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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ผมมีความใฝฝนเสมอที่ตองการใหสังคมไทยไดใหโอกาสคนยากคนจนชนสวนใหญของชาติ มีงาน
ที่สุจริตทำทุกๆ คน มีรายไดตามกำลังสติปญญาและความรู มีโอกาสพัฒนาอาชีพการงานไดตามความฝน 
สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากร ที่ดิน เงินทุน การศึกษา เทคโนโลยี ไดมากเพียงพอ สามารถขายสินคาที่ผลิตได
ในตลาดที่แขงขันเทาเทียมกัน โดยปราศจากอิทธิพล และการผูกขาด
 คนไทยทุกครอบครัวมีรายได มีฐานะ มีเงินทองมากเพียงพอ ที่จะสามารถสงเสริมใหลูกหลานได
เรียนหนังสือเรียนเทคโนโลยี ไดมากกวาสมัยกอนๆ ทำใหเด็กๆ และเยาวชนของเรามีความฝน มีจินตนาการ
ซึ่งเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งยวดสำหรับชนชาติที่ตองการมีอนาคตมีความเจริญรุงเรือง
 ผมตองการเห็นประเทศไทยไดดูแลผูที ่มีความทุกขยาก มีระบบรักษาพยาบาลผูเจ็บไขไดปวย 
โดยเฉพาะคนยากคนจนโดยรัฐเปนผูรับผิดชอบ คนทุพพลภาพไดรับการดูแลมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ มีโอกาสใน
การทำงานเทาเทียมกับคนโดยทั่วไป
 คนไทยทุกคนไมวายากดีมีจน มีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพ สามารถใชวิจารณญาณในการรับรู
ขอมูลขาวสารไดทั่วโลก ในวิทยาการดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง คนไทยทั้งประเทศจะไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชาติบานเมืองไดอยางกวางขวาง ขจัดระบบความคิดแบบแคบๆ 
มาบังคับใหคนไทยอยูในกรอบเดิมๆ ประเทศไทยจะไดพัฒนาในทุกๆ ดาน เทาเทียมกับนานาอารยะประเทศ
 ผมอยากเห็นระบบกฎหมายและสังคมไทยตั้งอยูบนความยุติธรรม เอื้ออาทรตอกัน ไมหาเรื่อง
ใสรายปายสีกันดวยเรื่องไมเปนธรรม ไมเขนฆากันดวยเรื่องไรสาระ เพื่อใหประชาชนในประเทศไทยของเรา
ทุกคนมีความสุขเฉกเชนกับผูคนในประเทศเจริญแลว
 การปกครองประเทศไทยตองหลุดพนจากอำนาจและอิทธิพลของแนวคิดแบบควบคุม กลุมฉวยโอกาส
กลุมอันธพาล กลุมซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่มีความคิดอยูในระบบเกาๆ เต็มไปดวยการอุปถัมภ อิทธิพล และ
การฉอราษฎรบังหลวง
 ผมตองการเห็นประเทศไทย มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน โดยประชาชน
เพื่อประชาชน อยางแทจริง ประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียงเทาเทียมกัน จะทำใหคนสวนใหญของชาติหลุดพน
จากความยากจนมีความฉลาดหลักแหลมมีสติปญญาประเทศไทยจะไดกาวหนา เจริญรุงเรือง อยูดีมีสุข
อยางแทจริง
 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ ITD เปนหนวยงานที่มีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผมขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่
ของ ITD ทุกทาน ที่ไดรวมกันทุมเทกำลังกายและกำลังสติปญญาในการปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคและ
พันธกิจขอใหทุกทานประสบความสุขความสำเร็จ ความเจริญกาวหนาโดยทั่วกัน
  

