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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วลีทว่ี า “เสริมมูลคาการคา สรางคุณคาการพัฒนา” สามารถอธิบาย
ภารกิจของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา หรือ ITD
ไดอยางดี ปจจุบันการคาระหวางประเทศในโลกกำลังกาวสูยุคคุณภาพ
ความไดเปรียบเชิงปริมาณตอหนวยผลผลิตอยางเดียวจึงไมสามารถนำพา
ประเทศสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได ดังนั้นเจตนารมณในการสรางเสริม
ความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
และการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ของ ITD จึงเปน
เรื่องในอุดมคติที่หลายฝายแสวงหา และมีความทาทายเพราะไมงายที่จะ
บรรลุผล
การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบทุนนิยมสุดขั้วตลอดหลายปที่ผานมา
ทำใหเกิดชองวางและความเหลื่อมล้ำ ซึ่งทำใหโลกบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงของมนุษย และสภาพภูมอิ ากาศ
และสิ่งแวดลอม ที่ดูจะแปรผกผันกันอยางเห็นไดชัด สงผลใหการทำงาน
วิชาการดานการคาระหวางประเทศในปจจุบัน ไมอาจยึดติดกับทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรแตเพียงอยางเดียว หากแตตองสามารถเชื่อมโยงหลักคิดและ
องคความรูที่มีกับบริบทอื่นๆ อยางรอบดาน ดังนั้นการเชื่อมโยงการทำงาน
กับภาคสวนตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรูและเตรียมคนใหพรอมรับการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วตามสภาวการณปจ จุบนั ความมุง มัน่ ความเอาใจใส
ความคิดริเริ่มสรางสรรค จึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง
ตลอดระยะเวลากวา 2 ป ที่ไดมีโอกาสกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของ ITD ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานยุทธศาสตรสำคัญดานการศึกษา อบรม
และคนควาวิจยั เพือ่ สงเสริมการคา การพัฒนา ดิฉนั มีความเชือ่ มัน่ วางานของ
ITD จะเปนหนึง่ ในพลังสำคัญทีส่ นับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศสูก ารพัฒนา
อยางยั่งยืนและมั่นคง จึงขอเปนกำลังใจใหแกทุกทานที่มีสวนรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานของ ITD ประสบความสำเร็จและเปยมไปดวยพลัง
ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ตอไป

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ในอดี ต แนวคิ ด เรื่ อ งการพั ฒ นาประเทศมั ก มุ ง เน น เรื่ อ งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
เปนหลัก อยางไรก็ดี ดวยตอมาเปนที่ประจักษชัดวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
แนวทางทุนนิยมไดขยายชองวางของความเหลื่อมล้ำ เปนที่มาของวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ของโลกหลายครั้ง และไมอาจนำพาประเทศไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนได ซึ่งเห็นไดชัดจาก
ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตตมยำกุงและแฮมเบอรเกอร ซึ่งสั่นสะเทือนโครงสรางเศรษฐกิจ
ของไทยที่มีลักษณะ Export-led Economy อันออนไหวตอการเคลื่อนยายของทุนระหวาง
ประเทศ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ และกำลังซือ้ ของประเทศทีน่ ำเขาสินคาจากไทย
วิกฤตดังกลาวสงผลใหภาคสวนตางๆ ซวนเซแทบลมทั้งยืนกันถวนหนา ดังนั้นแนวคิด
เรื่องการพัฒนาประเทศจึงเบนเข็มไปใหความสำคัญกับการเติบโตอยางยั่งยืนและการพัฒนา
อยางสมดุลเพือ่ สรางการรองรับผลกระทบทีด่ ี (Resistance) และความยืดหยุน ในการฟน ตัว
(Resilience) จากวิกฤตตางๆ มากขึ้น
เป า หมายเรื่ อ งการเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น และการพั ฒ นาอย า งสมดุ ล เป น คำสั้ น ๆ
แตมีความหมายลึกซึ้งกวางไกล การบรรลุถึงจึงไมงายและใชเวลานาน ดังนั้นเพื่อเตรียมการ
ดังกลาวจึงตองพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ 2 ประการ ใหมีความ
พรอมในระดับหนึง่ เสียกอนไดแก 1) Physical Infrastructure อาทิ ระบบถนน ไฟฟา ประปา
และ 2) Social Infrastructure อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข และความมั่นคงของมนุษย
อย า งไรก็ ด ี เนื ่ อ งจากบริ บ ทความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศและภายในประเทศขาด
ความเสถียร อันเกิดจากปจจัยกระทบที่สลับซับซอนและหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งบทบาท
ที่เดนขึ้นของตัวแสดงที่ไมใชรัฐ การดำเนินการดังกลาวจึงไมสามารถดำเนินการเพียงลำพัง
โดยรัฐ หากแตตองการการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนดวย
เปนทีน่ า ยินดีวา ปจจุบนั ITD ไดดำเนินงานในแนวทาง Public Private Partnership
(PPP) มากขึ้น ทามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การดำเนินนโยบายของรัฐ
โดยแสวงหาความสัมพันธเชิงหุน สวนรวมกับภาคเอกชนจะทำใหความสามารถวิเคราะหและ
ตอบสนองตอประเด็นปญหาเปนไปไดอยางรอบดานมากขึน้ ผมเชือ่ มัน่ วา ITD จะปฏิบตั งิ าน
ไดเปนอยางดีตอ ไป ทัง้ ในฐานะผูใ หบริการสาธาณะทางวิชาการแกประชาชนไทยและในฐานะ
Regional Arm ของทีป่ ระชุมสหประชาชาติวา ดวยการคาและการพัฒนา หรือ UNCTAD ซึ่ง
เปนกลไกสำคัญในการเชื่อมตอประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นกับภูมิภาคและโลก
สุดทายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกทาน
เคารพนับถือ ไดโปรดดลบันดาลใหผูบริหารและเจาหนาที่ ITD ทุกทานประสบความสำเร็จ
ในการปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ตลอดไป

ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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สารประธานกรรมการ
ป 2553 นี้ เปนปทส่ี ถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา
หรือ ITD ดำเนินงานมาครบ 8 ป ถานับเทียบอายุคนก็ถอื วา ไดเขาสูว ยั ประถม
หรือวัยของการเรียนรูที่จะเขาใจตนเองและปรับตัวเขาสูสังคมแลว ดังนั้น
ในมิติดานการบริหารองคกร งานในปนี้ของ ITD จึงเนนการสำรวจตนเอง
และการวางแผนปรับตัวเพื่อเขาสูการทำงานในปตอๆ ไปอยางเปนระบบ
มากขึ้น เห็นไดจากการริเริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร และการทบทวน
วิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อปรับใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในชวง
หลายปที่ผานมาอยางจริงจัง
การบริหารงานองคการมหาชน (Public Organization) ซึ่งเปน
หนวยงานใหบริการสาธารณะโดยไมแสวงหากำไรของรัฐ มีความแตกตาง
จากการบริหารหนวยงานในระบบราชการทั่วไปอยางชัดเจน ดวยเปาหมาย
ในการจัดตั้งที่มุงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับประสิทธิผล
ในการดำเนินงานทีส่ งู กวาหนวยงานรัฐประเภทอืน่ บุคลากรขององคการมหาชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ITD จึงมีจำนวนไมมาก หากแตมหี นาทีใ่ นความรับผิดชอบ
เทียบเคียงไดกับกรมเลยทีเดียว
ในฐานะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการ ผมมี
ความยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะสนั บ สนุ น ภารกิ จ อั น ทรงคุ ณ ค า นี้ อ ย า งเต็ ม
กำลังความสามารถ เพื่อประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
พรอมกันนี้ขอแสดงความชื่นชมและเปนกำลังใจใหเจาหนาที่ ITD ทุกทาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ และเปนกำลังสำคัญสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้มาโดยตลอด ขอใหทุกทานประสบความสุข
ความเจริญ และความสำเร็จในการทำงานตลอดไป

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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สารผู้อำนวยการ
ในช ว งหลายป ท ี ่ ผ  า นมา ITD ได ร ั บ ความร ว มมื อ อย า งต อ เนื ่ อ งและดี ย ิ ่ ง
จากหนวยงานเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมวิชาการดาน
การคาระหวางประเทศเพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนธรรม อยางไรก็ดี เพื่อให
ดอกผลจากการดำเนินงานของ ITD นำพาประโยชนที่กวางขวางขึ้น ปจจุบัน ITD จึงได
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) จากเดิมที่มุงเนนการทำงานรวมกับองคกร
ระหว า งประเทศและหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ท ำงานเกี่ ย วกั บ การต า งประเทศเป น ส ว นใหญ
(Public Sector Connectivity) เปนการเนนการทำงานรวมกับองคกรและหนวยงาน
ที่ใหบริการสาธารณะ และ/หรือบริการสมาชิก (Private Sector Connectivity) ซึ่งแม
ไมไดทำเรื่องระหวางประเทศ แตก็เห็นไดชัดวาตื่นตัวเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) และการเปนสวนหนึ่งของประชาคมนานาชาติ
เปนอยางมาก
ในป 2553 ITD เขาไปดำเนินงานรวมกับภาคพลเมือง (Civilian Movement)
ผานสื่อชนิดตางๆ มากขึ้น ดวยขนาดขององคกร ITD ที่เล็ก บุคลากรมีจำกัด การเปดเชื่อม
กับภาคพลเมืองแนวกวางจึงจำเปนตองทำผานสื่อสาธารณะ จะเห็นไดวาการปรากฏตัวของ
ITD ผานสื่อรูปแบบตางๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสมีมากขึ้น ซึ่งทำใหเรารับรูไดถึงความ
กระตือรือรนของกลุมตางๆ ทั้งในระดับองคกร (Organization) ระดับบุคคล (Individual)
ระดับชุมชนพื้นที่ (Area-based Community) และชุมชนความสนใจ (Interest-based
Community) ที่ตระหนักถึงกระแสความจำเปนและความสำคัญในการเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนเขามาหาเรา
สิ่งที่เปนจุดทาทายที่สุดคือ จะปรับภาษาและทวงทาการสื่อสารเรื่องที่ซับซอน
ละเอียดออน และบอยครั้งเกี่ยวของกับประวัติศาสตรและกฎหมายระหวางประเทศ ใหคน
หลากกลุม หลายภูมิหลัง สามารถแตะถึงและสัมผัสกับองคความรูเหลานี้ไดอยางไร ทั้งนี้
ยิ่งเปนความทาทายเพิ่มขึ้นหากพูดถึงเรื่องความเขาใจ เทาทัน และทั่วถึง ซึ่งเปนเรื่องที่
ยากกวา มิหนำซ้ำหลักคิดหลายอยางที่อยูมานับ 100 ป ดานเศรษฐกิจ การคา การพัฒนา
ก็ถูกเขยาจนสั่นคลอนดวยคำถามทาทายใหม และการพิสูจนที่แสดงใหประจักษชัดขึ้นวา
หลักคิดแบบเดิมที่นำมาสูการพัฒนานั้น ไมเพียงแตขาดประสิทธิภาพ แตถึงขนาดสราง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาในหลายตอหลายครั้ง
ดังนั้นการทำงานของ ITD จึงตองเชื่อมกับความรูและเครือขายทั้งในฐานะผูรับ
และผูส ง สวนการเปนผูผ ลิตความรูน น้ั เปนบทบาททีต่ อ งอาศัยพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในหวงเวลานี้
จึงเนนการเปดเวทีใหความรูและความเห็นจากซอกมุมเล็กๆ ที่อาจจะกลายเปนคำตอบ
ที่ยิ่งใหญใหแกสาธารณะไดปรากฏขึ้น มากกวาการจะหวังเปนผูผูกขาดการคิดและเสนอ
ทางออกเพียงอยางเดียว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน

ผูอำนวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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ทัศนคติ / มุมมอง
ความคาดหวังต่อ ITD

ในสายตาของบุคคลสำคัญ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการสถาบันฯ

(12 เมษายน 2548 - 8 กันยายน 2551)

สถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการ
พัฒนาหรือ ITD เปนองคการมหาชนที่ตั้งมาไมนาน (ตั้งป
2545) แตก็ปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญมากองคกรหนึ่ง
ภารกิจของ ITD คือการมุงสรางความรูความเขาใจและ
ความสามารถในการเจรจาทางการคาระหวางประเทศ
ให กั บ บุ ค ลากรของประเทศด อ ยพั ฒ นาในภู มิ ภ าค
เอเชียแปซิฟกของเรา แนวคิดในการจัดตั้ง ITD เกิดจาก
การที่พิจารณาเห็นวาโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การคาและการลงทุนระหวางประเทศกำลังมีความสำคัญ
มากขึ้นทุกที ในขณะเดียวกันกระแสโลภาภิวัตนไดพัด
กระหน่ำไปทั่วโลกทำใหการเปดเสรีทางการคาเปนไป
อยางกวางขวางดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
ขอตกลงทางการคาทั้งที่เปนพหุภาคีและทวิภาคีกำลัง
เกิดขึน้ อยางมากมายในขอบขายทัว่ โลก ภายใตสภาวการณ
เชนนี้จำเปนที่ประเทศตางๆ จะตองมีบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจและความสามารถในเรือ่ งเกีย่ วกับการคาระหวาง
ประเทศ ทัง้ ในมิตขิ องการเจรจาเพือ่ ทำสัญญา ความเขาใจ
ในกติ ก าสากลและความสามารถในการใช ป ระโยชน
จากสัญญา และกติกา ประเทศที่พัฒนาแลวสวนมากจะ
มีบุคลากรในดานนี้คอนขางครบถวน แตประเทศกำลัง
พัฒนามักจะขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ทางดานนี้ การสรางสถาบันระหวางประเทศขึน้ เพือ่ พัฒนา
บุคลากรทางดานนี้ จึงเปนเรื่องมีความสำคัญมีความ
จำเปนเรงดวนและเหมาะสมกับสถานการณ
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การที่ ป ระเทศไทยเข า แบกรั บ ภารกิ จ นี้ ห รื อ
ชวงชิงเอาภารกิจนี้มาเปนของเราได ตองถือวาเปน
ผลสำเร็ จ ที ่ ด ี ต  อ ประเทศไทย ถ า เราช ว ยกั น ทำให ด ี
สถาบันนี้จะกอเกิดบทบาทตอภูมิภาคอยางมีนัยสำคัญ
และจะเป น ประโยชน ต อ ประเทศไทยในระยะยาว
อยางมาก อีกทัง้ เหมาะสมกับระดับขัน้ แหงพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปนประเทศที่มีระดับขั้น
แหงการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่คอนขางกาวหนาใน
บรรดาประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟก และกำลัง
จะเปลี่ยนจากการเปน net capital importing country
มาเปน net capital exporting country
การไดเปนผูน ำทางความรูแ ละการไดเปนผูส อน
ผูนำทางการคาของมิตรประเทศทั้งหลายถือเปน Asset
ที่มีคาอยางมากตอประเทศไทย
ผมขอขอบคุณผูบริหาร ITD ทีมงานของ ITD
และผูมีสวนเกี่ยวของในการชวยเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกบั ITD ทัง้ ในอดีต ปจจุบนั และอนาคตทีช่ ว ยกันสราง
ให ITD กอเกิดประโยชนตอประเทศไทยและชุมชน
ระหวางประเทศอยางมีนัยสำคัญซึ่งทำใหเราภาคภูมิใจ
ใน ITD ไดตลอดเวลา

ศาสตราจารย ดร.สมชัย ฤชุพันธุ

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

(16 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2549)

จำไดวาเมื่อ พ.ศ. 2548 ในคราวที่เสนอตนให
คัดเลือกเปนผูอำนวยการบริหารของสถาบันระหวางประเทศ
เพือ่ การคาและการพัฒนา ผมไดแสดงความคิดเห็นหลายอยาง
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ ITD บนพื้นฐานที่ปฏิบัติงาน
ทางดานการพัฒนา การคาการเจรจาระหวางประเทศมานานป
หนึ่ง ITD สามารถเปนเครื่องมือเชิงนโนบายที่
สรางสรรคของประเทศไทยในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมระหวางประเทศ แนวคิดก็คือหากไทยมีผลประโยชน
ทางการคาระหวางประเทศตองปกปอง และขยายตัวสยายปก
ก็ชอบที่จะสรางแนวคิด ความเขาใจ ปรัชญาการคาภายใต
กติกาทีเ่ ปนธรรม เปนเครือ่ งมือเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคสดุ ทาย
หรือเปาหมายสูงสุดของผลประโยชนแหงชาติ
อยางนอยการสรางสมรรถนะความรูความเขาใจใน
กติกาการคาโลกและแนวคิดตางๆ ในการพัฒนาก็สามารถ
ทำใหเพื่อนบาน, ประเทศคูคา คนตางวัฒนธรรมตางภาษา
เขาใจประโยชนและภัยคุกคามของการคาเสรีได จะไดจดั การ
กับตนเองไดอยางถูกตอง และพัฒนาใหอยูกับกระบวนการ
โลกาภิ วั ต น อ ย า งรู เ ท า ทั น ต อ ไปจะทะเลาะกั น ก็ ท ะเลาะ
อยางปราชญ
สอง ในฐานะที่อาศัยการสงออกเปนปจจัยผลักดัน
การพัฒนาตลอดหาทศวรรษที่ผานมา และผูมีสวนไดเสียจาก
การนี้มาก “การนำโลกภายนอก” คือวิวัฒนาการ กฎเกณฑ
เล ห  เ หลี ่ ย มของกระบวนการการคา การพัฒนาระหว า ง
ประเทศ มาสู “ความเขาใจภายใน” ใหแก เกษตรกร, พอคา,
นักธุรกิจ, ผูประกอบการ, ประชาชน, เยาวชน นาจะเปนสิ่งที่
พึงสงเสริม เพือ่ ขยับสูก ารตอสูใ นระดับในอนุภมู ภิ าค, ภูมภิ าค
และสากลมากขึ้น

