานของเกษตรอินทรีย โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ ในระหวางเดือนพฤศจิกายน
2548 – พฤษภาคม 2549
z สถาบั น ฯ ได รั บ มอบหมายให บ ริ ห ารโครงการความช ว ยเหลื อ ภายใต โ ครงการ EU-Thailand Economic
Cooperation: Small Project Facility โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Good Agricultural Practices and Food
Safety – Implementing EUREPGAP in Thailand เมือ่ วันที่ 25-26 พศจิกายน 2548
z ในป 2549 สถาบันฯ ไดตกลงรวมมือกับ Asian Development Bank (ADB) ในการบริหารโครงการ Support
to Trade Facilitation and Capacity Building in the Greater Mekong Subregion ซึง่ เปนโครงการใหความชวยเหลือ
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