      (ศาสตราจารย สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ

 ผมไดมีโอกาสเฝามองและติดตามการทำงานของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) มาตั้งแตเมื่อแรกจัดตั้งในป พ.ศ. 2545 ผมเห็นวาพันธกิจของสถาบันฯ นั้น เปนพันธกิจ
ที่ทาทายและมีความสำคัญอยางมาก ไมเพียงแตเปนการเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับบุคลากรและภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยเทานั้น หากแตยังเปนการเสริมสรางศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศกำลังพัฒนาตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทวีปซ่ึงเต็มไปดวย
ความแตกตางและหลากหลาย  
 ทิศทางในการทำงานของสถาบันฯ ในชวงป พ.ศ. 2554 ที่ผานมา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ทิศทางในอดีต คือ ไดปรับเปล่ียนสัดสวนของกลุมเปาหมาย โดยใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาอบรมใหแก
บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น แตก็เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อให
สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเพื่อเตรียมความพรอมใหกับสังคมไทยในการกาว
เขาสูโลกของการเปดเสรีที่กวางขึ้นในทุกระดับ แตขณะเดียวกัน ก็ไมละเลยที่จะสรางเครือขายองคความรู
ในระดับนานาชาติ และพยายามที่จะนำเอาองคความรูเหลานั้นเขามาเผยแพร ใหการศึกษา อบรม สัมมนา
และถายทอดลงไปสูสังคมไทยในวงกวาง รวมไปถึงการแบงปนใหแกประเทศกำลังพัฒนาตางๆ ใหสามารถ
นำองคความรูไปใชในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากรในประเทศตาง ๆ เหลานั้น ซึ่งผมถือวาเปนการปรับเปลี่ยนทิศทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี เปนการผสมผสานระหวางมิติของ
การคาและมิติของการพัฒนาไดอยางสมดุล อันจะชวยสงเสริมใหเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับมหภาค จุลภาค
หรือระดับชุมชนรากหญา สามารถเชื่อมโยงเขาสูเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น
ในอนาคต
 ผมมีความยินดีอยางยิ่งที่สถาบันฯ ไดปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังกลาวขางตนจนกาวเขาสูขวบปที่ 10
ในป พ.ศ. 2555 นี้ ขอใหภารกิจและแผนงานโครงการตางๆ ที่สถาบันฯ กำหนดไว เพื่อสรางประโยชนใหแก
ประเทศชาติและประเทศกำลังพัฒนาตางๆ ประสบผลสัมฤทธิ์ที ่เปนรูปธรรม และขออำนวยพรใหทาน
คณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ของสถาบันฯ ที่ไดเสียสละและทุมเทในการปฏิบัติภารกิจของตนอยาง
เต็มกำลังความสามารถ ใหประสบแตความเจริญรุงเรือง และประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหนาที่การงานสืบไป

              (ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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สารประธานกรรมการ

 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถเปนไดทั้งโอกาสและขอจำกัด การสรางภูมิคุมกันใหแกทรัพยากร
มนุษยของประเทศ และการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสรางสรรคบนพื้นฐานของ
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเปนปจจัยสำคัญที่จะนำพาประเทศใหผานพนวิกฤตตางๆ ไดอยาง
ยั่งยืน 
 ภารกิจของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา หรือ ITD ในฐานะฟนเฟองหนึ่งที่
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคสวนตางๆ เพื่อเปาประสงคในการสรางภูมิคุมกันใหแกประเทศ
จึงเปนสิ่งจำเปนและสำคัญตอไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นในภูมิภาคเอเชียในการกาวสูเขาสูสังคม
แหงการเรียนรู และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
ที่กำลังจะมาถึงในไมชา 
 ขอแสดงความยินดีตอการกาวเขาสูขวบปที่ 10 แหงการปฏิบัติภารกิจอันทรงคุณคานี้ และขอเปน
กำลังใจใหแกเจาหนาที่ทุกทานซึ่งเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรและทุมเทปฏิบัติงานดวยความ
วิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา ขอใหทุกทานประสบความสุขสวัสดี และประสบความสำเร็จ
ตลอดไป    
   

    (นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค)
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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สารผู้อำนวยการ