เราจะอยูกับโชคชะตาอยางเดียวไมได
สาม บทบาทการใหความรูและความเขาใจเตรียม
ความพรอม เปน “มาลัยแหงมิตรภาพ” และ “ความจริงใจ”
สูงสุดเหมือนครูและสงฆ ที่สอนผูคนในอดีต เปน “ผูให”
มากกวา “ผูแ สวงหา” เมือ่ เกิดความเคารพเชือ่ ใจ ความสัมพันธ
อยางอื่นก็ถูกแผวทางสูความสะดวกขึ้น
หาก ITD ทำหนาที่ไดดี องคกรอื่นในดานความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหวางประเทศ
การพัฒนาการคาและการพัฒนาก็จะพบความราบรื่นยิ่งขึ้น
ไกไดพลอย ลิงไดแกว ควรอยูแ ตในคำพังเพยเทานัน้
ITD ไมใชคำตอบสุดทาย แตเปนสวนหนึ่งใน
jigsaw ที่จะทำใหภาพวาดฝนทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
การพัฒนาสมบูรณขึ้น สัมฤทธิ์ผลดีขึ้น
ผูกอกำเนิด ITD จากการประชุม UNCTAD X
ที่กรุงเทพฯ เมื่อตนศตวรรษนี้ มีความคิดที่ยาวไกล
คนที่มีลมหายใจตอๆมา หากไมมีความคิดริเริ่ม
หลอเหลาทัดเทียม ควรจะมีสายตาที่เห็นความดีงามและ
ประโยชนแหงองคกรนี้ และผลักดันในทางที่สมควรใหทำ
หนาที่อันมีคุณคาตอไป
รวมทั้ง การจัดรูปองคกรใหผนึกองคกรคลายคลึง
ใหมีพลังความเขมแข็งปฏิบัติหนาที่นี้ตอไป โปรดอยาไดมอง
เพียงอาณาจักรและอธิปไตยแหงองคกรของตนเปนหลัก
โลกหมุนไป คนตองหมุนทัน

นายเกริกไกร จีระแพทย
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นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
กรรมการสถาบันฯ

(12 เมษายน 2548 - 8 กันยายน 2551)

การเจรจาตอรองระหวางประเทศเปนภารกิจหลักของสังคม
ที่มีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง ความสุข ความทุกข ความสูญเสีย ฯลฯ
ของมนุษยชาติเปนผลพวงของการเจรจาตอรอง
ITD มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนใหการเจรจาตอรอง
ทางการคา การลงทุน ฯลฯ เกิดความเสมอภาคเทาเทียมและนำไปสู
ผลประโยชนที่เปนธรรม โดยเฉพาะบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนา
ในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
ในฐานะองคการมหาชน ITD ไดแสดงใหประจักษวารูปแบบ
บริการจัดการใหมมปี ระสิทธิภาพ รองรับเจตนารมณของสำนักเลขาธิการ
การประชุมแหงสหประชาชาติวา ดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
ไดอยางสมบูรณ
ดังนั้น คำขวัญ ... เสริมมูลคาการคา สรางคุณคาการพัฒนา
จึงสะทอนความเชื่อมโยงระหวาง ITD, รัฐไทย, ประชาชนชาวไทย และ
หนวยงานในตางประเทศไดเปนอยางดี

นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
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ดร.จรวยพร ธรณินทร์
ประธานกรรมการสถาบันฯ

(17 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551)

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (สคพ.) ไดเปดดำเนินการอยางเปน
ทางการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยมี
สถานะเปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ
พัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 บริหารงาน
ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบัน
ระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา ซึง่ ดิฉนั
ไดมีสวนรวมในฐานะประธานกรรมการสถาบันฯ
ตั้งแต 16 กันยายน 2551
การดำเนินงานของ สคพ. ไดเนนการเปน
ศู น ย ก ลางความเชี่ ย วชาญในการเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแขงขัน รวมทัง้ เสริมสรางศักยภาพ
ทางการค า และการพั ฒ นาให แ ก บุ ค ลากรของ
ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่น ๆ
ซึง่ ตลอดระยะเวลา 3 ป ทีม่ สี ว นรวมบริหารจัดการ
ของสถาบันฯ พบวามีผลงานเดนหลายดาน
ด า นการสร า งเครื อ ข า ยและความเป น
หุนสวนทางวิชาการรวมกับสถาบันขององคการ
สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ องคการ
ระดับภูมิภาค รวมทั้งหนวยงานของประเทศไทย
คณะกรรมการฯ ไดมีโอกาสเขาพบและเจรจา
การวางแผนความรวมมือกับผูน ำขององคการคาโลก

(WTO) และที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา
และการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งชวยเพิ่มความ
เขมแข็งของ สคพ. ใหเปนที่รูจักในหนวยงาน
ระดับโลก
งานฝกอบรมของ สคพ. ไดเปดโอกาส
ใหบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่องของการคาระหวางประเทศ การเงิน
การลงทุน และการพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือกับ
ความเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวตั น และการคาเสรี
ของโลกยุคใหม
นอกจากนี้งานวิจัย และสารสนเทศและ
บริการวิชาการ ยังชวยใหเกิดการกระจายความรู
ขอมูลขาวสารในวงกวาง สำหรับบุคลากรในสาขา
วิชาชีพของ สคพ. ที่เกี่ยวของ
ดิ ฉั น ภู มิ ใจในผลงานการบริ ห ารจั ด การ
ของ สคพ. ตลอดมา และเชือ่ มัน่ ในการดำเนินตอไป
ในอนาคต งานของ สคพ. จะชวยใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางทางการคาและพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียไดอยางแทจริง
ดร.จรวยพร ธรณินทร
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ความเป็นมาของ ITD
ในระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (อังคถัด: UNCTAD) ครั้งที่ 10
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 12-19 กุมภาพันธ 2543 ณ กรุงเทพมหานคร รัฐบาลไทยโดย นายสุรินทร พิศสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดลงนามในความตกลงวาดวยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา หรือ สคพ. กับองคการสหประชาชาติ ที่มีนายรูเบนส ริคูเปโร เลขาธิการ UNCTAD เปนผูรวมลงนาม
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2543 เพื่อใหมีการจัดตั้งหนวยงานเขามาทำหนาที่ Train the Trainer ในดานการคา
และการพัฒนาใหกับประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา โดยมีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อสรางเครือขาย
ความรูและเสริมสรางศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดและดำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ ทีจ่ ะสามารถใชประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวตั นและการรวมตัวเขากับระบบเศรษฐกิจโลก
ไดอยางเต็มที่ ทัง้ การเขาเปนภาคีความตกลงในกรอบองคการการคาโลก (WTO) การเปดเสรีทางการคา (FTA)
การเงิน และการลงทุน
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ สคพ. (International
Institute for Trade and Development: ITD) จึงไดถือกำเนิดขึ้น และกลายเปนองคกรเพียงแหงเดียว
ในโลกที่เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางรัฐบาลของประเทศสมาชิกและอังคถัด ดังนั้น ITD จึงเปนหนวยงานที่
จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา โดยสอดคลองเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการดำเนินภารกิจของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย
และกระทรวงการตางประเทศ เปนตน และใชกิจกรรมการฝกอบรม การสัมมนา และประชุมระดมความคิด
เปนเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูกำหนดนโยบาย
และการเจรจาการคารวมทั้งผูประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดการเพิ่มศักยภาพในดานการคา การเงิน การลงทุน
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จนสามารถผลักดันให
ประเทศไทยก า วไปสู ก ารเป น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น
ทางการคากับตางประเทศ ทั้งนี้ ITD ยังใหการสนับสนุนงานคนควา
วิจัยแกประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกดวย
ปจจุบนั ITD ยังมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานระหวาง
ประเทศหลายหนวยงาน เชน WTO, ADB, WIPO และ ITC เปนตน
จึงถือเปนองคกรดานยุทธศาสตรของรัฐบาลไทย ที่จะชวยเสริมสราง
ความสัมพันธกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
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อำนาจหน้าที่
การจัดตั้ง ITD เกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคสอดคลองตามพันธกิจระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยไดลงนามไว
และเพื่อใหการบริหารสถาบันฯ มีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ ITD จึงใหมีฐานะเปนองคการ
มหาชนภายใตพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ตามมาตรา 6
มาตรา 6 “ใหสถาบันมีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาอบรมและคนควาวิจัยเพื่อสงเสริมการคา
และการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคลองกับความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยและองคการสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา”
ดังนั้น อำนาจหนาที่หลักของ ITD ก็คือ การจัดการศึกษาอบรม และใหการสนับสนุนเพื่อการคนควา
วิจัยแกบุคลากรของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน
การพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
กระแสโลกาภิวัตนและแนวทางการยกเลิกขอจำกัดทางการคาตางๆ
นอกจากนี้ ITD ยังมีหนาทีใ่ นการใหความชวยเหลือแกประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะ
ในเรือ่ งของการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมรวมกัน และมาตรการทางกฎหมายตางๆ ทีส่ อดคลอง
กับนโยบายดังกลาว โดยมุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในระดับภูมิภาค เพื่อใหเกิดความเปน
เอกภาพ ซึ่ง ITD จะเปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรม และสรางกิจกรรมเสริมศักยภาพตางๆ รวมกับสำนักงาน
เลขาธิการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา และองคการอื่นที่เกี่ยวของ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
และการให้บริการทางวิชาการเพ�อการค้า
และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย เพื่อการคาและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย
เสริมสรางศักยภาพ และความสามารถในการวิเคราะหการกำหนดนโยบายเพื่อการคาและการพัฒนา
สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการคา และการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย
ใหบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะดานการคาและการพัฒนาใหแกบุคลากร
ในภูมิภาคเอเชีย
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โครงสร้างองค์กร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการ ITD
ผู้ตรวจสอบภายใน
(1อัตรา)

ผู้อำนวยการ
(1อัตรา)

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

(1อัตรา)

(1อัตรา)

ส่วนงานบริหาร
(10 อัตรา)
หัวหน้าส่วนงานบริหาร (1)
เลขานุการบริหาร (1)
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน (2)
เจ้าหน้าที่บุคลากร (1)
เจ้าหน้าที่การเงิน (1)
เจ้าหน้าที่บัญชี (1)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป (2)

ส่วนงานฝึกอบรม
(5 อัตรา)
หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม (1)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (3)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)

ส่วนงานสารสนเทศ
และเผยแพร่วิชาการ (4 อัตรา)

ส่วนงานวิจัย

หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศ
และเผยแพร่วิชาการ (1)
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (2)
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (1)

หัวหน้าส่วนงานวิจัย (1)
นักวิจัย (4)

(5 อัตรา)
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คณะกรรมการ ITD
และผู้แทน (พ.ศ. 2552-2554)

1. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
1

2

3

4

5

6

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ
(20 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน)

2. นายยรรยง พวงราช

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

3. นายธีรกุล นิยม

24 รายงานประจำปี 2553 itd

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

5. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ

6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
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คณะกรรมการ ITD
และผู้แทน (พ.ศ. 2552-2554)

7

8

9

10

11

12

7. ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

8. ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

9. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

26 รายงานประจำปี 2553 itd

10. รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

11. ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

(แทน) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ

12. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง

(แทน) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
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คณะกรรมการ ITD
และผู้แทน (พ.ศ. 2552-2554)

13

14

15

16

17

18

13. นายนพดล สระวาสี

(แทน) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

14. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์

(แทน) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

15. นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์

28 รายงานประจำปี 2553 itd

(แทน) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

16. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

(แทน) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

17. นายฤทธิ์ ศยามานนท์

(แทน) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

18. นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์

(แทน) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
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คณะกรรมการ ITD
และผู้แทน (พ.ศ. 2552-2554)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ
รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ
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กิจกรรมหลักและยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก
ITD มีกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการรวบรวม
องคความรูอยางเปนระบบและการวิจัย กิจกรรมการจัดการศึกษาอบรม
และกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

(Strategic Issues)

เพื่อใหการดำเนินภารกิจของ ITD บรรลุผลตามนโยบาย ITD จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตรตางๆ
เพื่อใชเปนกรอบในการดำเนินงาน 2 ยุทธศาสตร โดยมี 4 กลยุทธเปนเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการค้าและการพัฒนา

ยุทธศาสตรน้กี ำหนดขึ้นโดยมีเปาประสงคท่จี ะใหประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
ประสบความสำเร็จดานการคาและการพัฒนา ดวยการสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการคาและการพัฒนา
ที ่ ท ั น สมั ย เป น ที ่ ต  อ งการและได ร ั บ การยอมรั บ ทั ้ ง ในและต า งประเทศ (Innovation of Trade and
Development Best in class) ซึ่งในยุทธศาสตรนี้จะใชกลยุทธในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่สงผลตอการคาและการพัฒนา ดวยการสงเสริม
การเขาถึงและพัฒนาสรางองคความรู และนวัตกรรมที่ทันสมัยในดานการคาและการพัฒนา รวมไปถึงการปรับ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อการคาและการพัฒนา โดยมุงพัฒนาบุคลากรดาน
การคาและการพัฒนาใหมสี มรรถนะและความเชีย่ วชาญ สงเสริมการสรางคลังสมอง (Pool of Resource Persons)
เพือ่ การคาและการพัฒนาของภูมภิ าค และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกรอยางเปนระบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือและการให้บริการทางวิชาการ

ยุทธศาสตรนี้กำหนดขึ้นโดยมีเปาประสงคที่จะใหประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีความรวมมือ
อยางยั่งยืน และไดรับบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับนานาชาติ ผานทางกิจกรรมตางๆ
ของ ITD ซึ่งจะทำให ITD เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในวงกวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินยุทธศาสตรนี้
จะสามารถรองรับความตองการเพื่อการคาและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียได โดย ITD จะใชกลยุทธที่ 3 และ 4
ในการดำเนินงาน คือ
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา ดวยการบูรณาการ
ความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อสรางกิจกรรมและผลงานที่สามารถใชอางอิงหรือเชื่อมโยงไดในระดับประเทศ
ในขณะเดียวกันก็สรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาไปพรอมกัน
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการใหบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ดวยการยกระดับการ
ใหบริการโดยใหมีผลงานในภาษาอื่นๆ ของประเทศในเอเชียที่เผยแพรไดดวย พรอมกับพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการใหบริการทางวิชาการ พรอมกับสงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดในเชิงรุก
รายงานประจำปี 2553 itd
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ITD ไดกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรสำหรับการดำเนินงานในระหวางป พ.ศ. 2553–2556 เพื่อการ
กาวไปสูการเปนองคกรที่มีความโดดเดนและมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)
โดยมีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ คำนึงถึงหลักความคุมคา (Value for Money) หลักการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufﬁciency Economy) โดยจะมุงเนนการเสริมสรางภาพลักษณองคกรใหกลายเปนสถาบันดานการคาและ
การพัฒนา ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่ง ITD ไดจัดวางทิศทาง
การขับเคลื่อนภารกิจการใหบริการองคความรูและนวัตกรรม ที่จะเอื้อตอการพัฒนาดานการคาและการพัฒนา
ของประเทศในภูมิภาค โดยเนนใหผูรับบริการเปนศูนยกลางและสามารถเขาถึงการบริการขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูลเชิงลึกดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนาไดอยางทั่วถึง
ในดานการผลิตและเผยแพรองคความรูที่ทันสมัยสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและแนวโนมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ITD ก็มีนโยบายที่จะเนนการเผยแพรผลงานวิจัยควบคูไปกับการจัดกิจกิจกรรม
ฝกอบรมในระดับสูง เพื่อเปนการตอยอดองคความรู ทำใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
(Competitiveness) ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และมีการบูรณาการกับภาคีเครือขายทั้ง
ในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดานโครงการวิจัย (Research project) การแลกเปลี่ยน
นักวิจัย (Visiting fellows) และการจัดการฝกอบรม (Training program) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานดานการคาและการพัฒนา ดวยแนวทางดำเนินงานนี้ ITD ก็เชื่อวาจะสามารถ
พัฒนาให ITD กลายเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย (Regional Hub) ดานการฝกอบรมเรื่องการคาระหวาง
ประเทศและการพัฒนา
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดำเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ ที่วางไวสัมฤทธิ์ผล ITD จำเปนตองพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล (TQA) โดยจะยึดหลักมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
(Result-based Management: RBM) และการบริหารตามวัตถุประสงค (Management by Objective: MBO)
ทีม่ งุ ผลสำเร็จของงาน และจะสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายและบุคลากรภายใน
อยางตอเนือ่ งและเปนระบบ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีความ
เชีย่ วชาญดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนา
ที่เทียบเทามาตรฐานสากล (Trade Technician
Expert) ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีอน่ื ๆ ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนา
และเผยแพรองคความรูผานนวัตกรรมที่ทันสมัย
และพั ฒ นาการจั ด การองค ค วามรู
(Knowledge Management) เพื่อ
นำไปสูก ารเปนองคกรแหงการเรียนรู
ที่สรางสรรคอยางแทจริง
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การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
(Paradigm Shift)
องคการมหาชนเปนรูปแบบการบริหารสาธารณะของรัฐ ที่มุงหมายแตกตางจากระบบราชการทั่วไป
จึงยอมเปนที่คาดหวังจากประชาชนและภาคสวนตางๆ แตกตางจากที่คาดหวังจากระบบราชการปกติ ทำให
ITD ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ดานการบริหารตางๆ โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
ผูอำนวยการ ITD ปรับและเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน เพื่อนำไปสูการปฏิบัติและการบริหารงานของ ITD
อยางจริงจัง ทัง้ ดานการจัดการศึกษาอบรม การคนควาวิจยั การสรางเครือขายความรวมมือ การประชาสัมพันธ
การบริหารกิจการทั่วไป รวมทั้งเรงจัดทำแผนยุทธศาสตรเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ โครงการหรือ
การริเริม่ ในสิง่ ใหมๆ เพือ่ ใหสามารถตอบคำถามจากสังคมถึงความสำคัญ และการคงอยูข ององคกร การคงรูปแบบ
องคการมหาชน เพื่อทำหนาที่พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง
และการพัฒนาแกบุคคลากรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในภูมิภาคเอเชียตามภารกิจของสถาบัน
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น เริ่ ม ต น จากการศึ ก ษาข อ มู ล และข อ วิ จ ารณ ข องหน ว ยงานและ
บุคคลภายนอกที่มีตอองคกร อาทิ รัฐมนตรีผูกำกับดูแลในระดับนโยบาย, หัวหนาคณะนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนผูเสนอรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขององคการมหาชน
ตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส.ก.พ.ร.), อดีตประธานกรรมการ ITD (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน),
อดีตผูอำนวยการ ITD (ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และนายเกริกไกร จีระแพทย), อดีตกรรมการ ITD
(นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย), ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ITD (รศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล และ ศาสตราจารย
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย) และผูท รงคุณวุฒอิ น่ื ๆ อาทิ ศาสตราจารยวนั ชัย ศิรชิ นะ และนายแพทยประเวศ วะสี
เปนตน เพื่อนำขอมูลที่ไดมาประกอบการจัดทำบทวิเคราะหเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ
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จากนั้นจึงทำการศึกษาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภายในองคกร ผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม บันทึก และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนขององคกร และ
สรุปปจจัยเสีย่ งภายในองคกร เชน ความเสีย่ งดานการเงินจากปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน, ความเสีย่ ง
ดานยุทธศาสตรจากการขาดแผนยุทธศาสตรทช่ี ดั เจน, และความเสีย่ งดานการตลาดจากการขาดระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานอยางเปนระบบ เปนตน ซึ่งจะนำไปสูการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
Management Chart) และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคกร ที่จะเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณามอบนโยบาย โดยไดมีการเขาพบหารือกับผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงานเครือขายและหนวยงานสำคัญที่เกี่ยวของ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส.ก.พ.ร.), สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (TICA), สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน (NEDA) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนตน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของ ITD ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสในการขยายเครือขายความรวมมือภายในประเทศ
ไปพรอมกันดวย และยังทำให ITD เปนที่รูจักกวางขวางของหนวยงานภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
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ทัง้ หมดนีค้ อื การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายใน ที่ ITD ไดเรงรัดดำเนินการ ซึง่ ยังตอง
มีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมใหมปี ระสิทธิภาพ (Efﬁciency) และประสิทธิผล (Effectiveness) มากยิง่ ขึน้
นอกจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ดานการบริหารแลว ITD ยังไดดำเนินการ
ดานการบริหารอื่นๆ เชน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 - 2557