 การขับเคลื่อน ITD ในป 2554 ยังคงเปนภารกิจที่ทาทายเนื่องจากความตองการหรือแมแตความ
คาดหวังตางๆ มีอยูอยางหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยางมีพลวัต ความคาดหวังตอการปฏิบัติภารกิจในฐานะ
ที่เปน Capacity Builder อบรมสรางผูเชี่ยวชาญ (Train the Trainers) เพื่อชวยประเทศกำลังพัฒนา
ยังคงดำรงอยู ในขณะที่ความคาดหวังอื่น อาทิ ในฐานะเครื่องมือของรัฐในการเสริมสรางเครือขายพันธมิตร
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนผานกิจกรรมพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการคาและการพัฒนา และในฐานะ
องคกรจุดประกายความคิดดานสมดุลระหวางการคาและการพัฒนา ยังคงถูกสงผานมาจากภาคสวนตางๆ 
เปนระยะๆ
 ในป 2554 ITD ใหน้ำหนักเปนพิเศษกับ Greater Mekong Sub-region (GMS) ในฐานะ
Area Study, ASEAN Economic Community (AEC) ซ่ึงเต็มไปดวยประเด็นทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนา
ตลอดปที่ผานมา ITD ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งทั้งจากหนวยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จนประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจดานการพัฒนาองคความรู และไดจัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
ในหัวขอที่เกี่ยวของ ใหแกผูสนใจในลักษณะที่เรียกไดวากาวกระโดดเมื่อเทียบกับปกอนหนา
 ผมขอขอบคุณทุกทานที่มีบทบาทสนับสนุนความสำเร็จที่เกิดขึ้นทามกลางขอจำกัดตางๆ ในปนี้
ดวยใจจริง และขอแสดงความยินดีกับการกาวเขาสูปที่ 10 ของสำนักงาน ผมหวังเปนอยางยิ่งวาการปรับปรุง
โครงสรางและวิธีดำเนินกิจการของ ITD ที่ตั้งใจจะดำเนินการในอนาคต จะสามารถดำเนินการตอไปไดและ
ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให ITD ที่แมจะมีขนาดเล็ก สามารถประคองคุณคาของการตัวเปนตัวเชื่อม (link) 
ความรู และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย สามารถเชื่อมและสรางบุคลากรที่จำเปนตองมี
สำหรับแตละชวงเวลาของภูมิภาคนี้ได

    (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน)
    ผูอำนวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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การบริหารงานของ	ITD
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การบริหารงานของ	ITD
ความเป็นมา

 แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา มีจุดเริ่ม
มาจาก นายรูเบนส ริคูเปโร เลขาธิการ UNCTAD ซึ่งมีความปรารถนาที่จะใหมีการ
จัดตั้งหนวยงานที่ยั่งยืนถาวรและเปนแหลงเผยแพรองคความรูเพื่อการพัฒนาที่เปน
ประโยชนแกประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย  
 ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2540 นายรูเบนส ริคูเปโร ไดเขาเยี่ยมคารวะ 
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนั้นรวมดวย 
วัตถุประสงคไดแก การวางแผนจัดการประชุมอังคถัด 10 และในโอกาสนั้น เลขาธิการ
อังคถัดไดนำเสนอแผนงานการจัดตั้งองคกรซึ่งในชั้นนั้น เรียกวา สถาบันเพื่อการพัฒนา 
(Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีที่จะรับขอเสนอนี้ หลังจากนั้น
จึงเปดเวทีการเจรจาข้ึนระหวางอังคถัดกับผูแทนรัฐบาลไทยตอมาเปนระยะ จนปรากฏผล
เปนสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
 ตอมาในระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา
(อังคถัด : UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 12-19 กุมภาพันธ 2543
ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายสุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไดลงนามในความตกลงวาดวยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา หรือ
สคพ. กับองคการสหประชาชาติ ท่ีมีนายรูเบนส ริคูเปโร เลขาธิการ UNCTAD เปนผูรวม
ลงนาม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2543 เพื่อใหมีการจัดตั้งหนวยงานเขามาทำหนาที่เปน 
Train the Trainer ในดานการคาและการพัฒนาใหกับประเทศไทยและประเทศกำลัง
พัฒนา โดยมีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อสรางเครือขายความรูและศักยภาพของ
ประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการกำหนดและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่จะสามารถใชประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนและการรวมตัวเขากับระบบ
เศรษฐกิจโลกไดอยางเต็มที่  ทั้งการเขาเปนภาคีความตกลงในกรอบองคการการคาโลก 
(WTO)  การเปดเสรีทางการคา (FTA)  และการเงินและการลงทุน
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 รัฐบาลไทยไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระวางประเทศเพื่อการคา
และการพัฒนา มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 มีฐานะเปนองคการมหาชน
ภายใตพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 โดย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดทำการของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545
 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ สคพ. 
(International Institute for Trade and Development - ITD) จึงไดถือกำเนิดขึ้น 
และกลายเปนองคกรเพียงแหงเดียวในโลกที่เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกและอังคถัด ดังนั้น ITD จึงเปนหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา โดยสอดคลองเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการดำเนินภารกิจของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน เชน กระทรวง-
ศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการตางประเทศ เปนตน และใชกิจกรรม
การฝกอบรม  การสัมมนา  และประชุมระดมความคิด เปนเคร่ืองมือหลักในการดำเนินงาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูกำหนดนโยบายและการเจรจา
การคารวมทั้งและผูประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเพิ่มศักยภาพ
ในดานการคา การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จนสามารถ
ผลักดันใหประเทศไทยกาวไปสูการเปนประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันทางการคา
กับตางประเทศ ทั้งนี้ ITD ยังใหการสนับสนุนงานคนควาวิจัยแกประเทศตางๆ โดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกดวย
 ปจจุบัน ITD ยังมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศหลาย
หนวยงาน เชน WTO, ADB, WIPO และ ITC เปนตน จึงถือเปนองคกรดานยุทธศาสตร
ของรัฐบาลไทย ที่จะชวยเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย 
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อำนาจËน้าทีè

อำนาจหนาที่ตามกฎหมาย
 การจัดตั้ง ITD เกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคสอดคลอง
ตามพันธกิจระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยไดลงนามไว และเพื่อใหการบริหารสถาบันฯ 
มีความเปนอิสระ คลองตัวและมีประสิทธิภาพ ITD จึงมีฐานะเปนองคการมหาชนภายใต
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ตาม
มาตรา 6 
 มาตรา 6 “ใหสถาบันมีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาอบรมและคนควาวิจัย
เพื่อสงเสริมการคาและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคลองกับความตกลง
วาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและองคการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา” 
 ดังนั้น อำนาจหนาที่หลักของ ITD ก็คือ การจัดการศึกษาอบรม และใหการ
สนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยแกบุคลากรของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในดาน
การคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน
และแนวทางการยกเลิกขอจำกัดทางการคาตางๆ
 นอกจากนี้ ITD ยังมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือแกประเทศกำลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมรวมกัน
และมาตรการทางกฎหมายตางๆ ท่ีสอดคลองกับนโยบายดังกลาว โดยมุงเนนการสงเสริม
และสนับสนุนความรวมมือในระดับภูมิภาค เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ ซึ่ง ITD
จะเปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรม และสรางกิจกรรมเสริมศักยภาพตางๆ รวมกับ
สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา  และองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

วิสัยทัศน์
 “เปนศูนยกลางองคความรูและการใหบริการทางวิชาการเพ่ือการคาและการพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ
 1. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย เพื่อการคาและการพัฒนาเพื่อ
ภูมิภาคเอเชีย
 2. เสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะหการกำหนดนโยบายเพ่ือ
การคาและการพัฒนา
 3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการคาและการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อ
ภูมิภาคเอเชีย
 4. ใหบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะดานการคาและ
การพัฒนาใหแกบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย
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วัตถุประสงค์และขอบข่ายของกิจกรรมของสถาบันฯ
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรั°บาลäทยและอังค์ถัด 
วัตถุประสงคของสถาบันฯ
 ตามความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและอังคถัด  วัตถุประสงค
ของสถาบันฯ มีดังนี้
 1. การใหความรูแกผูเขาอบรมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ
โดยการดำเนินโครงการฝกอบรมและการวิจัยในดานการคา  การเงิน  การลงทุน  และ
การพัฒนาระหวางประเทศ รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหประเทศกำลัง
พัฒนาสามารถปรับตัวเขากับกระแสโลกาภิวัตนและกระบวนการเปดเสรีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 2.  เพ่ือชวยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคในการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของตนในการสนองตอบตอความทาทายและความเสี่ยงของกระแสโลกาภิวัตน และ
ชวยในการกำหนดนโยบายเศษฐกิจและการปรับเปลี่ยนกฎหมายใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการพัฒนาของตน
 3. สงเสริมและกระชับความรวมมือและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูระหวางกัน
 4. เปนศูนยกลางและเวทีสำหรับการฝกอบรมและการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในดานการคา  การเงิน การลงทุน  และการพัฒนา  โดยอังคถัดและ
องคกรที่สนใจ  
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ขอบขายของกิจกรรมของสถาบัน
 1. จัดกิจกรรมการฝกอบรมและการวิจัยในสาขาตอไปนี้
 ก. การทูตเชิงพาณิชย เพื่อชวยใหประเทศกำลังพัฒนาไดรับประโยชนสูงสุดจาก
ระบบการคาระหวางประเทศ โดยการมีสวนรวมในการเจรจาและปกปองสิทธิประโยชน
ของตนอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการคาและการลงทุน
ตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
 ข. โลกาภิวัตนและการเปดเสรี เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศกำลัง
พัฒนาในการจัดการและสนองตอบความทาทายและความเสี่ยงของกระแสโลกาภิวัตน
และการเปดเสรี และเพื่อชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการกำหนดนโยบายและการปรับ
ปรุงกฎหมายใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคดานการพัฒนาของตน
 ค. การอำนวยความสะดวกในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยเหลือประเทศตางๆ ในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนที่จะชวยสงเสริมการคาใน
สาขาตางๆ เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพทางดานการคา การศุลกากร การพาณิชยนาวี 
และการบริหารการเงิน
 2. ดำเนินกิจกรรมวิจัยและวิเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวของกับโอกาสและความเสี่ยง
ของกระแสโลกาภิวัตนและการเปดเสรีที่มีตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการคา การเงิน การลงทุน และ
การพัฒนา เพื่อจัดหาขอมูลใหกับโครงการฝกอบรมและสัมมนาของสถาบันฯ
 3. สรางเครือขายทางวิชาการและสงเสริมความรวมมือกับองคกรระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ ในการจัดโครงการฝกอบรมและวิจัยในเรื่องการคา 
การเงิน การลงทุน และการพัฒนา
 4. จัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับโอกาส ความทาทาย และ
ความเสี่ยงของกระบวนการโลกาภิวัตนและการเปดเสรี และผลกระทบตอความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
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โครงสร้างองค์กร
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