แผนยุทธศาสตรนี้เปนแผนดำเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งและเอกลักษณขององคกร โดยลด
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 ป

ปรับปรุงระบบการงบประมาณ

ITD ไดมีการจัดระบบการงบประมาณ ใหมีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ
มีความคุม คา และมีความโปรงใส (Transparency) และพรอมรับการตรวจสอบ (Accountability) ทัง้ งบประมาณ
แผนดินประจำป และงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554

ในการจัดทำคำของบประมาณป 2554 ITD ไดรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับใชจายประจำป 2554
จำนวน 49,564,100 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ไดรับเมื่อป 2553 จำนวน 7,240,900 บาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.11

การพัฒนาการปฏิบต
ั งิ านของเจ้าหน้าที่

ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนภายใตการกุมบังเหียนของ
ผูอำนวยการคนปจจุบัน ITD ไดมีการสงเสริมและดูแลใหเจาหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ นโยบาย และมติของคณะกรรมการอยาง
เครงครัด โดยใหเจาหนาทีท่ ำความเขาใจกับระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
และยึดถืออางอิงในการปฏิบัติภารกิจอยูเสมอ เพื่อรักษาธรรมาภิบาล
ความเปนธรรม และความถูกตองโปรงใส

การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร

ITD ได จ ั ด ทำแผนพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คล คู  ม ื อ
การปฏิบัติงาน (Manual) และแผนการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecards) ตลอดจนแผนปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลการปฎิ บั ติ ง านไปควบคู กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของเจ า หน า ที่
โดยการสงเจาหนาที่เขารวมการสัมมนาและเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
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การประชาสัมพันธ์

ที่ผานมา ITD ไดมุงเนนการประชาสัมพันธ สื่อสารขอมูลองคกร ตลอดจน
เผยแพรองคความรูของ ITD ใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนอยางตอเนื่อง ผานเวที
การประชุม สัมมนา การออกสื่อวิทยุ โทรทัศน การใหสัมภาษณสื่อสิ่งพิมพ
การปาฐกถา และการบรรยายตามสถานที่ตางๆ อยางไรก็ดี เพื่อปรับปรุงแผนการ
ประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานให มี ร ะบบและสอดคล อ งกั บ สถานการณ ปจ จุ บัน มากขึ้น
ITD จึงใหความสำคัญกับการสื่อสารผานสื่อสาธารณะและการปรับปรุงการจัด
นิทรรศการมากขึ้น อาทิ มีการปรับเปลี่ยนชองทางการเผยแพรองคความรูทางวิทยุ
เปนเครือขายวิทยุศึกษาเพื่อขยายฐานและจำนวนผูฟง, มีการประชาสัมพันธผลงาน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Facebook, Twitter และมีการจัดทำ Exhibition Kit
เพื่อจัดแสดงผลงานอยางเปนระบบและมีภาพลักษณที่ดี นอกจากนี้ ITD ยังหันมา
พัฒนารูปแบบ Publication ใหมคี วามเปนเอกลักษณ และดึงดูดความสนใจมากยิง่ ขึน้
เชน การสรางรูปแบบมาตรฐานของปกผลงานวิจยั ของสถาบัน โดยปรับปรุงรูปแบบปก
ใหมคี วามนาสนใจมากขึน้ , ปรับเปลีย่ นรูปแบบของจดหมายขาวจากเดิมใหเปนวารสาร
ITD>DO ที่มีความทันสมัยและดึงดูดความสนใจจากผูอานไดมากกวา และการพัฒนา
CD Box Set เพื่อเผยแพรในรูปแบบ Digital

ความสัมพันธ์กบ
ั องค์การมหาชนอื่น

ในชวงปที่ผานมา ITD ไดเขารวมการประชุมผูบริหารองคการมหาชนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประสานความรวมมือกับผูบริหารองคการมหาชนและสำนักงาน ก.พ.ร.
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานองคการมหาชน โดยผูอำนวยการ ITD
ยังไดดำรงตำแหนงรองประธานที่ประชุมผูบริหารองคการมหาชน และตอมาได
รับเลือกใหเปนประธานที่ประชุมผูบริหารองคกรมหาชนดวย
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เปิดใจ
ผู้อำนวยการ:

แนวทางการดำเนินงาน
ในอนาคต

ปจจุบันภาครัฐยังมีความเขาใจตอเรื่องภาพรวมการพั ฒ นาระบบองค ก าร
มหาชนแตกตางกันอยูมาก จึงควรเสริมสรางความเขาใจใหแกระบบสนับสนุนเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจขององคการมหาชนใหไปได การดำเนินการดังกลาวใหไดผล รัฐตอง
แยกแยะวาองคการมหาชนแตละแหงมีจุดรวมและจุดตาง มีวิธีการที่คลายกันและที่
แตกตางไปอยางไร บางครั้งอาจตองใหคลายกับระบบเอกชนหรือชุมชน บางครั้งเปน
งานระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับระหวางประเทศ ระดับอนุภูมิภาค
และระดับภูมิภาคดวยซ้ำไป
ITD เปนองคกรที่ถูกมองดวยความคาดหมายที่แตกตางกันมากจากภาคสวน
ตางๆ ในสังคม บางสวนก็ตองการใหทำหนาที่สนับสนุนการแขงขันหรือนำการแขงขัน
บางก็เห็นวา ITD ควรเปนเครื่องมือของรัฐในการสรางพันธมิตรดานทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพื่อที่จะสงผลในระยะกลางและระยะยาว
ใหไ ทยมี เ ครื อ ข า ยที่ เ ป น พั น ธมิ ต รด า นท า ที ต อ โลกาภิ วั ต น แ ละการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
หรือแมแตในเวทีเจรจาผลประโยชนอื่นๆ ในขณะที่บางมุมก็จะเห็น ITD เปนองคกร
จุดประกายความคิดดานสมดุลระหวางการคาและการพัฒนา และในบางครั้ง
หนวยงานหลักของรัฐที่มีบทบาทวิเคราะหการทำงานของ ITD ก็เห็นวากลุมเปาหมาย
ของ ITD ควรเนนเฉพาะคนไทย เวนแตถาทุนสนับสนุนจากตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ จึงจะทำกิจกรรมกับกลุมเปาหมายที่เปนประเทศเพื่อนบานหรือ
ประเทศอื่นในภูมิภาค ดังนั้นการบริหารองคกร ITD ที่มีชื่อและความหมายไปใน
ทางกวาง ซึ่งยอมที่จะถูกจับวาง (Fit in) ไดแทบทุกทิศทางและเปาหมายจึงเปนสิง่
ทาทายโดยเฉพาะอยางยิ่งในการที่จะสืบคน และตอบสนองตอความตองการหรือ
แมแตยุทธศาสตรที่ความคาดหวังตางๆ ยังมีอยูอยางหลากหลายและเปลี่ยนแปลง
อยางมีพลวัต
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ในชวงการกอตั้งเมื่อเกือบ 10 ปที่แลว ITD ถูกคาดหมายโดยผูรวมกอตั้งคือ
รัฐบาลไทย และ UN ตลอดจนองคการระหวางประเทศชั้นนำให ITD เปน Capacity
Builder ของทวีปเอเชีย ทำหนาทีอ่ บรมสรางผูเ ชีย่ วชาญ (Train the Trainers) เพือ่ ชวย
รัฐประเทศตางๆ ในทวีปนี้ประหยัดคาใชจายและมีทางเลือกในการพัฒนาองคความรู
และแนวคิดดานการคาและการพัฒนาใหแกบุคลากรของตน โดยไมตองไปถึงแหลง
ความรูแหงเดียวที่เจนีวา ดวยเหตุดังกลาว ITD จึงถูกตั้งเปนองคการมหาชนของไทย
โดยสังกัดรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยและใหปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนประธานบอรด
เพื่อใหไดสถานะ 3 ประการ คือ
1. เปนหนวยงานรัฐไทย แตมคี วามสัมพันธโดยตรงกับองคการระหวางประเทศ
อยาง UNCTAD การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในประเทศก็ดี หนวยงาน
ของรัฐตางประเทศก็ดี หรือองคการระหวางประเทศก็ดี จึงยอมไดรับความเชื่อถือ
2. เปนหนวยงานที่มีภาพลักษณดานการเปนสถาบันฝกอบรมและการศึกษา
ชัน้ สูงในกำกับของรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย จึงยอมจะไมมนี โยบายการเมืองเขาแทรก
ไดงา ย เฉกเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทัว่ ๆ ไป เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความไววางใจทีร่ ฐั บาลของตางประเทศจะสงบุคลากรทีเ่ ปนผูน ำและวาทีผ่ นู ำหนวยงาน
ของเขาเขามารับการฝกอบรมที่ ITD ยอมมั่นคง และไมมีความหวาดระแวง
3. เปนหนวยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัยเปนประธานกรรมการ จึงยอมจะชวยใหการรวมใชทรัพยากรทาง
วิชาการ ยืม หรือเชิญบุคลากรดานวิชาการระดับสูงจากเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ในไทยและในภูมิภาคเปนไปไดดี ซึ่งจะชวยใหเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ ประหยัดการลงทุน
และเปนเวทีเชื่อมเครือขายสหสาขาวิชาไดอยางราบรื่น
อยางไรก็ดี เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาระยะที่ 1 และมีการยุบรวมทบวง
มหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแหงชาติซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเปน
สวนหนึ่งของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำใหกระทรวงศึกษาธิการเดิม
กลายสภาพเปน Super Ministry และ ITD ซึ่งเปนองคการมหาชนเดียวของรัฐมนตรี
วาการทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ภายใต
ความชุลมุนนัน้ ITD ถูกสงใหไปอยูใ ตกำกับดูแลของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
และใหประธานคณะกรรมการมาจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตำแหนง ทำให
ความคาดหวังและความเขาใจตอเปาประสงคดั้งเดิมของ ITD ถูกผสมเขากับนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร ด า นการศึ ก ษาของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพิ่ ม ไป
โดยปริยาย และไมวาโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม ITD ซึ่งควรจะมีสถานะคลายคลึงกับ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยางหนึ่ง ก็เริ่มถูกเอาไปใชในภารกิจเหมือนกับการเปน
สวนราชการในบังคับบัญชาของระบบราชการประจำ ซึ่งคงไมกระทบมากนักหาก ITD
เปนองคกรที่มีขนาดใหญ การใหเพิ่มบทบาทนาจะเปนเรื่องที่อาจพอแบงบุคลากรและ
พื้นที่การวางความสนใจทางวิชาการใหแกหนวยงานใหมที่ทำงานดวยได
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แต ITD เปนองคการมหาชนที่มีขนาดเล็ก และเขาใจวาเล็กเกือบที่สุดใน
องคการมหาชนทั้งหมด ในขณะเดียวกันคนจำนวนไมนอยเขาใจวา ITD มีความคลาย
/เหมือนกับศูนยวิจัยหรือสถาบันวิจัยอยางหนึ่ง จึงคาดหวังให ITD ผลิตผลงานวิจัย
ใหมาก และทำใหการจัดวางน้ำหนักบุคลากร งบประมาณ เทขางไปอยูดานการผลิต
งานวิจัยมากพอควร ซึ่งปจจุบันหากนับแลวประเทศไทยมีทั้งสถาบันวิจัยที่สังกัดรัฐ
สถาบันวิจัยเอกชน และการขับเคลื่อนทางวิชาการที่แมไมทำวิจัยแตก็ทำเปนเอกสาร
หรือผลการศึกษาเรื่องตางๆ มากพอสมควรอยูแลว ดังนั้นหนวยวิจัยภายในของ ITD
ซึ่งมีขนาดเล็กควรจะมุงไปที่งานที่เปนความสนใจ (themes) หลักขององคกร ซึ่งอาจ
ปรับเปลี่ยนไดเปนระยะๆ เชนทุก 2-4 ป และงานวิจัยเหลานี้ตองมุงหมายตั้งโจทยใน
การผลิตองคความรูและวิทยากรที่จะใชเพื่อหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งในปจจุบันผมเห็นวา
ITD ควรใหน้ำหนักพิเศษกับ Greater Mekong Sub-region (GMS) ในฐานะ Area
Study, ASEAN Economic Community (AEC) ในฐานะประเด็นทางดานเศรษฐกิจ
และการพัฒนา ซึ่งก็ไดเนนในแผนปฏิบัติงานใหชัดเจนขึ้นอีก และสุดทายคือเรื่อง
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งเปนกระบวนทัศน (Paradigm) ใหม
ที่ทุกภาคสวน ทั้งนักบริหารและนักวิชาการทุกแขนงควรตองไดเขามาทำงานรวมกัน
อยางเปนเอกภาพ
ในอนาคตอันใกล ITD จะปรับปรุงโครงสรางและวิธีการดำเนินกิจการอีก
ซึง่ หลายเรือ่ งจำเปนตองมีการแกไขทัง้ กฎหมายจัดตัง้ การแบงสวนงาน และการจัดการ
ตางๆ เพื่อใหองคการมหาชนที่แมจะมีขนาดเล็กแตมีคุณคาและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล สามารถเชื่อมและสรางความรูและบุคลากรที่จำเปนตองมีในแตละชวงเวลาของ
ภูมิภาคนี้ได
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ข้อมูลรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจำปี 2553

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน
น้ำ
หนวย หนัก
วัด (รอย 1 2 3 4 5
ละ)

ผลการดำเนินงาน
ผลการ คา คะแนน
ดำเนิน คะแนน ถวง
ที่ได น้ำหนัก
งาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (รอยละ 45)
1.1 รอยละเฉลี่ยของ
จำนวนผูเขารับ
การศึกษาอบรมที่ผาน
เกณฑการทดสอบ

รอยละ 12

81

83

85

87

89

91.70

5.0000 0.6000

53 106 159 212 265

165

3.1132 0.0623

0

1.0000 0.0200

2.71

2.7090 0.5420

1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ย รอยละ
ถวงน้ำหนักของการ
ฝกอบรมโดยใช
E-learning
1.2.1 จำนวนผูลงทะเบียน ราย
เรียนในป 2553
(รวมทุกหลักสูตร)

2

1.2.2 อัตราสวนผูเรียน
จบหลักสูตรเทียบกับ
ผูลงทะเบียนเรียน

2 74.90 79.58 84.26 88.94 93.62

อัตรา
สวน

1.2.3 ระดับความคิดเห็น ระดับ
ของผูเรียนตอการฝก
อบรมโดยใช E-Learning
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2

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน
น้ำ
หนวย หนัก
วัด (รอย 1 2 3 4 5
ละ)

ผลการดำเนินงาน
ผลการ คา คะแนน
ดำเนิน คะแนน ถวง
ที่ได น้ำหนัก
งาน

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักของการ
ดำเนินงานทางวิชาการ
1.3.1 จำนวนผลงาน
ทางวิชาการที่จัดทำใน
ป 2553
1) บทความทางวิชาการ

เรื่อง

3

10

12

14 14* 14**

14

4.0000 0.1200

2) งานวิจัย

เรื่อง

2

5

6

7

9

5.0000 0.1000

8

9

1.3.2 รอยละที่เพิ่มขึ้น รอยละ
ของจำนวนผูดาวนโหลด
บทความทางวิชาการ
และงานวิจัยจากเว็บไซต
1) บทความทางวิชาการ รอยละ 2.5 6.54 7.36 8.18 9.00 9.82 4.74

1.0000 0.0250

2) ผลงานวิจัย

รอยละ 2.5 51

57

63

70

84 -18.17 1.0000 0.0250

1.3.3 ระดับความ
พึงพอใจของผูใชขอมูล
ทางวิชาการ บทความ
และงานวิจัย ในเว็บไซต

รอยละ 3

65

70

75

80

85

14

18

22

26

30

1.4 จำนวนโครงการ
โครง
เสริมสรางศักยภาพทาง การ
วิชาการใหกบั ประเทศตางๆ
ในระดับภูมิภาค

8

86.89 5.0000 0.1500

22

3.0000 0.2400
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ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
1.5 จำนวนเงินสนับสนุน
จากภายนอก (ลานบาท)

ผลการดำเนินงาน
ผลการ คา คะแนน
ดำเนิน คะแนน ถวง
ที่ได น้ำหนัก
งาน

เกณฑการใหคะแนน
น้ำ
หนวย หนัก
วัด (รอย 1 2 3 4 5
ละ)
ลาน
บาท

6

7

12

17

22

27

6.44

1.0000 0.0600

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ 25)
2.1 ระดับความคิดเห็น
ดานประโยชนที่ผูศึกษา
อบรมไดจากการเขา
ฝกอบรม

รอย
ละ

10 65

70

75

80

85

78.60 3.7200 0.3720

2.2 ระดับความคิดเห็น
ของผูนำงานวิจัยไปใช

รอย
ละ

10 65

70

75

80

85

76.90 3.3800 0.3380

70

75

80

85

79.70 3.9400 0.1970

2.3 ระดับความคิดเห็น รอยละ 5
ของผูเขารวมสัมมนา
สรุปผลงานวิจัย

65

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (รอยละ 10)
3.1 ประสิทธิภาพการ
ระดับ 10 0.8X 0.9X X 1.1X 1.2X 1.10
ฝกอบรมกลุมเปาหมาย
เทียบกับงบประมาณ
ที่ไดรับ (คน-วัน ตอ บาท)

4.0000 0.4000

มิติที่ 4 มิติดานการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ (รอยละ 20)
4.1 ระดับการพัฒนา
ดานการกำกับดูแล
กิจการ และการพัฒนา
องคการ

ระดับ 20

100
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1

2

3

4

5

4.22

4.2158 0.8432

รวมคะแนนที่ได

3.6066

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

• ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์ความรู้เพ�อ
การค้าและการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความร่วมมือ
และการให้บริการทางวิชาการ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียประสบความสำเร็จ
เพื่อการคาและการพัฒนา

ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
มีความรวมมืออยางยั่งยืน และไดรับบริการ
ทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

1. จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
7 เรื่อง

1. จำนวนผูเขารับการศึกษาอบรม
1,200 คน
2. จำนวนผูเขารวมประชุม /
สัมมนาเพื่อเผยแพรความรู 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม /
สัมมนา / ประชุม รอยละ 70
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แผนงาน / โครงการ

1. กิจกรรมจัดศึกษาอบรม

แผนงานจัดการศึกษาอบรม
1) โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาการคา
3) โครงการเผยแพรความรูดานการคาระหวางประเทศตามขอตกลง WTO
4) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการคาและการพัฒนา
5) โครงการบูรณาการองคความรูรวมกับหนวยงานเครือขาย
6) โครงการเผยแพรความรูดานการคากับสิ่งแวดลอม
แผนงานดานการบริหารจัดการองคกร
1) โครงการบริหารจัดการองคกร
- พัฒนาองคกรตามแผนยุทธศาสตร
- ปรับปรุงโครงสรางองคกร
- พัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (ภายใตหลักธรรมาภิบาล)
- แผนพัฒนาบุคลากร
- จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเจาหนาที่
- ประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับบริการจากสถาบันฯ

48 รายงานประจำปี 2553 itd

แผนงานดานสารสนเทศและเผยแพรวิชาการ
1) งานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซตและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการคาและการพัฒนา
3) งานประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานและภาพลักษณองคกร
4) โครงการสงเสริมความรวมมือระหวางองคการมหาชน
องคกรเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) การสนับสนุนการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถาบันฯ
จากภาคเอกชน
2. กิจกรรมจัดประชุม / สัมมนา

โครงการจัดประชุม / สัมมนา
1) การแถลงขอมูลรายงานการลงทุนโลก 2011 (WIR 2011)
2) การแถลงขอมูลรายงานการคาและการพัฒนา 2011 (TDR 2011)
3) การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอยางบูรณาการ
4) การสัมมนา เรื่อง ภาวะโลกรอน: ผลกระทบตอการสงออกของไทย
5) การสัมมนา เรื่อง เศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนา
6) การสัมมนา เรื่อง ผูนำธุรกิจทองเที่ยวในอาเซียน
7) การสัมมนาทางวิชาการดานการคาและการพัฒนารวมกับหนวยงานเครือขาย
3. กิจกรรมให้บริการวิชาการ (วิจัย)

โครงการวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1) โครงการ FTA Guidebook I (Trade in Goods)
2) โครงการศึกษาการเปดเสรีในภาคการคาบริการกับบทบาททางเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรีในประเทศไทย
3) โครงการกลไกความชวยเหลือผูรับผลกระทบการเปดเสรีทางการคา
4) โครงการเก็บภาษีคารบอน: เครื่องมือลดโลกรอน
5) โครงการความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย
6) โครงการผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการคาของสหภาพยุโรป
ที่สงผลตอการพัฒนาสินคาและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการ
ตรวจสอบยอนกลับอาหารและฉลากรองรอยคารบอนในผลิตภัณฑอาหาร
7) ชุ ด โครงการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานในประเทศเพื่ อ นบ า นกั บ โอกาสของ
ประเทศไทย: โครงการการพัฒนาศักยภาพเสนทาง R3A/E และผลกระทบ
ตอประเทศไทย
8) โครงการแปลและสรุปงานวิชาการเดนดานการคาและการพัฒนาในอาเซียน
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ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ป ร ะ จำ ปี 2 5 5 3

งานฝึกอบรม
ในชวงป 2553 ที่ผานมา ITD ไดดำเนินงานดานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหบคุ ลากรทีเ่ ขาอบรมจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ
ไดมีความรูความเขาใจในประเด็นปญหาตางๆ ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ การคาระหวาง
ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา และสามารถนำความรูหรือ
ประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร
ขององคกร ซึ่งถือเปนการเตรียมความพรอมใหกับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อใหสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา ทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ตลอดจนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต ซึ่ง ITD ไดดำเนินการ
จัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุม และสัมมนา รวมทั้งสิ้น 33 กิจกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
2,334 คน โดยมีหลักสูตร / โครงการที่จัดฝกอบรม ดังนี้
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การฝึกอบรมหลักสูตร

“International Relations”

ITD รวมกับ Thailand International Development
Cooperation Agency (TICA) จั ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรม
เรือ่ ง “International Relations” ระหวางวันที่ 28 กันยายน 9 ตุลาคม 2552 ใหกับเจาหนาที่ระดับกลางทางการคาจาก
ประเทศสหภาพพมา และประเทศไทย จำนวน 23 คน
เพื่อสรางความเขาใจในประเด็นวาดวยความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ทั้งในแงของนโยบายตางประเทศ การคาระหวาง
ประเทศ เศรษฐกิจระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคนิคการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานการณ รวมถึง
ผลกระทบตอปฏิสัมพันธของประเทศตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศโดยเฉพาะอาเซียนได
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“Trade and Development for Asian
and Pacific Economies”

ITD รวมกับ World Trade Organization (WTO)
จัดการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง “Trade and Development for
Asian and Paciﬁc Economies” ระหวางวันที่ 20–22 ตุลาคม
2552 โดยมีเจาหนาที่ภาครัฐจากประเทศตางๆ ไดแก บังกลาเทศ
ภูฏาน บรูไน จีน ฮองกง สปป.ลาว มาเกา มาเลเซีย พมา
ซามัว ศรีลังกา ไตหวัน ไทย และเวียดนาม เขารวมสัมมนา
จำนวน 24 คน ซึ่งประเด็นในการสัมมนาเกี่ยวของกับการคาและ
การพัฒนาในองคการการคาโลก โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติอยางเปน
พิเศษและแตกตาง (Special and Differential Treatment: S&D)
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจในความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการค า และการ
พัฒนามากขึ้น รวมทั้งเปนการสรางความตื่นตัวใหกับผูเขารวมการ
สัมมนาในปจจัยตางๆ ที่ชวยเสริมสรางการพัฒนาจากการคา
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การสัมมนาระดับภูมิภาค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การประชุมนานาชาติ “Research on International
Trade and Curriculum Development”,
การประชุม SEATRANET Meeting และ
การประชุม “APEC Economic Integration Program (EIP)
Joint Meeting of the Project Steering Committee (PSC)
and Representatives of SEATRANET Member Institutions”
ITD รวมกับ Foreign Trade University
(FTU), MUTRAP, Canadian International
Development Agency (CIDA), APEC - EIP
และ SEATRANET จัดการประชุมนานาชาติ
เรื่อง “Research on International Trade
and Curriculum Development”, การประชุม
SEATRANET Meeting และการประชุ ม เรื่อง
“APEC Economic Integration Program
(EIP) Joint Meeting of the Project Steering
Committee (PSC) and Representatives
of SEATRANET Member Institutions”
ระหวางวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2552 เพื่อเปน
เวที ใ นการนำเสนอผลงานวิ จัย ด า นนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและการค า ของคณาจารย จ าก
Foreign Trade University (FTU) ประเทศเวียดนาม
ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การนำเสนอแนวทาง
แก ไขป ญ หาวิ ก ฤตการณ เ ศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ ยังเปน
การระดมสมองระหวางผูเชี่ยวชาญทางการค า
เพื่อพัฒนาหลักสูตรดานการคาระหวางประเทศ
ร วมกั น และถื อ เป นการประชุ ม ร วมกั น ของ
คณะกรรมการของ APEC - EIP กับผูแทนสถาบัน
ซึ่งเปนสมาชิกของ SEATRANET โดยมีผูเขา
รวมการประชุมจำนวน 75 คน
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“ASEAN Regional Workshop
on Free Trade Agreements:
Towards Inclusive Trade Policies
in Post-Crisis Asia”

ITD รวมกับ International Development Economics
Associates (IDEAs) ประเทศอินเดีย และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI) จัดการประชุมเรื่อง “ASEAN
Regional Workshop on Free Trade Agreements: Towards
Inclusive Trade Policies in Post-Crisis Asia” ระหวางวันที่
8-9 ธันวาคม 2552 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูล และระดม
ความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคาในภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ผ ลกระทบและทบทวนแนวทางในการเปดเสรี
ทางการคาในประเทศตางๆ และการกำหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสม
ในการเจรจาการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศในอนาคต โดยมี
ผูเขาประชุมจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคการระหวาง
ประเทศ และสื่อมวลชนแขนงตางๆ จำนวน 39 คน
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การฝึกอบรมหลักสูตร

“การค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์”

ITD รวมกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัด
นครนายก สำนักตรวจสอบธุรกิจ หอการคา
จั ง หวั ดระนอง และศู นย พ ั ฒ นาฝ ม ื อ แรงงาน
จั ง หวั ด ระนอง จั ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรมเรื ่ อ ง
“การคาระหวางประเทศ” ทั้งหมด 3 ครั้ง
ระหวางเดือนธันวาคม 2552 - กรกฎาคม 2553
โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ค วามรู ค วามเข า ใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบาย
และระเบียบการคา การบริหารการเงินสำหรับ
ธุรกิจสงออก การแขงขันภายใตระบบการคา
ขององคการการคาโลก และการทำการคากับ
ประเทศเพือ่ นบานใหกบั ผูป ระกอบการในภูมภิ าค
เพื่อใหสามารถนำความรูไปใชในการดำเนินธุรกิจ
ตอไปในอนาคต โดยมีผูเขารวมจากหนวยงาน
ภาครั ฐ และผู  ป ระกอบการจากภาคเอกชน
จำนวน 148 คน
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การประชุม

“2 Regional SME Finance
and Knowledge Centre
Roundtable Meeting”

ITD รวมกับ International Trade Centre (ITC)
ประเทศสวิสเซอรแลนด และ Association of Development
Financing Institutions in Asia and the Paciﬁc (ADFIAP)
ประเทศฟลิปปนส จัดการประชุมเรื่อง “2nd Regional SME
Finance and Knowledge Centre Roundtable Meeting”
ระหวางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2553 โดยมีผูเขารวมประชุม
จากองค ก รภาคี ท ั ้ ง 3 ภาคส ว น คื อ หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศ จำนวน 16 คน
ทั้งนี้เพื่อรวมหารือถึงโครงการที่จะพัฒนาเอกสารประกอบ
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสำหรั บ ผู ป ระกอบการในภู มิ ภ าค
เอเชียและแปซิฟก และเพื่อเปนแบบอยางของเอกสารที่จะใช
ในการฝกอบรมในประเทศตางๆ ในอนาคต ซึ่งที่ประชุม
ไดสรุปรายละเอียดรางหลักสูตรของโครงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู เชี่ ย วชาญ
พิเศษ
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การเปิดเสรีตลาดแรงงาน:
โอกาสและทิศทางอาชีวศึกษาไทย”

ITD รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนคร
ศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม วิทยาลัยอาชีว
ศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเปดเสรีตลาด
แรงงาน: โอกาสและทิ ศ ทางอาชี ว ศึ ก ษาไทย”
ในระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 โดย
นำคณะผู บ ริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษาจากทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทย มาเขารับการอบรมจำนวน 278 คน
ในหัวขอเกี่ยวกับการปฏิรูปอาชีวศึกษา และการ
เตรียมความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรับการเปดเสรีดานการคาและการบริการ ซึ่งถือ
เปนมาตรการเตรียมความพรอมในเชิงรุก คือ การ
กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพและคงความเปนเลิศทางวิชาชีพรวมถึง
การยกระดับการแขงขันในระดับอาชีวศึกษาใหเปน
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในอนาคต

58 รายงานประจำปี 2553 itd

“Enhancing Competitiveness
for Greater Extent of ASEAN and
Worldwide Economic Integration”
ITD ร ว มกั บ Thailand International
Development Cooperation Agency (TICA) จัดหลักสูตร
ฝกอบรมเรื่อง “Enhancing Competitiveness for
Greater Extent of ASEAN and Worldwide Economic
Integration” ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม
2553 โดยมีเจาหนาที่ระดับกลางทางการคา จากประเทศ
ตางๆ ไดแก อัฟกานิสถาน ภูฏาน อียปิ ต เคนยา ลาว
มาดากัสการ พมา เนปาล ศรีลังกา มัลดีฟส โอมาน
ปากีสถาน เวียดนาม และไทย เขารวมฝกอบรมจำนวน
23 คน เพือ่ ใหความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการรวมกลุม ทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน เครือ่ งมือวิเคราะห หลักการ และ
ความสำคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
สงเสริมใหเกิดวิสยั ทัศนในการมองเห็นลูท างการสรางโอกาส
และการรักษาผลประโยชนทางการคาเสรีในระดับภูมิภาค
และระดับโลก โดยเนนการอบรมเพื่อสรางแนวคิดเรื่อง
การบู ร ณาการทางเศรษฐกิ จ อาเซี ย น การก า วเข า สู 
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นการถอดบทเรียนจากการ
บูรณาการเศรษฐกิจในอาเซียน นโยบายและยุทธศาสตร
ในการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ระบบการคาโลก ภูมหิ ลัง
การเจรจา GATS ภายใตกรอบการคาในระดับพหุภาคี
กรอบขอตกลงอาเซียนดานการคาบริการ และขอตกลง
ดานการลงทุนในบริบทของการบูรณาการในภูมิภาค

รายงานประจำปี 2553 itd 59

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การฝึกอบรมหลักสูตร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การฝึกอบรมหลักสูตร

“Advanced Trade Negotiations
Simulation Skills Course”

ITD รวมกับองคการการคาโลก (WTO) จัดหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “Advanced Trade
Negotiations Simulation Skills Course” ระหวางวันที่ 13–17 กันยายน 2553 ใหกับขาราชการ
จากกระทรวงและหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประทศ กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ จำนวน 41 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเจรจาการคาและขอตกลงทางการคา
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การฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตร

“Entrepreneurship and Capacity
Building of SMEs”
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