คณะกรรมการ	ITD

ผู้ตรวจสอบÀายใน

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ	(บริหาร) รองผู้อำนวยการ	(วิชาการ)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ส่วนงาน
บริหาร

ส่วนงาน
ฝึกอบรม

ส่วนงานสารสนเทศ
และเผยแพร่วิชาการ

ส่วนงาน
วิจัย
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ITD
และผู้แทน	(พ.ศ.2552-2555)

1. นายอÀิªาµิ จÕระÇØ²ิ 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ประธานกรรมการ
 (20	เมษายน	2554	–	30	กันยายน	2554)
2. นายยรรยง ¾Çงราª
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กรรมการ
3. ¹ÒÂ¸ÕÃ¡ØÅ ¹ÔÂÁ 
 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	กรรมการ
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4.  ¹ÒÂÍÒÃÕ¾§È� ÀÙ‹ªÍØ‹Á    
 ปลัดกระทรวงการคลัง		กรรมการ
5.  ¹ÒÂÀÔÃÁÂ� ¡ÁÅÃÑµ¹¡ØÅ
 อธิการบดีจุÌาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		กรรมการ
6. นายสØจิµ บØÞบงการ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านการศึกษา

1 2 3 4 5 6

1918   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ITD
และผู้แทน	(พ.ศ.2552-2555)

7. ¹ÒÂÊÁºÙÃ³� àÊ§ÕèÂÁºØµÃ
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านก®หมาย
8. ¹ÒÂ¸¹ÇÃÃ¸¹� ¾ÅÇÔªÑÂ
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านการบริหาร
9. ¹ÒÂªÔ§ªÑÂ ËÒÞà¨¹ÅÑ¡É³�     
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านการค้าระหว่างประเทศ
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7. ¹ÒÂÊÁºÙÃ³� àÊ§ÕèÂÁºØµÃ
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านก®หมาย
8. ¹ÒÂ¸¹ÇÃÃ¸¹� ¾ÅÇÔªÑÂ
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านการบริหาร
9. ¹ÒÂªÔ§ªÑÂ ËÒÞà¨¹ÅÑ¡É³�     
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านการค้าระหว่างประเทศ

10.  ¹ÒÂÊØ·¸Ô¾Ñ¹¸� ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�
	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุ²ิด้านการค้าระหว่างประเทศ
11.  ¹ÒÂà¡×éÍ Ç§È�ºØÞÊÔ¹
	 	 (แทน)	อธิการบดีจุÌาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		กรรมการ
12.  ¹ÒÂÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì â¤ÇÊØÃÑµ¹�
	 	 กรรมการและเลขานุการ
13.  ¹ÒÂÇÔ¹Ô¨©ÑÂ á¨‹Áá¨Œ§
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงพาณิชย์		กรรมการ

7 8 9 10 11 12 13
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ITD
และผู้แทน	(พ.ศ.2552-2555)