ITD รวมกับ Entrepreneurship Development Institute
of India (EDI), Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) และ
Mekong Institute (MI) จัดการฝก อบรมวิ ท ยากรหลั ก สู ต ร
เรื่อง “Entrepreneurship and Capacity Building of SMEs”
ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2552 ใหกับผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว พมา เวียดนามและไทย จำนวน 27 คน
โดยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของการสร า งผู น ำในการถ า ยทอด
องค ค วามรู ด า นการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมที่มุงเนนการพัฒนาความสัมพันธทางการคา
ภายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ มต า งๆ
เชน การกำหนดตลาด ยุทธศาสตร
และการเข า สู ต ลาดต า งประเทศ
การเงิ น เพื ่ อ การส ง ออก อั ต รา
แลกเปลี่ ย นและการตั ด สิ น ใจทาง
ธุรกิจ
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การฝึกอบรม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

โครงการค่ายความรู้ยุววาณิช

ITD รวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นวมิ น ทราชิ นี แ ม ฮ อ งสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพ
แมสอด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
จัดการฝกอบรม “โครงการคายความรูยุววาณิช”
รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ในระหวางเดือนมกราคม กุมภาพันธ 2553 โดยนำนักศึกษาอาชีวศึกษา
ป สุดทายของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
มาเขาคายรวมกัน ทัง้ นี้ เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ
และเสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจในด า นการค า
ระหวางประเทศ การคาชายแดน การทำธุรกิจขาม
พรมแดน ความสำคัญของการคาและการพัฒนา
อย า งยั ่ ง ยื น ตลอดจนเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยและ
มิตรภาพระหวางเยาวชนไทยและประเทศเพือ่ นบาน
บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ซึ่ ง การอบรมในโครงการนี้ ยั ง มี ก ารนำคณะ
นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานธุรกิจที่ประสบความ
สำเร็จของจังหวัดดวย
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“การสร้างอาชีพและการผลิตบุคลากรสายอาชีพ
ในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
ITD รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มูลนิธิสถาบันการตางประเทศสราญรมย
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ และเครือมติชน จัดการสัมมนาเรื่อง “การสรางอาชีพและการผลิตบุคลากรสาย
อาชีพในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปนผูบริหาร
จากสวนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูบ ริหาร
สถานศึกษาจากจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน และประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
ผูส งั เกตการณและสือ่ มวลชนแขนงตางๆ รวมจำนวน 340 คน เพือ่ สรางความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายและแนวทาง
การสรางความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพและการสรางอาชีพในกลุม ประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม น้ำโขง
(GMS) และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวางสถานศึกษาภาคเอกชนในการสรางอาชีพใหกับเยาวชนจาก
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

การสัมมนา

การประชุม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“Bio-fuels in Asia: Striking
a Balance between Trade,
Agriculture and Energy Policies”

ITD รวมกับ International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD), Institute for
Agriculture and Trade Policy (IATP) และ Southeast Asia
Regional Centre (SEA START) จัดการประชุมเรือ่ ง “Bio-fuels
in Asia: Striking a Balance between Trade, Agriculture
and Energy Policies” ระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2552
โดยระดมผู เชี่ ย วชาญด า นมาตรการทางการค า ของตลาด
พลังงานชีวภาพจากประเทศตางๆ ในเอเชีย จำนวน 41 คน
มาประชุมหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ
ทางการคาของตลาดพลังงานชีวภาพในเอเชีย การผลิตเชือ้ เพลิง
ชีวภาพอยางยั่งยืน ผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีตอ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำ ปาไม
และการรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศของเชือ้ เพลิงชีวภาพ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการปกปองสิง่ แวดลอม
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การสัมมนา

“UN Ideas that Changed the World”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ITD ร ว มกั บ เครื อ ข า ยจุ ฬ านานาชาติ (Chula
Global Network: CGN) จัดงานสัมมนาเรื่อง “UN Ideas
That Changed the World” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน
2552 เพื่อเปนเวทีในการนำเสนอผลงาน แนวความคิดตางๆ
ดานการสงเสริมความเจริญกาวหนาของมนุษย การวิเคราะห
แนวโนมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ เปนเวทีในการแลกเปลีย่ น
ข อ มู ล และระดมความคิดเห็นรวมกันในหัวข อ ต า งๆ เช น
รายงานประเด็นสำคัญของแนวคิด UN ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
ความทาทายระดับโลก 10 ประการ ที่สหประชาชาติตองเรง
ผลักดันเพื่อหาแนวทางแกไข เชน ปญหาโลกรอนและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การดูแลปญหาการเพิม่ ประชากร
ของโลกกับปญหาการเคลื่อนยายถิ่นฐานของมนุษย เปนตน
โดยมีผูเขารวมงานจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคการ
ระหวางประเทศ และสือ่ มวลชนแขนงตางๆ จำนวน 72 คน
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การฝึกอบรมครู

“การพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านธุรกิจการเกษตร นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจการเกษตร”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ITD รวมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการ
ฝกอบรมครูเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนดานธุรกิจการ
เกษตร นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคดานธุรกิจการ
เกษตร” ระหวางวันที่ 14-18 มิถนุ ายน 2553 โดยนำคณาจารย
อาชีวศึกษาที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการตลาดสิ น ค า
เกษตรและธุรกิจการเกษตร จำนวน 46 คน มาฝกอบรม
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจในด า นการสร า งนวั ต กรรม
และความคิดสรางสรรคดานธุรกิจเกษตร การตลาดระหวาง
ประเทศ การตลาดเพือ่ การสงออก การพัฒนาในภูมภิ าค และ
การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ควบคู ไ ปกั บ หลั ก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการนำคณาจารยไปทัศนศึกษา
ดูงานสถานประกอบธุรกิจภาคเกษตรดวย
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งานแถลงข้อมูล

“รายงานการลงทุนโลก 2010”
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ITD รวมกับที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) จัดงานแถลงขอมูล
“รายงานการลงทุนโลก 2010” เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เพือ่ นำเสนอภาพรวมการเคลือ่ นยายและการกำกับ
ทุนโลก และอภิปรายในประเด็นวาดวยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Change) และกระบวนทัศนการพัฒนาของบรรษัทขามชาติ (TNCs Development Paradigm)
โดยมีผูแทนจากภาครัฐ องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันทางการเมือง องคการมหาชน
สถานทูต องคกรระหวางประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงตางๆ เขารวมการสัมมนาจำนวน 543 คน

การฝึกอบรม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ”

ITD รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาตางๆ เชน การบัญชี การตลาด การออกแบบ การเลขานุการ
คอมพิวเตอร ธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวการโรงแรมและการบริการ จำนวน 125 คน เขารับการฝกอบรม
เรื่อง “การจัดองคความรูในการสรางผูประกอบการ” ระหวางวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ในหัวขอ
เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ การแสวงหาและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน ฯลฯ เพื่อใหนักศึกษามีความรูในดาน
วิชาชีพการเปนผูประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปประยุกตในการประกอบอาชีพได
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งานแถลงข้อมูล
“รายงานการค้าและการพัฒนา 2010”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ITD รวมกับที่ประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
จัดงานแถลงขอมูล “รายงานการคาและ
การพัฒนา 2010” เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2553 โดยมีผูเขารวมงานจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 92 คน
เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การค า และ
การพั ฒ นาของโลก และการอภิ ป ราย
ผลการวิ เ คราะห ก ารค า และการพั ฒ นา
ป 2010 ใหบคุ ลากรภาครัฐ และภาคเอกชน
ไดรบั ทราบ ซึง่ Theme ของรายงานฉบับนี้
คือ การฟนตัวของการจางงานหลังวิกฤต
เศรษฐกิจโลก
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งานวิจัย
ในปงบประมาณ 2553 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา ไดดำเนินงานโครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 8 โครงการ ใน 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของโครงการ คือ การดำเนินงานศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยของ
สถาบันฯเอง การรวมมือดำเนินงานกับนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญภายนอก และการวาจางใหหนวยงาน
ภายนอกดำเนินงานโดยสถาบันฯ เปนผูบริหารงานและควบคุมคุณภาพผลงานวิจัย ซึ่งผลงานการศึกษาวิจัย
ของสถาบันจะใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ภาครัฐ ผูประกอบการ
ภาคเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบของ
รายงานการศึกษาวิจัย เอกสารประกอบการฝกอบรมสัมมนา และเผยแพรผานเว็บไซตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
โดยโครงการวิจัยตางๆ ของสถาบันฯ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
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เปนการศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการเปดเสรีแรงงานอาเซียน
ในกรณีศกึ ษาวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม ซึง่ เปนอาชีพทีม่ ตี ลาดแรงงาน
อาเซียนรองรับ และเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อกาวไปสูการเปนตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2558 ที่มีแนวโนม
การขยายตัวตามการขยายตัวของภาคกอสรางและการลงทุน โดยทำการศึกษาถึง
ผลกระทบตอประเทศไทยและประเทศคูคาที่สำคัญในกลุมอาเซียน รวมไปถึงผลกระทบ
ที่มีตอการแขงขันของแรงงานไทยในตลาดแรงงานภายในประเทศ โอกาสและอุปสรรค
ของการเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมในการเขาสู
ตลาดแรงงานอาเซียน
กรณีศกึ ษาวิชาชีพสถาปตยกรรม ผลการศึกษา
จากแบบจำลอง (GlobalTrade Analysis Project: GTAP)
พบวาการเปดเสรีการคาบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม
จะทำใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมชาวไทยไดรับ
ผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น ประเทศไทยไดประโยชน
ในรูปของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ในอัตรา
ที่สูงเปนอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร
ในเชิงคุณภาพ ผูป ระกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ไทยจะมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณในตลาดแรงงาน ได
เรียนรูเ ทคนิคการทำงานจากสถาปนิกตางชาติ ผลกระทบ
ดานลบคือ การถูกแยงงานเนื่องจากสถาปนิกบางชาติมี
คาจางต่ำกวาสถาปนิกไทย และในขณะเดียวกันตลาด
การจางสถาปนิกในบางประเทศมีราคาสูงอาจมีปญหา
สมองไหลในกลุ ม สถาปนิ ก ไทยที่ มี ค วามสามารถสู ง
อยางไรก็ตามในดานการเดินทางไปทำงานในตางประเทศ
ของสถาปนิ ก ไทยอาจมี อุ ป สรรคจากกรอบกติ ก าทาง
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก ที่สวนใหญ ไ ม
เอื้ออำนวยใหสถาปนิกตางชาติเดินทางเขาไปประกอบ
วิชาชีพอิสระ แตจะเนนใหสถาปนิกตางชาติตองทำงาน
ร ว มกั บ สถาปนิ ก ท อ งถิ่ น จึ ง อาจมี อุ ป สรรคด า นความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในการทำงาน โดยเฉพาะดานการ
สื่อสารและการติดตอประสานงาน
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โครงการวิจัยเร�อง
การเคล�อนยายแรงงานวิชาชีพเขาสูตลาดแรงงาน
ตามมาตรฐานอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กรณีศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม การศึกษาผลกระทบการเปดเสรีการคาบริการ
วิชาชีพวิศวกรรมดวยแบบจำลอง GTAP พบวา ประเทศสมาชิกอาเซียนเกือบทุก
ประเทศจะมีความกินดีอยูดีมากขึ้น (ยกเวนประเทศพมา) ผูประกอบวิชาชีพชาวไทย
ลดการออกไปทำงานในประเทศนอกกลุมอาเซียนลง แลวเดินทางไปทำงานในกลุม
ประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยมีตลาดหลักคือ อินโดนีเซีย สิงคโปรและมาเลเซีย
วิศวกรชาวไทยจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มพูน
ประสบการณ และยกระดับความรูความสามารถมากขึ้นดวย ซึ่งสงผลตอเนื่องถึง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน อยางไรก็ตามยังอาจมีขอจำกัดบางประการ
เนื่องจากวิศวกรไทยสวนใหญยังขาดทักษะดานการติดตอสัมพันธกับคนตางชาติ
ตางภาษา ตางวัฒนธรรม ตางกรอบกติกาและแนวปฏิบัติ รวมถึงระบบการศึกษาใน
สายวิ ช าชี พ นี้ ข องไทยยั ง ไม ส ามารถจั ด ทำการรั บ รองมาตรฐานวุ ฒิ ก ารศึ ก ษากั บ
ประเทศอื่นๆ และตลาดวิชาชีพของไทยก็ไมเนนความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง ทำใหขาดมาตรการจริงจังในการสงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการขาดแคลนขอมูลที่สำคัญในการวางแผนกำหนด
ยุทธศาสตร ยังจะทำใหประเทศไทยไมไดรับโอกาสจากการเปดเสรีการคาบริการ
วิชาชีพระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางเต็มที่อีกดวย

โครงการวิจัยเร�อง
“ทิศทางการย้ายฐานการผลิต
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
การวิจัยโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทิศทางการขยาย หรือการยายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
นำไปสูการสรางองคความรูเกี่ยวกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการลงทุนระหวาง
ประเทศ พรอมนำขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเสนอแนะเปนแนวทางในการปรับตัว
รองรับการเปลี่ย นแปลงด า นการลงทุ นให กั บผู ประกอบการและนั ก ลงทุ นไทยและ
จัดทำขอเสนอแนะใหแกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนานโยบายสนับสนุน
และสงเสริมการลงทุนภายใตบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 จะทำใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน
การลงทุน รวมทั้งแรงงานวิชาชีพสำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ
สงออกและการจางงานของไทย เนือ่ งจากผูผ ลิตในภาคอุตสาหกรรมจะมีโอกาสเลือกฐาน
การผลิต และสามารถขยายการลงทุนโดยตรงไปยังประเทศสมาชิก สามารถเลือกปจจัย
การผลิตทีม่ ตี น ทุนต่ำกวา รวมทัง้ สามารถจำหนายสินคาไปยังผูบ ริโภคในประเทศอาเซียน
และประเทศอื่นๆ ไดสะดวกขึ้น โครงการวิจัยนี้ศึกษาอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ และ
มีมูลคาการสงออกมากเปนลำดับตนๆ ของไทย 3 ประเภท ไดแก
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1.อุตสาหกรรมเสือ้ ผาสำเร็จรูป อุตสาหกรรมเสือ้ ผาเปนอุตสาหกรรมใชแรงงาน
เขมขน (Labor Intensive Industries) ผลการศึกษาพบวา ประเทศที่มีแนวโนมเปน
เปาหมายการลงทุน หรือขยายฐานการผลิตของผูประกอบการในไทยคือ เวียดนาม พมา
สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ตามลำดับ ดวยเหตุผลหลักคือเรือ่ งแสวงหาแรงงาน รองลงมา
คือ การแสวงหาตลาด และการสรางความหลากหลายดานแหลงรายไดและแหลงทรัพยากร
ตามลำดับขณะที่ในดานการขยายหรือยายฐานการผลิตจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมาสู
ประเทศไทยนั้น พบวามีแนวโนมที่ผูประกอบการในมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปรและ
อินโดนีเซีย จะยายฐานการผลิตเขามาไทย เพื่อวัตถุประสงคดานการแสวงหาวัตถุดิบ
โดยเฉพาะอยางยิง่ วัตถุดบิ จากอุตสาหกรรมตนน้ำ การแสวงหาตลาด และการสรางความ
หลากหลายดานแหลงรายไดตามลำดับ
การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนตัวเรงกระบวนการรวมตัวกันของ
ผูผลิตในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเสื้อผาสำเร็จรูป ซึ่งไดมีการจัดตั้งเปนสมาพันธ
สิ่งทออาเซียน (ASEAN Federation of Textile Industries : AFTEX) เพื่อรองรับการ
เปนฐานการผลิตรวม และมีโอกาสที่จะสรางแบรนดของอาเซียน เพื่อดึงดูดผูซื้อทั่วโลก
ใหหันมาสนใจอุตสาหกรรมเสื้อผาสำเร็จรูปในอาเซียนมากขึ้น
2.อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (ศึกษา 3 อุตสาหกรรม ไดแก สับปะรดกระปอง
น้ำตาล และกุงแปรรูปและแชแข็ง)
กรณีอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง พบวาผูประกอบการในไทยมีแนวโนมยาย
หรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนามและอินโดนีเซีย ตามลำดับ
เพื่อแสวงหาทรัพยากรการผลิตที่มีตนทุนต่ำโดยเฉพาะที่ดิน และสามารถกระจายความ
เสี่ยงดานตนทุนได ในขณะที่ผูประกอบการในเวียดนามและฟลิปปนส ก็มีแนวโนมที่จะ
ขยาย หรือยายฐานการผลิตเขามาในไทย โดยผูประกอบการในเวียดนามตองการเขาถึง
ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะการเรียนรูทางเทคโนโลยี สวนผูประกอบการในฟลิปปนสตอง
การเขาถึงแหลงทรัพยากรที่มีความหลากหลาย และกระจายความเสี่ยงดานตนทุน
กรณีอุตสาหกรรมน้ำตาล พบวาผูประกอบการในไทยมีโอกาสยายหรือขยาย
ฐานการผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาวและฟลิปปนส
ตามลำดับ เนือ่ งจากตองการแสวงหาตลาด ทรัพยากรการผลิต การสรางความหลากหลาย
และการลดความเสี่ยงในการแขงขัน ในขณะที่ประเทศอาเซียนอื่นๆ เชน อินโดนีเซีย
กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปรและสปป.ลาว อาจมีแนวโนมจะยายหรือขยายฐานการผลิต
เขามาในประเทศไทย โดยมีปจจัยดานการแสวงหาตลาด และการแสวงหาทรัพยากร
การผลิตเปนแรงผลักดันสำคัญ
กรณีอุตสาหกรรมกุงแปรรูปและแชแข็ง พบวามีโอกาสที่จะเกิดการขยายหรือ
ยายฐานการผลิตจากไทยไปยังเวียดนามและสหภาพพมา เนื่องจากปจจัยดานแหลง
วัตถุดิบและแรงงานราคาถูก ขณะเดียวกันประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่มีโอกาสจะยายฐาน
การผลิตมายังประเทศไทย ไดแก เวียดนาม เนื่องจากจะไดรับประโยชนจากการเขา
ครอบครองปจจัยการผลิต และสามารถลดตนทุนดานการขนสง
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3.อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาในบาน (ศึกษา 2 อุตสาหกรรม ไดแก
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมตูเย็นใชในบานเรือน)
ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการไทยมีแนวโนมที่จะขยาย หรือยายฐาน
การผลิตเครื่องปรับอากาศไปประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคใน
การแสวงหาตลาดและการแสวงหาทรัพยากรการผลิต บริษัทที่อาจยายฐานการผลิตจะ
เปนบริษัทตางชาติที่รวมทุนกับผูประกอบการไทย เนื่องจากบริษัทเหลานี้เปนผูนำดาน
การผลิตและจัดจำหนายเครือ่ งปรับอากาศเกือบทุกบริษทั มีการรวมทุนในประเทศอาเซียน
อื่น ทำใหการขยายฐานหรือยายฐานการผลิตยอมตองขึ้นกับนโยบายของบริษัทแมใน
ตางประเทศ สวนการขยายหรือยายฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศจากประเทศอาเซียน
มายังประเทศไทยพบวา ประเทศอินโดนีเซียมีแนวโนมจะขยาย หรือยายฐานการผลิต
มายังประเทศไทย เนื่องจากตองการเขาครอบครองปจจัยการผลิต และลดตนทุนดาน
การขนสง
ในขณะที่อุตสาหกรรมตูเย็นใชในบานเรือนนั้น มีแนวโนมจะไมเกิดการยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอาเซียนอื่นๆ เนื่องจากบริษัทผลิตตูเย็นในประเทศไทยทั้งหมด
เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนกับตางชาติคือ ญี่ปุน เกาหลีใตและจีน ซึ่งไดมีการยาย
ฐานการผลิต และขยายการลงทุนเพื่อความเหมาะสมในการลงทุนระหวางประเทศ
แลว และทำใหไมนาจะมีแนวโนมในการยายฐานการผลิตจากประเทศอาเซียนอื่นมายัง
ประเทศไทยดวย เนื่องจากบริษัทผลิตตูเย็นรายใหญในอาเซียนทั้งหมดเปนบริษัทที่
เกิดจากการรวมทุนกับตางชาติ และจะมีบริษทั ลูกซึง่ เกิดจากการรวมทุนระหวางนักลงทุน
ทองถิ่นและบริษัทแมอยูในประเทศที่มีศักยภาพดานตลาดและทรัพยากรในอาเซียน
แทบทุกประเทศอยูแลว
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เปนการศึกษาเพื่อประเมินและวิเคราะหแนวโนมการใชประโยชนจากสิทธิ
พิเศษทางภาษีศลุ กากร ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนของสินคาไทยทีส่ ง ออกไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียน และวิเคราะหถึงเหตุผลของการที่ผูสงออกไทยใชสิทธิพิเศษทางภาษี
ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนคอนขางนอย ผลการวิจัยพบวา เหตุผลที่ผูประกอบการ
สงออกขอใชสิทธิประโยชนทางภาษีภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนคอนขางนอย เพราะ
เห็นวาการดำเนินการเพื่อขอใชสิทธิฯ มีความซับซอน ไมสะดวก และเปนตนทุนในการ
ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่ระบุวาไมไดรับหรือไมมีขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ
กระบวนการขอใชสิทธิฯ จึงไมไดยื่นขอใชสิทธิฯ ในการสงออก ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของควรพัฒนาใหกระบวนการขอใชสิทธิฯ มีความสะดวกขึ้น การประชาสัมพันธ
ขอมูล หรือจัดอบรมใหกับผูประกอบการอยางทั่วถึง เพื่อใหผูประกอบการไทยไดรับ
ประโยชนมากขึ้น
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โครงการวิจัยเร�อง
“การสำรวจข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน”

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

โครงการวิจัยเร�อง “การพัฒนายุทธศาสตรกำลังคน
และงานวิจัยเพ�อรองรับกระแสจีนภิวัตน”
ปจจุบนั จีนกำลังเรงพัฒนาประเทศในทุกดานอยางตอเนือ่ ง การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนไดสง ผลกระทบ
ตอประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย โครงการวิจัยนี้จึงไดทำการศึกษาความรู
(Knowledge Management) ที่เกี่ยวของกับจีนที่มีในประเทศไทย เพื่อนำไปสูการเสนอแนวทาง และหัวขอ
การวิจัยเกี่ยวกับจีน ทั้งในดานการวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอด รวมไปถึงการเสนอแนวทางการพัฒนากำลัง
คนในสวนของการศึกษา และการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีน
และไทย เพื่อใหเกิดยุทธศาสตรการวิจัยและการพัฒนากำลังคนดานจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเพิ่ม
มากขึ้น แตยังไมมีคุณภาพมากนัก โดยยังไมมีการผลิตนักศึกษาหรือบุคลากรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่องมากนัก อีกทั้งการศึกษาวิจัยก็ไมครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และจีนภิวัตนในมิติเชิงลึก
ดานตางๆ เชน สาขาพลังงาน สาขาบริการ สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
สาขาประกันภัยในจีน เปนตน ประเทศไทยยังขาดการศึกษารวบรวมขอมูลเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ ซึ่งฐาน
ขอมูลของหลายหนวยงานที่มีอยูก็ไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลาย นอกจากนี้งานสวนใหญยังเปนผลงานของ
นักวิจัยที่วิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ และนักวิชาการหรือนักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยที่มี
ความสามารถในการใชภาษาจีนกลางก็มีไมมากนัก ทำใหการศึกษาจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของไทยยังขาด
ยุทธศาสตรและไรทิศทาง ทั้งดานวิชาการและการจัดการงบประมาณ คณะผูวิจัยจึงไดจัดทำขอเสนอแนะ
เชิงยุทธศาสตรทั้งทางดานการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดยมุงเนนการสรางระบบความรวมมือและสรางเครือขายของกำลังคนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน การ
ยกระดับและเนนคุณภาพหลักสูตรการศึกษาดานเศรษฐกิจจีน การใชประโยชนจากงานวิจัยดานจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ ตลอดจนการใชทรัพยากรมนุษยดานจีนศึกษาในประเทศไทยที่มีอยูจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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โครงการวิจัยเร�อง
“การอำนวยความสะดวกทางการค้า
และผลกระทบต่อการค้าของประเทศไทย”
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ปจจุบันประเทศไทยไดรับการจัดอันดับดัชนีดานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคาโดยธนาคารโลก
ใหอยูลำดับที่ 35 จากทั้งหมด 183 ประเทศ และในป ค.ศ. 2006-2010 ประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการคาจัดเปนลำดับที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปรและมาเลเซีย แตยังต่ำกวาประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกหลายประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลี และจีน โครงการวิจัยนี้จึงทำการศึกษากรณีสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการคาใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบ
พิธีการศุลกากรของประเทศไทย 2.การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคาและความสอดคลองของ
นโยบายภาครัฐ: กรณีศึกษาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 3.การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคาของ
ประเทศไทยในกรณีสินคาสงออก และ 4.การศึกษาผลกระทบของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคาตอการคา
ระหวางประเทศของไทย ในกรณีของทาเรือ
ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาและการใหบริการของกรมศุลกากรของไทยนั้น เปนไปตามแนวทางที่
องคการการคาโลก (WTO) และองคการศุลกากรโลก (WCO) กำหนด คือเนนลดระยะเวลาในการตรวจปลอย
สินคาและลดจำนวนขัน้ ตอนพิธกี ารศุลกากร โดยนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย (อาทิ ระบบ E-Customs) เขามาชวย
ในการบริการ และไดปรับเปลี่ยนกฎหมายศุลกากรใหมีความสอดคลอง และทันตอโลกในปจจุบันมากขึ้น ทำให
กระบวนการและกฎระเบียบดานพิธีการศุลกากรของประเทศไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในดานเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 นั้น ปจจุบันสามารถใชขนสงสินคาและสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวไดในระดับหนึ่ง แตมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรปรับปรุงพัฒนา เชน การจัดสรร
การใชประโยชนพื้นที่ดานนครพนมและดานทาแขก สภาพเสนทางที่ลาดชั้น การขาดสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางปายบอกทางตามเสนทางในเวียดนามไมมภี าษาอังกฤษกำกับ เปนตน ผลการศึกษาดานความสะดวก
ทางการคาในกรณีสินคาสงออกนั้น ปจจุบันผูประกอบการไทยมีตนทุนทางตรงที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการคามีคาเฉลี่ยรอยละ 7.92 ของมูลคาสินคาทั้งหมด โดยตนทุนของสินคาเกษตรและอาหารจะ
สูงกวาสินคาอุตสาหกรรม ตนทุนทีม่ สี ดั สวนสูงสุดคือ ตนทุนจากการผานพิธกี ารศุลกากร และตนทุนจากกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา ตามลำดับ สวนตนทุนทางออมซึ่งวัดจากระยะเวลาที่ใชในกระบวนการ
ที่สืบเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นพบวา ใชเวลาประมาณ 9.21 วัน
สวนผลการศึกษากรณีทาเรือซึ่งครอบคลุมทาเรือหลัก 2 แหงของประเทศไทย คือ ทาเรือกรุงเทพ
(ทาเรือคลองเตย) และทาเรือแหลมฉบัง พบวาปญหาของทาเรือกรุงเทพคือ ปญหาดานขอจำกัดทางกายภาพ
และปญหาดานการจราจร สวนทาเรือแหลมฉบังมีปญหาเรื่องหนาที่ความรับผิดชอบของการอำนวยความ
สะดวกบริษทั ผูใ หบริการขนสงหรือผูส ง ออก การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของทัง้ สองทาเรือ ผลการศึกษา
เสนอวาจะตองมีแผนงานที่ชัดเจนในการวางยุทธศาสตร โดยมุงใหอำนวยความสะดวกในการสงออกเปนหลัก
ผลักดันใหเกิดการแขงขันของภาคเอกชนในการบริหารทาเรือขึน้ กำหนดบทบาทของการทาเรือใหมคี วามชัดเจน
วาเปนผูว างนโยบายและกำกับดูแลนโยบาย (Regulator) ในดานกระบวนพิธกี ารทางศุลกากรใหตง้ั คณะกรรมการ
ความรวมมือที่มีผูแทนการทาเรือและกรมศุลกากรรวมดวย
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โครงการวิจัยเร�อง
“การประเมินผลกระทบจากมาตรการการปรับคาร์บอน
ก่อนข้ามพรมแดน (Border Carbon Adjustment)
และการเตรียมความพร้อมของไทย เพ�อรักษา
ขีดความสามารถการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ”
ปญหาภาวะโลกรอนที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ทำใหประเทศพัฒนาแลว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีแนวคิดในการนำมาตรการการปรับคารบอนกอนขามพรมแดน
(Border Carbon Adjustment: BCA) มาบังคับใช โดยสภาของสหรัฐอเมริกาได
ผานรางกฎหมาย The American Clean Energy and Security Act of 2009
เพื่อบังคับใชในบางสาขาการผลิต เพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ
นั้น มาตรการดังกลาวไดสงผลกระทบตอประเทศกำลังพัฒนาอยางหลีกเลี่ยงไดยาก
ประเทศไทยจึงตองเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยศึกษาความเปนไปได
ในการบังคับใช และประเมินผลกระทบภายใตสถานการณจำลองที่คำนวณปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนในรายสาขาการผลิต เทียบกับการปลอยกาซคารบอนในประเทศ
คูคาที่สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายสาขาการผลิตที่มีความสำคัญตอการสงออกของ
ไทยและมีแนวโนมทีจ่ ะถูกบังคับใชมาตรการ BCA
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โครงการวิจัยเร�อง
“การศึกษามาตรการ Border Carbon
Adjustments ในการลดโลกร้อน: มิติด้านกฎหมาย”
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ศึกษาเกีย่ วกับกลไก และวิธกี ารบังคับใชมาตรการปรับคาคารบอนขามพรมแดน
(Border Carbon Adjustments: BCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
รวมถึงความสอดคลองและความขัดแยงระหวางมาตรการ BCA กับกฎระเบียบและ
มาตรการภายใต GATT/WTO เพื่อเตรียมการรับมือและติดตามความคืบหนาทางดาน
รางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการดังกลาวผลการศึกษาพบวาหลักการของมาตรการ
BCA ที่จะนำมาปรับใชกับสินคานำเขา มี 3 แนวทางหลัก ไดแก
1. การจัดเก็บภาษีคารบอนที่พรมแดน (Border Carbon Tariff) หรือการ
กำหนดใหมีการซื้อ Emission Allowances (requirement to purchase Emission
Allowances)
2. ประเทศที่นำเขาจะกำหนดภาษีมาตรฐาน หรือกำหนดจำนวน Emission
Allowances สำหรับแตละกลุมสินคาภายใต BCA ที่จะตองชำระภาษี เมื่อมีการ
นำเขาสินคาในกลุมที่กำหนด โดยอาจจะกำหนดบนพื้นฐานของคารบอนแฝงของสินคา
ภายในประเทศหรือคารบอนแฝงของสินคาที่นำเขา
3. การกำหนดภาษีมาตรฐาน หรือ Emission Allowances ใหผูสงออกซื้อ
สำหรับแตละสินคาภายใต BCA
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สหรัฐอเมริกาไดรางกฎหมายวาดวยความมั่นคงและพลังงาน (The American
Clean Energy and Security Act ค.ศ. 2009) ซึ่งไดกำหนดมาตรการปรับคาคารบอน
กอนเขาพรมแดนสหรัฐ สำหรับสินคานำเขา แตมาตรการนี้ยังมีขอดอยในเชิงปฏิบัติ
เนื่องจากการใชมาตรการปรับคาคารบอนที่พรมแดนนั้นมีหลากหลายวิธี และมีความ
ไมแนนอน รวมทัง้ ตองมีการพิสจู นคา คารบอนแฝง และอัตราภาษีทเ่ี รียกเก็บในแตละวิธี
ที่ไมเทากันทำใหเกิดปญหาความไมแนนอน และการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งอาจ
กลายเปนอุปสรรคทางการคาและขัดหรือแยงกับหลักขององคการการคาโลก
อยางไรก็ตามสหรัฐอเมริกาอาจจะบังคับใชกฎหมายเพื่อลดภาวะโลกรอน และ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเลือกมาตรการที่เปนประโยชนตอตัวเองมากที่สุด
และมีความไดเปรียบในการแขงขันสูง ความมุงมั่นนี้สะทอนใหเห็นไดจากการที่สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดเสนอกฎหมายลักษณะดังกลาวหลายฉบับ
สวนสหภาพยุโรปไมไดรางกฎหมายเกี่ยวกับ BCA โดยตรง แตไดมีการผนวก
สาระสำคั ญ และมาตรการลดโลกร อ นตามพิ ธี ส ารเกียวโตเปน กฎหมายภายในของ
สหภาพยุโรปในความตกลงรวมของประเทศสมาชิกที่จะรวมดำเนินการในชวงระยะเวลา
หลังป ค.ศ. 2012 (Post 2012) จากการพิจารณาทางเลือกในการบังคับใชมาตรการ
ลดภาวะโลกร อ นโดยเลือกที่จะทำความตกลงระหวางประเทศแบบบูรณาการเพียง
ฉบับเดียวแทนที่พิธีสารเกียวโต และผนวกเอาสาระสำคัญและองคประกอบตางๆ ของ
พิธีสารเกียวโตเขาในความตกลงใหมนี้ ซึ่งจะมุงเนนใหประเทศกำลังพัฒนาเขามามี
สวนรวมดวยโดยอาจจะกำหนดระดับความรับผิดชอบแตกตางกันไปตามศักยภาพ ซึ่ง
กฎหมายใหมภายใตรางขอกำหนดฉบับนี้จะมีสาระสำคัญคือ
1. สหภาพยุโรปจะปฏิบัติตามพันธกิจในการลดอุณหภูมิโลกลง 2 องศาเซลเซียส
ภายในป ค.ศ. 2020
2. ทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาจะตองมีการบังคับใชกฎหมาย
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสม และยกระดับไปสูก ารบังคับใชมาตรการ
กำหนดเพดานการปลอยกาชเรือนกระจกและสนับสนุนการคาคารบอนเครดิต (Cap and – Trade)
3. สงเสริมตลาดคารบอนระหวางประเทศ แตตองมีขอจำกัดในการใชคารบอน
เครดิตโดยไมใหใชคารบอนเครดิตในอุตสาหกรรมที่เพิ่มพูนการลดภาวะโลกรอน
4. หามการใชมาตรการคารบอนเครดิตเพื่อการบิดเบือนการแขงขัน หรือนำไปสู
การโยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ไมมีการบังคับใชกฎหมายลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก
5. สงเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด
6. หามการใหใชคารบอนเครดิตทดแทนในโครงการอุตสาหกรรมกาซ ทีเ่ ปนอันตราย
ตอการเกิดกาซภาวะเรือนกระจกและการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน โดยเฉพาะการ
ผลิตและการใชสาร triﬂuoromethane (HFC-23) และ nitrous oxide (N2O)
ซึ่งจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2013 เปนตนไป
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โครงการวิจัยเร�อง
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย”

ทัง้ นี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรม
สรางสรรคไทยตองการการสนับสนุนในการเขาถึงแหลงเงินทุน
และการพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิต การใหความชวยเหลือ
ในการบริหารจัดการ และนำทรัพยสนิ ทางปญญามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามขณะนีป้ ระเทศไทยกำลังอยูใ นภาวะ
ขาดแคลนแรงงานสายอาชีพที่จบจากสาขาอาชีวศึกษา และ
แรงงานที่ จ บการศึก ษาในสาขาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึง่ เปนทีต่ อ งการของตลาดแรงงานแตเปนสาขาทีข่ าดแคลนอยาง
รุนแรง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงควรเนน
การพัฒนาทัง้ ในภาคการศึกษา และการพัฒนาในตลาดแรงงาน
จากการฝ ก อบรมฝ ม ื อ แรงงานในระหว า งทำงาน รวมถึ ง
ผูประกอบการควรใหความสำคัญในการสรางบุคลากรที่มีความ
มุงมั่นในการทำงานดวย
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ภาครัฐไดเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมสรางสรรค และมีการกำหนด
นโยบายเกีย่ วกับการใชความคิดสรางสรรคเปนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยบรรจุแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เขาสู
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 อยางไรก็ตามการศึกษาอยางรอบดาน
เชิงเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรคยังคงไมแพรหลายมากนัก โครงการ
วิจยั นีจ้ งึ ทำการศึกษาในประเด็นการวิเคราะหการขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค
กับการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ไดแก ความสำคัญของอุตสาหกรรมสรางสรรคที่มี
ตอระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อุตสาหกรรมสรางสรรค การพัฒนาชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมไปถึง
โครงสรางพื้นฐานและปจจัยที่สนับสนุนการใชนโยบายนี้เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เพื่อกระตุนใหภาคสวนตางๆ ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจสรางสรรคที่จะเปน
แรงขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา
อุตสาหกรรมสรางสรรคมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยคิดเปนมูลคารอยละ 8.55
ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ สามารถสรางงานใหแกแรงงานเปนจำนวนมาก
และยังมีสวนในการสรางความเขมแข็งในชุมชน

งานสารสนเทศ

และเผยแพร่วิชาการ
งานสารสนเทศ
ในชวงที่ผานมา ITD ไดมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย
โดยปรับปรุงระบบ Website ของ ITD ใหมีความนาสนใจ สะดวกตอการเขาชม
มากยิ่งขึ้น ดวยการสรางระบบการเรียกดูภาพกิจกรรมที่งายตอการใชงาน โดยขยาย
หนาเว็บไซตใหเต็มหนาจอและเพิ่มการเนนสี (Color Highlight) ขอความ นอกจากนี้
ยังเพิ่มพื้นที่หนาเว็บไซตสำหรับประชาสัมพันธผลงาน (List of Product) การนำเสนอ
กิจกรรมของ ITD ในรูปแบบวิดีทัศน (Video Stream) รวมทั้งเผยแพรองคความรู
โครงการตางๆ และยังจัดทำแบบสำรวจความตองการของตลาด (Market Survey)
บนหนาเว็บไซต เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกดวย ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลอง
กับสังคมออนไลนในปจจุบัน จึงมีการสรางระบบ Social Network ของ ITD เชน
Facebook และ Twitter (http://www.facebook.com/itd.th และ http://
twitter.com/#!/itdlive) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูและกิจกรรมตางๆ
และเพิ่มพื้นที่หนาเว็บไซตสำหรับ Twitter & Facebook Connectivity เพื่อ
อำนวยความสะดวกแกผูใชในการเชื่อมตอ และติดตามขาวลาสุดของ ITD รวมทั้ง
ยังเพิ่มชองทางการเชื่อมตอและเขาถึงเว็บไซตของ ITD ผานเว็บไซตของเครือขาย
พันธมิตรดวย อาทิ หนวยงานองคการมหาชนตางๆ, มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมไทย, กระทรวงการตางประเทศ, กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย, WTO, WIPO,
UNITAR, UNESCAP, สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA),
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน
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งานเผยแพร่วิชาการ
ดานงานเผยแพรวิชาการ ที่ผานมา ITD ไดมีการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลองคกรมากยิ่งขึ้น
ผานชองทางตางๆ รวมทั้งสื่อสาธารณะทั่วไป เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน

สื่อวิทยุ
ITD ไดจัดทำรายการสารคดี “2 นาทีกับ ITD” ออกอากาศทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:
FM 101.5 MHz. ทุกวันจันทร – ศุกร เพื่อเผยแพรบทความวิชาการของ ITD ในหัวขอเกีย่ วกับการจัดการทรัพยสนิ
ทางปญญา อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ความสัมพันธไทย-อียู การเจรจาสิ่งแวดลอมในเวที
การคาโลก และการพัฒนาอยางยั่งยืน

โทรทัศน์
ITD ไดจัดทำรายการ “เรียนรูเพื่อนบาน” ออกอากาศทาง ASTV เถาแกชาแนล เพื่อเผยแพร
องคความรูดานการคาระหวางประเทศ การลงทุน และการพัฒนา โดยวิทยากรของ ITD เปนผูใหความรู
ในหัวขอตางๆ ไดแก Cluster VISA, รายงานการลงทุนโลก 2010 (World Investment Report 2010: WIR2010),
R9 ถนนสายเศรษฐกิจ และสปาไทยไปจีน เปนตน

สิ่งพิมพ์สาธารณะ
ที่ผานมา ITD ไดมีการเผยแพรกิจกรรม บทความวิชาการ งานสัมมนา
และงานฝกอบรม ผานหนั ง สื อ พิ ม พ ต  า งๆ อย า งต อ เนื ่ อ ง อาทิ มติ ช น
ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ โพสตทูเดย สยามรัฐ เนชั่น บางกอกโพสต
ไทยรัฐ เดลินิวส ฐานเศรษฐกิจ แนวหนา ผูจัดการ ขาวสด บานเมือง พิมพไทย
ทรานสปอรตเจอรนัล เปนตน และยังมีการลงประชาสัมพันธเผยแพรแบบสำรวจ
ความตองการของตลาด (Market Survey) เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากบุคคล
ภายนอกดวย
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สื่อและสิ่งพิมพ์ของ ITD
ITD มีการจัดทำสื่อและสิ่งพิมพเผยแพรขอมูลงานวิชาการในรูปแบบตางๆ เพื่อ
สรางความเขาใจอันดีและเผยแพรภาพลักษณของ ITD ใหบุคคลและหนวยงานภายนอก
ไดรูจัก และรับรูถึงภารกิจขององคกรผานสื่อและสิ่งพิมพตางๆ ไดแก
- ชุด ITD Exhibition Kit เพื่อรองรับการจัดงาน ออกบูธแสดงผลงาน และ
การจัดนิทรรศการของ ITD
- วารสาร ITD>DO สำหรับเผยแพรใหกับสาธารณชนทั่วไป และยังสามารถ
Download ไดจาก Website ของ ITD เพื่อเผยแพรองคความรูตางๆ ที่มีอยูใน
องคกร เชน งานวิจัย หลักสูตรการฝกอบรม สัมมนา ฯลฯ รวมถึงองคความรูตางๆ
ที่มีประโยชน และรูทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา

- CD Box Set ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรม 3 หลักสูตร ที่ ITD ไดรวมกับ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ภายใตโครงการ “Regional Technical Assistance
for Support to Trade Facilitation and Capacity Building in the Greater
Mekong Subregion” จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
ความรูความเขาใจดานการคาระหวางประเทศใหกับบุคลากรภาครัฐในกลุมประเทศ
GMS อันจะนำไปสูก ารสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน และการบริการ
ระหวางกัน ตลอดจนการเพิม่ ขีดความสามารถและโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก
CD Box Set 3 หลักสูตร ไดแก
“Economics and Trade in Goods” ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับกฎระเบียบทางการคา
สินคา มาตรการกีดกันที่มิใชภาษีศุลกากร การเขาถึงตลาดของสินคาที่มิใชเกษตรกรรม
การอำนวยความสะดวกทางการคา และการเจรจาการคาสินคาตามแนวทางที่กำหนดใน
กฎเกณฑขององคการการคาโลก
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“Trade and Investment in Services” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการธุรกิจการคาบริการ หลักกฎหมายการคาบริการระหวางประเทศ การเปดเสรี
การคาบริการดานการขนสง และการเจรจาการคาบริการตามแนวทางที่กำหนดใน
กฎเกณฑขององคการการคาโลก
“Trade Remedies” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการใช
มาตรการปกปองทางการคา และการตอตานการทุมตลาดตามแนวทางที่กำหนดใน
กฎเกณฑขององคการการคาโลก
- CD Box Set “WTO Watch จับกระแสองคการการคาโลก” ซึ่งไดรับ
อนุญาตเผยแพรโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีเนื้อหาอธิบาย
และทำความเขาใจเกี่ยวกับกฎกติกาตางๆ ขององคการการคาโลก และความสำคัญของ
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจไทย

การจัดพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยของ ITD
ที่ผานมา ITD ไดมีการเผยแพรขอมูลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
แตยังไมมีการตีพิมพเผยแพรตอสาธารณะ มาดำเนินการออกแบบรูปเลม และจัดทำ
Artwork เพื่อตีพิมพใหมีความนาสนใจและนาอานมากขึ้น โดยงานวิจัยที่ตีพิมพมีดังนี้

- กลไกการสงออกขาวของ สปป.ลาว ฉบับภาษาไทย และภาษาลาว
- ทรัพยสินทางปญญา: กรณีศึกษา SMEs ไทย
- เขตการคาเสรีอาเซียน - จีน: การเขาสูตลาดจีนของภาคบริการไทย แยกเปน
6 รายธุรกิจ ไดแก ธุรกิจสปาไทย ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจโรงพยาบาล
- คูมือการลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว
นอกจากนี้ ITD ยังไดดำเนินการจัดพิมพเผยแพรขอมูลและองคความรูจากงาน
แถลงขอมูลรายงานการลงทุนโลก 2010 (World Investment Report 2010:
WIR2010) ภายหลังการจัดงานแถลงขอมูลฯ ซึ่ง ITD ไดรับมอบหมายจาก UNCTAD
ใหเปนผูเผยแพรรายงานการลงทุนโลก 2010 ซึ่งดำเนินการรวมกันโดยนักวิชาการกวา
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140 คนทัว่ โลก เพือ่ นำเสนอขอมูลเกีย่ วกับการลงทุนขามชาติ ซึง่ มีบทบาทสำคัญยิง่ ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม การกระจายเทคโนโลยี และการจางงานไปยังภูมิภาคหรือระหวางภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกนำมาสู
ความเขาใจในภาพรวมและจุดเนนที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงตางๆ
โดยประเด็นสำคัญของรายงาน คือ “การลงทุนในเศรษฐกิจคารบอนต่ำ” ซึง่ เปนประเด็นทีท่ นั สมัยและจะมีผล
เกี่ยวของกับทุกภาคสวนไมวาในภาคเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทความที่ตีพิมพ์
ITD ไดจัดทำบทความเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ทั้งดานเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนา
เผยแพร โ ดยตี พ ิ ม พ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ อาทิ หนั ง สื อ พิ ม พ โ พสต ท ู เ ดย และสามารถ Download ได ท ี ่
www.itd.or.th ดังนี้
1) “การลงทุนคารบอนต่ำ เรื่องนาสนใจจาก World Investment Report 2010” โดย คุณวีระศักดิ์
โควสุรัตน ผูอำนวยการ ตีพิมพในวารสารมติชนสุดสัปดาห
2) “หุนสวนประเทศไทย: เทรนดไหน? คือคุณ...” โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน ผูอำนวยการ
ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย
3) “ภาวะโลกรอนภัยทีค่ นไทยไมควรมองขาม” โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรตั น ผูอำนวยการ ตีพมิ พใน
วารสาร ITD>do ฉบับที่ 1
4) “เทรนดไหน? คือคุณ... แนวโนมเทรนดโลก” โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน ผูอำนวยการ ตีพิมพ
ในวารสาร ITD>do ฉบับที่ 1
5) “บริการไทยย่ำไปแดนมังกร ลูทางธุรกิจอาหารไทย โอกาสธุรกิจทองเที่ยวจีน-ไทย ยังสดใสเปยม
ศักยภาพ อนาคตธุรกิจสปาไทยในจีนลูทางสดใส ศักยภาพการลงทุนในธุรกิจโรงแรม” โดยนักวิชาการ ITD
ตีพิมพในวารสาร ITD>do ฉบับที่ 1
6) “เรื่องนาสนใจบนเสนทาง R3A” โดย นักวิชาการ ITD ตีพิมพในวารสาร ITD>do ฉบับที่ 1
7) “SME ไทยกับการลงทุนในตางประเทศ” โดยนักวิชาการ ITD ตีพมิ พในวารสาร ITD>do ฉบับที่ 1
8) “องคการการคาโลกกับการเปดเสรีทางการคาของไทย” โดยนักวิชาการ ITD ตีพิมพในวารสาร
ITD>do ฉบับที่ 1
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บทความเร�อง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์...
ฝันที่ ใกล้แค่เอื้อมของคนไทย

“ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค”
คำกลาวนี้คงทำใหหลายคนสงสัยวา... อยางไรจึงจะเรียกวาเปนเศรษฐกิจสรางสรรค?
กอนจะตอบคำถามนี้ ลองยอนกลับไปมองเศรษฐกิจในชวง 20-30 ปที่ผานมาจะเห็นวา ภาคการผลิต
หลักของประเทศไทยตองพึ่งพาแรงงาน และเครื่องจักรที่นำเขาจากตางประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะแรงงาน
ราคาถูกซึ่งเปนปจจัยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับแรกของไทยในป พ.ศ. 2506 จวบจนถึงปจจุบัน รวม 11 แผน (แผนฯ ฉบับที่ 11 สำหรับ
ป พ.ศ. 2555-2559) จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแผนการพัฒนาประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากปจจัยภายใน เชน โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป
และปจจัยภายนอก เชน กระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะแผนฯ ฉบับที่ 11 นี้ จะเห็นการชี้นำใหมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิต โดยเนนการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคมากขึ้น
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ในทศวรรษนี้ เทคโนโลยีถือเปนหนึ่งในปจจัยการผลิตที่สำคัญ แตเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จะพบวา
ประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) คอนขางต่ำ ทำใหมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีการ
ออกแบบและการผลิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพหรือผลิตภาพแรงงาน คอนขางต่ำกวาหลายประเทศ (รูปที่ 1
แสดงอัตราการเจริญเติบโตของการใชจายดานการวิจัยและพัฒนาและสัดสวนการใชจายในดานการวิจัยและ
พัฒนาตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ) ทำใหประเทศไทยถูกมองเปนเพียงผูร บั จางผลิตของนักลงทุนตางชาติ
โดยมีคูแขงที่สำคัญ คือ แรงงานจีน และเวียดนาม
รูปที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของการใชจายในดานการวิจัยและพัฒนา
และสัดสวนการใชจายในดานการวิจัยและพัฒนาตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ1
(เฉลี่ยระหวางป ค.ศ.2006 - 2008)
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ที่มา: Braga (2010), Innovation and Growth: Policy Lessons from Catching Up
Experiences. Presentation in the Workshop on Skill for Innovation-Led Growth, organized by
World Bank and NESDB, December 7, 2010, Bangkok, Thailand.
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เปนตัวเลขมูลคาการผลิตของภาคการผลิตสินคา
และบริการทุกสาขาที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของประเทศ โดยไมคำนึงถึงสัญชาติของผูที่เปนเจาของธุรกิจ และมักแสดงรายงานในลักษณะ
รายสาขาและภาพรวม
1
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สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
ในฐานะหนวยงานที่ดำเนินภารกิจดานการวิจัยและฝกอบรมเพื่อใหความรู
และพัฒนาความสามารถของผูประกอบการไทย มองทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคตวา หากไทยยังมีการลงทุนเพื่อการพัฒนา R&D นอย และ
แรงงานยังไมมีความพรอมดานภาษา และการใชเทคโนโลยีมากนัก ก็ควรจะ
หันไปใหความสำคัญกับทรัพยากรดานอื่นๆ ที่ไทยมีความพรอม และพัฒนา
ใหเกิดประโยชนกับประชาชนสวนใหญอยางยั่งยืน โดยเนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาผลิตภาพของ
ปจจัยการผลิต และการเพิ่มผลตอบแทนตอหนวยของปจจัยการผลิต แทน
การเนนเพิ่มผลกำไรจากการประกอบธุรกิจอยางที่เคยทำมา ซึ่งเมื่อมองที่ทุน
แรงงาน และเทคโนโลยีที่มีอยู โดยเฉพาะจากฐานทุนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยก็สามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและความสรางสรรค คิดคนสิ่งใหมๆ ที่จะสราง
ผลตอบแทนในเชิงพาณิชยไดไมยาก การสนับสนุนนโยบาย “เศรษฐกิจสรางสรรค”
จึงเปนแนวทางที่จะนำศักยภาพทางความคิดสรางสรรคท่ีประชาชนมีอยูมา
เปนตัวผลักดันเศรษฐกิจ และเปนกลจักรตัวใหมสำหรับเศรษฐกิจไทย
ดังนั้น “เศรษฐกิจสรางสรรค” จึงหมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม หรือทีเ่ รียกวา “การประดิษฐ คิดสิง่ ใหม”
ซึ่งจะกอใหเกิดเปนผลิตภัณฑ หรือบริการที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ สามารถ
สรางรายไดใหกับประชาชน และนี่คือเรื่องที่คนไทยทุกเพศทุกวัยตางมีความ
สามารถกันอยูไมนอย นโยบาย “เศรษฐกิจสรางสรรค” จึงทำใหประชาชน
สามารถเขาถึง และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจไดมากกวารูปแบบการ
พัฒนาในอดีต ทีเ่ นนการกระตุน ภาคอุตสาหกรรม และคนทีไ่ ดรบั ผลประโยชน
จะจำกัดอยูในกลุมของนายทุนและเจาของกิจการ นโยบายนี้จึงเปนการ
เปดโอกาส และกระตุนใหประชาชนสวนใหญที่เปนรากฐานของประเทศ หรือ
เปนแรงงานของประเทศ ที่อาจจะคุนเคยกับการเปนลูกจาง เกิดความคิด
ที่จะผันตัวเองเปนผูสรางสรรคงานที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ กลายเปนเจาของ
กิจการ สามารถเพิ่มรายไดจากคาจางแรงงานเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นได
จากนโยบายดังกลาว ITD จึงไดศกึ ษาเศรษฐกิจสรางสรรคในดานตางๆ
และคัดนำวิธีคิดของนักวิชาการรุนใหมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะสาขามารวบรวม และจำแนกเนือ้ หาออกเปน 4 สวน
ไดแก
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ส่วนที่ 1: จุดมุ่งหมายการพัฒนาสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของเศรษฐกิจสรางสรรค หรืออุตสาหกรรม
สรางสรรคในประเทศไทย เชน ความสำคัญในการเปนแหลงจางงาน การสรางมูลคาเพิ่มทางการผลิตในรายสาขา
สัดสวนของอุตสาหกรรมสรางสรรคในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และ
ความสัมพันธกบั วิถชี วี ติ ชุมชนและการพัฒนาชุมชน ซึง่ ผลการศึกษานีช้ ใ้ี หเห็นวา การดำเนินการในอุตสาหกรรม
สรางสรรค 4 กลุมใหญ และ 15 อุตสาหกรรมยอย ตามการจัดกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงถึงรอยละ 8.55 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือคิดเปนมูลคา 665.30 พันลานบาท
รายละเอียดกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคแสดงใน Box 1

Box1
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1. มรดกทางวัฒนธรรม
1.1 งานฝมือ/หัตถกรรม (Crafts)
1.2 การแพทยแผนไทย (Thai massage)
1.3 อาหารไทย
1.4 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ศิลปะ
2.1 ศิลปะการแสดง (Performing arts)
2.2 ทัศนศิลป Visual arts
(จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปตยกรรม)
3. สื่อ
3.1
3.2
3.3
3.4

ภาพยนตรและวีดีทัศน
การพิมพ
การกระจายเสียง
ดนตรี

4. งานสรางสรรคและออกแบบ
4.1 การออกแบบ
4.2 แฟชั่น
4.3 สถาปตยกรรม
(สถาปตยกรรมหลัก, สถาปตยกรรมผังเมือง,
ภูมิสถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป)
4.4 การโฆษณา
4.5 ซอฟตแวร
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รูปที่ 2 ภาพแสดงสัดสวนมูลคาเพิ่มทางการผลิตของอุตสาหกรรมสรางสรรคในชวงสามทศวรรษที่ผานมา

จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมสรางสรรคมีการเจริญเติบโตมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุมงาน
สรางสรรคและออกแบบ ที่มีมูลคาเพิ่มเปนสัดสวนมากที่สุดในอุตสาหกรรมสรางสรรคทั้งหมดในทุกชวงเวลา
สวนการจางงานพบวาในป พ.ศ. 2550 เกิดการสรางตำแหนงงานแกคนทำงานทั้งหมดประมาณ 2.02 ลานคน
โดยกลุมที่มีจำนวนคนทำงานมากที่สุด คือ กลุมงานสรางสรรคและออกแบบ จำนวน 1.50 ลานคน รองลงมา
ไดแก กลุม มรดกทางวัฒนธรรม กลุม สือ่ และกลุม ศิลปะ โดยมีจำนวน 0.32 , 0.13 และ 0.08 ลานคน ตามลำดับ
อยางไรก็ตาม ตัวเลขจำนวนคนทำงานเหลานี้นาจะต่ำกวาความเปนจริงเพราะลักษณะงานหลายกลุมเปนการ
ทำงานตามชิ้นงาน คนทำงานจึงอาจจะไมไดอยูในระบบ และไมถูกนับรวมในตัวเลขสถิติของทางการ
จากการศึกษาความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาชุมชน ทั้งการเอาพื้นที่เปน
ตัวตั้ง คือ กรณีศึกษาในชุมชนตลาดน้ำอัมพวา และการเอาสินคาเปนตัวตั้ง คือ กรณีศึกษาผลิตภัณฑของ
มูลนิธิเจาพระยาอภัยภูเบศร พบวาความสำเร็จนั้นอยูที่การมีสวนรวม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม
ของชุมชน เมื่อคนในชุมชนมีความเขาใจทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ก็สามารถดึงเอาจุดเดนของชุมชนมาเปน
เอกลักษณในการสรางมูลคาของผลิตภัณฑและบริการสรางสรรคได รวมไปถึงปจจัยสนับสนุนดานมีผูนำที่มี
วิสัยทัศน การสรางเครือขายชุมชนและพันธมิตร ทั้งนี้คนในทองถิ่นไดใหสัมภาษณวา หากมีงานทำที่บานเกิด
ก็จะไมอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ จึงแสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจสรางสรรคสามารถพัฒนาชุมชนไทย และ
ชวยสรางความเขมแข็งใหสังคมไทยได
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ส่วนที่ 2 : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปนการศึกษาภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย ทั้งระดับภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยกลาวถึงการพัฒนาวิสาหกิจในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยในระดับภายในประเทศ และการคา
ระหวางประเทศของอุตสาหกรรมสรางสรรค รวมถึงความสามารถในการสงออกสินคาและบริการสรางสรรคของ
ไทยในระดับระหวางประเทศ โดยการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถือไดวามีบทบาทสำคัญ
ในระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เพราะสามารถเปนทั้งผูสรางสรรคโดยตรงในขั้นตอนการออกแบบ (เชน
นักประพันธ งานออกแบบ แฟชั่น ซอฟตแวร เปนตน) ผูสนับสนุนการผลิตในสายการผลิตขนาดใหญ (เชน
การผลิตหนังหรือเพลง) และผูนำความรูเดิมไปสรางประโยชนในเชิงพาณิชย (เชน ธุรกิจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รานอาหาร การแพทยแผนไทย) และยังสามารถเปนผูที่มีบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือทั้ง 3 บทบาทไดในคราว
เดียวกัน แตยงั มีปญ
 หาและอุปสรรคทีพ่ บสวนใหญ คือ เรือ่ งของการนำความคิดสรางสรรค ทัง้ จากองคความรูเ ดิม
หรือองคความรูใหม ไปผลิตสินคา/บริการออกสูตลาด การแสวงหาโอกาสในเชิงพาณิชย การขาดโอกาสในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน และการขาดประสิทธิภาพการผลิต เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ โดยผูประกอบการ
เห็นวา แรงจูงใจทางออม เชน การลดหยอนภาษี และการชวยเหลือเชิงเทคนิค เปนมาตรการสำคัญที่ภาครัฐ
สามารถเขามาชวยเหลือ สวนดานการจางแรงงานนัน้ ขณะนีภ้ าคอุตสาหกรรมไทยกำลังขาดแคลน “แรงงานทีม่ ี
ทักษะในระดับกลาง” โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบจากสาขาอาชีวศึกษา เนื่องจากปจจุบันมีผูเขาเรียนสาขานี้เพียง
ไมถึงรอยละ 40 ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมเพียงพอกับความตองการของตลาดในประเทศ สวนบุคลากรที่จบจาก
ระดับอุดมศึกษานั้นยังไมมีปญหาขาดแคลนมากนัก ผูที่จบการศึกษาสวนใหญมักจะมาจากสาขาสังคมศาสตร
ซึ่งมีอยูจำนวนมากและลนตลาด ในขณะที่ผูสำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนที่
ตองการกลับขาดแคลนอยางรุนแรง
ส วนการศึ ก ษาเรื่ อ งเศรษฐกิ จสร า งสรรค กั บการค า สิ นค าและ
บริการจากอุตสาหกรรมสรางสรรคไทยในเวทีการคาระหวางประเทศ
โดยใช แ บบจำลองทางเศรษฐศาสตร แ ละการจั ด กลุ ม อุ ต สาหกรรม
สรางสรรคตามแบบ UNESCO พบวา สินคาและบริการจากอุตสาหกรรม
สร า งสรรค ส ง ผลทางบวกต อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย า งมี นั ย
สำคัญ โดยเฉพาะกลุม งานสือ่ สิง่ พิมพ และกลุม การแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม และเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยยัง
ไดเปรียบในกลุมการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและกลุมสื่อ
สมัยใหม ซึ่งไทยจะไดประโยชนจากการสงออกสินคาทั้งสองกลุมนี้ โดยมี
ประเทศนำเขาที่สำคัญ คือ ฟลิปปนสและสิงคโปร และมีคูแขงที่สำคัญ
คือ อินโดนีเซีย ในขณะที่สินคากลุมงานศิลปะ กลุมงานศิลปะการแสดง
และกลุมการออกแบบ ประเทศไทยไมไดมีศักยภาพสูงมากนัก แตเปน
อุตสาหกรรมที่ตลาดอาเซียนตองการเปนอยางมาก ไทยจึงตองปรับ
กลยุทธและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคากลุมนี้ เพื่อรองรับ
การเปดตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้
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ส่วนที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การศึกษาสวนนี้อธิบายถึงปจจัย ความพรอมของประเทศไทยในการกาวสูเศรษฐกิจสรางสรรค จึงมี
ประเด็นที่ควรทำการศึกษา คือ การคุมครองและการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชย รวมถึง
หนวยงานที่จะชวยทำหนาที่เปนผูจัดการทรัพยสินทางปญญาแกผูสรางสรรคหรือผูประกอบการ
นอกจากนี้ยังกลาวถึงโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาของประเทศไทย ที่เปนปจจัยพื้นฐานอีกประการ
หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการคิดคนสิ่งใหมๆ ที่มีมูลคามากขึ้น
การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรคกับทรัพยสินทางปญญา พบวาการนำวงจรของทรัพยสินทางปญญา
อันประกอบไปดวยการสรางสรรค การคุมครอง การนำออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย และการบังคับสิทธิ
ออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย (Commercialization) เปนโจทยที่สรางความหนักใจในการขับเคลื่อนวงจร
ทรัพยสินทางปญญาโดยรวมทั้งหมด (ดังที่ไดกลาวแลวในสวนของปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมสรางสรรค) และหากไมประสบความสำเร็จก็จะทำใหความคิดสรางสรรคจำนวนมากไมถูกนำไป
ตอยอดทางธุรกิจ ดังนัน้ งานศึกษาวิจยั ในสวนนีจ้ งึ เปนการนำเสนอทางออกโดยแนะนำบทบาทของหนวยงานทีจ่ ะ
เปน “ผูจัดการทรัพยสินทางปญญา” (IP Manager) ที่จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรทรัพยสินทาง
ปญญาในรูปแบบของ Technology Licensing Ofﬁce (TLO) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการชวยประสานงานหรือ
เรียกงายๆ วาเปน “คนจับคู” ระหวางนักวิจัย/ผูคิดคน ซึ่งอาจอยูในสถาบันการศึกษา กับนักลงทุนหรือนักธุรกิจ
หรือระหวางผูคิดคน ผูสรางสรรคงาน กับผูตองการนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน เชน งานออกแบบ
สวนการศึกษาโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค พบวากระบวน
การเรียนการสอนในแบบที่ชวยสรางเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน จะตองมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ
คือ 1. เปนการเรียนการสอนที่ตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 2. ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
3. ผูเรียนเปนผูควบคุมกระบวนการเรียนรู ไมใชการเรียนรูตามคำสั่ง และ 4. มีสิ่งใหมเกิดขึ้นจากการเรียน
อาจจะเปนทักษะใหม ความรูใหม หรือความเขาใจใหม โดยมีแนวคิดสำคัญ คือ การมีเสรีภาพทางความคิดของ
ผูเรียน และเปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
ปจจุบันสิ่งที่ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจของประเทศไทยกังวลก็คือ ความไมสอดคลองกันระหวาง
ความตองการกำลังคน (demand for labor) และการผลิตกำลังคน (supply of labor) ของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้น
ในหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาสังคมศาสตร และหลายระดับ เชน
ระหวางอาชีวศึกษาสายชาง หรือเกษตรกรรมกับสายพาณิชยกรรม เนือ่ งจากการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา
ทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว ทัง้ ในเชิงการจัดตัง้ สาขาหรือวิทยาเขต ทำใหมกี ารผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทีซ่ ำ้ กันออกมา
มากเกินไป และยังมีความไมสอดคลองกันดานคุณภาพ คือ คุณภาพของผูส ำเร็จการศึกษาไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการได จากสถานการณนี้ไดนำมาสูขอเสนอแนะที่วา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ เพื่อตอบสนองตอการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคนั้น ไมสามารถกระทำไดจากภาค
การศึกษาแตเพียงอยางเดียว การเนนพัฒนาในตลาดแรงงานจากการฝกอบรมฝมือแรงงานในระหวางทำงาน
(On-the-Job Training) ก็มีบทบาทสำคัญในการตอยอดองคความรูของทรัพยากรบุคคลที่ไดรับจากสถาบัน
การศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รัฐและเอกชนจำเปนจะตอง
รวมมือกันในการออกแบบหลักสูตร และใหใบรับรองที่รับประกันจากภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ตองผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุน “การเรียนรูตลอดชีวิต” (Life-Long Learning) ใหเปนยุทธศาสตรสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
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ส่วนที่ 4: การสร้างความมุ่งมั่น
และพลังขับเคลื่อนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสรางสรรคก็ตองการบุคลากรที่มีความมุงมั่นในการทำงาน จึงจำเปนที่
องคกรตองเรียนรูและพัฒนากลยุทธการสรางและพัฒนาความมุงมั่น และพลังขับเคลื่อนใหแกทรัพยากรมนุษย
ขององคกร ซึ่งจะสงผลตอไปยังระดับสังคมและระดับประเทศได การศึกษาในสวนนี้พบวาความตองการหลัก
5 ประการ ที่บุคลากรยินดีจะไดรับเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนในการสรางพลังและความมุงมั่นในการทำงาน ไดแก
ความตองการไดรบั การยอมรับและใหเกียรติ ความตองการเรียนรูแ ละเติบโต ความตองการความรูส กึ “เปนคนใน”
คือ การมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อยางเต็มที่ ความตองการทำงานที่มีคุณคา
และความตองการเปนสวนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผูนำและองคกรที่ดีจะตองสามารถเติมเต็มความ
ตองการเหลานีไ้ ดอยางตอเนือ่ ง เพราะความมุง มัน่ และพลังขับเคลือ่ นนีแ้ มจะสามารถสรางขึน้ ได แตกไ็ มไดคงอยู
อยางถาวร หากมีปจจัยอื่นๆ มากระทบ หรือหากความตองการสวนบุคคลในดานตางๆ ไมไดรับการตอบสนอง
ความมุงมั่นและพลังขับเคลื่อนนี้ก็อาจลดระดับลงได
ภาพของเศรษฐกิจสรางสรรคที่มองผานแนวคิดดานตางๆ ขางตน คงพอจะสะทอนใหเห็นภาพที่ชัดเจน
มากขึ้น วา จากนี้ไปประเทศไทยจะกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจสรางสรรคอยางไร และไทยมีปจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการ
พัฒนามากนอยเพียงใด คนไทยทุกคนลวนสามารถเปนฟนเฟองเล็กๆ ในเครื่องยนตที่เรียกวา “ระบบเศรษฐกิจ”
และชวยกันขับเคลื่อนตรา “ประเทศไทย” ในเวทีโลก ทำใหโลกรูวาคนไทย “คิดเองได ทำไดจริง”
...เศรษฐกิจสรางสรรค จึงจะเปน ‘ฝน’ ที่ไมไกลเกินเอื้อม

94 รายงานประจำปี 2553 itd

ความรวมมือกับองค์กรอ�นๆ
ดวยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรวมมือกับองคกรตางๆ และการสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ITD จึงไดรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อสรางเครือขาย
และหุนสวนวิชาการ รวมทั้งยังเปนการแสวงหาทุน และการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกดวย
ซึ่งในปที่ผานมา ITD มีความรวมกับหนวยงานตางๆ ดังนี้

องค์กรในประเทศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) กระทรวงการตางประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.)
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (NEDA)
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพแมสอด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ และเครือมติชน
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดสระแกว
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดนครนายก
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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สำนักตรวจสอบธุรกิจหอการคา จังหวัดระนอง
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดระนอง
เครือขายจุฬานานาชาติ (Chula Global Network)
สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ำโขง (Mekong Institute: MI)
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
องคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS)
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
หอการคาแหงประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มูลนิธิสถาบันการตางประเทศสราญรมย

องค์กรระหว่างประเทศ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
องคการการคาโลก (WTO)
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
ศูนยพาณิชยกรรมระหวางประเทศ (ITC)
สำนักงานคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย
ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
สำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
APEC Economic Integration Program (APEC-EIP)
Canadian International Development Agency (CIDA)
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
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คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP)
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Association of Development Financing Institutions in Asia and
Paciﬁc (ADFIAP) ประเทศฟลิปปนส
National Economic Research Institute ของประเทศสปป.ลาว
Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
International Development Research Centre (IDRC)
International Development Economic Associates (IDEAs)
Indian Institute of Foreign Trade (IIFT)
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)
Entrepreneurship Development Institute of India (EDI)
Centre for Economic Policy Research (CEPR)
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
The Asian WTO Research Network (Thailand)
Southeast Asia Regional Centre (SEA START)
Foregin Trade University (FTU)
South East Asia Trade Policy Training Network (SEATRANET)
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