14.  นายน¾ดล สระÇาสÕ
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงพาณิชย์		กรรมการ
15.  ¹Ò§ÊÒÇ¾Ã»ÃÐä¾ ¡ÒÞ¨¹ÃÔ¹·Ã�
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		กรรมการ
16.  ¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÔ¹·ÃÒ ¨Ñ¹·¾Ñ¹¸� 
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		กรรมการ
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17.  ¹Ò§ÊÒÇ¨ØÌÒÃÑµ¹� ÊØ¸Õ¸Ã 
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงการคลัง		กรรมการ	
18.   ¹ÒÂÄ·¸Ôì ÈÂÒÁÒ¹¹·�
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงการคลัง		กรรมการ
19.  ¹Ò§ÈÈÔ¾Ñ¹¸Ø� ¾ÃÃ³ÃÒÂ¹�
	 	 (แทน)	ปลัดกระทรวงการคลัง		กรรมการ

14 15 16 17 18 19
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ประวัติคณะกรรมการสถาบันฯ

1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ (ประธานกรรมการ)
 ชวงอายุ 56 – 65 ป
 ตำแหนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (29 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)
 ประวัติการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  พิษณุโลก
 ปริญญาตรี    กศ.บ. สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
 ประสบการณ เลขาธิการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป. ศธ.
  ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9)  สป. ศธ. 
  ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) รักษาการในตำแหนงที่ปรึกษาดานระบบบริหาร
  จัดการศึกษา สป. ศธ.          
  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป. ศธ.

2. นายยรรยง  พวงราช (กรรมการ)
 ชวงอายุ 56 – 65 ป
 ตำแหนงปจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย
  (2552 - ปจจุบัน) 
 ประวัติการศึกษา วปรอ. 4212
  Master of Laws จาก New York University (U.S.A) (2521) (ทุนรัฐบาลไทย)
  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  และสอบไดเปนเนติบัณฑิตไทยในปเดียวกัน (2517)
 ประสบการณ 2550-2552 อธิบดีกรมการคาภายใน
  2548-2550 รองปลัดกระทรวงพาณิชย (หัวหนากลุมภารกิจดานการคาในประเทศ)
  2546-2548 รองปลัดกระทรวงพาณิชย (หัวหนากลุมภารกิจดานการคาตางประเทศ)
  2544-2546 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
  2543-2544 รองปลัดกระทรวงพาณิชย

2524   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



3. นายธีรกุล  นิยม (กรรมการ)
 ชวงอายุ 56 – 65 ป
 ตำแหนง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ (19 พ.ย. 2552 - 29 พฤศจิกายน 2554)
 ประวัติการศึกษา M.A. (Political Science), Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
  รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประสบการณ 2552  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
  2552   เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
  2549   อธิบดีกรมการกงสุล (เจาหนาที่การทูต 10)
  2546   เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ (เจาหนาที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
  2543   อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจาหนาที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
  และอัครราชทูต (เจาหนาที่การทูต 9) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

4. นายอารีพงศ  ภูชอุม (กรรมการ)
 ชวงอายุ 46 – 55 ป
 ตำแหนงปจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
  (2553 – ปจจุบัน)
 ประวัติการศึกษา 2528 Ph. D (Finance) University of Mississippi
  2522 MBA (Finance) Marshall University
  2521 International Management Boston University
 ประสบการณ  2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต
  2550 ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  2546 รองผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  2544 ผูอำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ กรมบัญชีกลาง

5. นายภิรมย  กมลรัตนกุล (กรรมการ)
 ชวงอายุ 56 – 65 ป
 ตำแหนงปจจุบัน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประวัติการศึกษา Master of Science (Clinical Epidemiology) จาก University 
  of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
  Master of Science (Clinical Epidemiology) 
  จาก McMaster University, Hamilton แคนาดา
  พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประสบการณ ศาสตราจารย ระดับ 11 ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  รองคณบดีฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ผูอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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6. นายสุจิต  บุญบงการ (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา)
 ชวงอายุ 66 – 75 ป 
 ตำแหนงปจจุบัน ขาราชการบำนาญ
 ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations 
  Fletcher School of Law and Diplomacy จาก Tufts University, 
  Medford สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations 
  Fletcher School of Law and diplomacy จาก Tufts University, 
  Medford สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรีสาขา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประสบการณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 24 ตุลาคม 2549
  รองประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
  ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง    
  และยกรางแผนแมบทพัฒนาการเมือง 
  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  อุปนายกสมาคม CSCAP ประเทศไทย
  ที่ปรึกษาสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ 
  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. นายสมบูรณ  เสงี่ยมบุตร (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย) 
 ชวงอายุ 66 – 75 ป
 ตำแหนงปจจุบัน ขาราชการบำนาญ กระทรวงการตางประเทศ
 ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ดานกฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลับ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประสบการณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
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8. นายธนวรรธน  พลวิชัย (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร) 
 ชวงอายุ 46 – 55 ป
 ตำแหนงปจจุบัน ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
  และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 ประวัติการศึกษา Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods 
  จาก University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ เกียรตินิยมดี)     
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน เกียรตินิยม อันดับ 2)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประสบการณ คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสวนรวม (คศร.)
  กรรมการจัดทำและกำกับโครงการ CFO กระทรวงการคลัง 
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการคาไทย
  กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ 
  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  ที่ปรึกษาทางดานเศรษฐกิจ ประธานหอการคาไทย (ดร. อาชว เตาลานนท)

9. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ)
 ชวงอายุ 66 – 75 ป 
 ตำแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
 ประวัติการศึกษา Doctorat d’Universite de Caen (mention droit), Universite de Caen, France
  Diplome d’Etudes Politiques, Universite de Grenoble, France
  Certifi cate in Project Analysis, University of Connecticut, USA
 ประสบการณ กรรมการบริหารหอการคาไทย-แคนาดา
  กรรมการมูลนิธิสถาบันการตางประเทศสราญรมย
  ประธานสภาธุรกิจกลุมประเทศลุมน้ำโขง
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตางประเทศ รัฐสภา
  ที่ปรึกษาดานบริหารราชการนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
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10. นายสุทธิพันธ  จิราธิวัฒน (กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ) 
 ชวงอายุ 56 – 65 ป
 ตำแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประวัติการศึกษา Doctorat de 3e cycle es Sciences Economiques 
  จาก University de Paris I-Pantheon Sorbonne
  D.E.A en Sciences Economiques จาก Université de Paris I-Pantheon Sorbonne
  Maitrise es Sciences Economiques จาก Université d’Aix-Marseille
  License es Sciences Economiques จาก Université d’Aix-Marseille
 ประสบการณ ประธานกรรมการ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ประธานกรรมการ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  บรรณาธิการ Chulalongkorn Journal of Economics
  ที่ปรึกษากรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2550)

11. นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน (กรรมการและเลขานุการ) 
 ตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
  (28 กันยายน 2552 – 7 พฤศจิกายน 2554)
 ประวัติการศึกษา LL.M. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา
  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประสบการณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
  ประธานกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
  ประธานกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย (กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พ.ศ. 2548) และแบบสัดสวน (พ.ศ. 2550) 
  พรรคชาติไทย (ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง)
  ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง)
  ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  (ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง)
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ศ.ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน ประธานอนุกรรมการ

ดร.สมบูรณ  เสงี่ยมบุตร อนุกรรมการ

ผศ.ดร.ธนวรรธน  พลวิชัย อนุกรรมการ

ผูแทนกระทรวงการคลัง (นายฤทธิ์  ศยามานนท) อนุกรรมการ

นางนันทา  อนะมาน อนุกรรมการ

ผูตรวจสอบภายใน สคพ. เลขานุการ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของ สคพ. ประกอบดวย
อนุกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ จำนวน 5 ทาน โดยมี ศาสตราจารย
ดร.เกื้อ วงศบุญสิน เปนประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ดร.สมบูรณ  
เสงี่ยมบุตร ผศ.ดร.ธนวรรธน  พลวิชัย   นายฤทธิ์  ศยามานนท   และนางนันทา  อนะมาน
เปนอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และนางสาวณัฐชยา สมนิยาม ผูตรวจสอบ
ภายใน ทำหนาที่เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 ในปงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดจัดใหมี
การประชุม รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีการประชุมหารือรวมกับฝายบริหาร หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ สคพ. และ
ระเบียบ สคพ. วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระ
สำคัญไดดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปของ สคพ.
 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปรวมกับหนวย
ตรวจสอบภายใน และฝายบริหารโดยซักถามใหคำแนะนำและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน 
เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดทำงบการเงิน เละการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญมีความถูกตอง
ครบถวน เชื่อถือได สอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

2. สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมรวมกับประธานคณะทำงานจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และฝายบริหาร โดยใหคำแนะนำ และ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน
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3. สอบทานและทบทวนระเบียบ สคพ. วาดวยการตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2551
 สอบทานและทบทวนระเบียบ สคพ. วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
พรอมท้ังเสนอคณะกรรมการ สคพ. พิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบใหสอดคลองเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำป 2554 เพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กำหนดไวในระเบียบ สคพ. วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

5. กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน 
 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน ใหเกิดความเปนอิสระและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและปฏิบัติ
งานประจำป 2554 พรอมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบเปนรายไตรมาสที่สรุปผล
การปฏิบัติงาน และขอสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อใหผูปฏิบัติงานรับทราบและถือ
ปฏิบัติ สอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบ
ภายในมีโอกาสพัฒนาความรู 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแลวเห็นวา สคพ. ถือนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนสำคัญ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอ รายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสำคัญครบถวน ถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ที่คณะกรรมการ สคพ. กำหนด รวมทั้งไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

    (ศาสตราจารย  ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน)
    ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สคพ.
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ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

หมายเหตุ :   ผลผลิตและกิจกรรมหลัก 
  อางอิงตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554

บุคลากรäด้รับการพั²นา
ทางด้านเศรษ°กิจ

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1.จัดศึกษาอบรม 2.จัดประชุม	/	สัมมนา 3.ให้บริการทางวิชาการ

ผลผลิต

กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์	(Strategic	Issues)

 เพื่อใหการดำเนินภารกิจของ ITD บรรลุผลตามนโยบาย ITD จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตรตางๆ 
เพื่อใชเปนกรอบในการดำเนินงาน 2 ยุทธศาสตร โดยมี 3 กลยุทธเปนเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคความรูเพื่อการคาและการพัฒนา
 ยุทธศาสตรนี้กำหนดขึ้นโดยมีเปาประสงคที่จะใหประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค
เอเชีย ประสบความสำเร็จดานการคาและการพัฒนา ดวยการสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการคาและ
การพัฒนาที่ทันสมัย เปนที่ตองการและไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ (Innovation of Trade and 
Development Best in Class) ซึ่งในยุทธศาสตรนี้จะใชกลยุทธในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ คือ 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่สงผลตอการคาและการพัฒนา ดวยการสงเสริม
การเขาถึงและพัฒนาสรางองคความรู และนวัตกรรมที่ทันสมัยในดานการคาและการพัฒนา รวมไปถึงการปรับ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
 กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อการคาและการพัฒนา โดยมุงพัฒนาบุคลากรดาน
การคาและการพัฒนาใหมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ สงเสริมการสรางคลังสมอง (Pool of Resource
Persons) เพื่อการคาและการพัฒนาของภูมิภาค และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกรอยางเปน
ระบบครบวงจร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความรวมมือและการใหบริการทางวิชาการ
 ยุทธศาสตรนี้กำหนดขึ้นโดยมีเปาประสงคที่จะใหประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีความรวมมือ
อยางยั่งยืน และไดรับบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับนานาชาติ   ผานทางกิจกรรมตางๆ 
ของ ITD ซึ่งจะทำให ITD เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในวงกวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินยุทธศาสตรนี้
จะสามารถรองรับความตองการเพื่อการคาและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียได โดย ITD จะใชกลยุทธที่ 3 และ 4 
ในการดำเนินงานคือ
 กลยุทธที่ 3 การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา ดวยการบูรณาการ
ความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อสรางกิจกรรมและผลงานที่สามารถใชอางอิงหรือเชื่อมโยงไดในระดับประเทศ
ในขณะเดียวกันก็สรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาไปพรอมกัน
 กลยุทธที่ 4 พัฒนาการใหบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ดวยการยกระดับการ
ใหบริการโดยใหมีผลงานในภาษาอื่นๆ ของประเทศในเอเชียที่เผยแพรไดดวย พรอมกับพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการใหบริการทางวิชาการ พรอมกับสงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดในเชิงรุก

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) อางอิงตามแผนยุทธศาสตรสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 9 มิถุนายน 2553
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แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

 แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ ITD มีจุดเนน 2 ประการ คือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อใหการดำเนินงานของสถาบันสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 นับจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนมา ITD มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm 
Shift) ดานการบริหารตางๆ โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน ผูอำนวยการ ITD กำหนดใหมีการปรับและ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm Shift) เพื่อนำไปสูการปฏิบัติและการบริหารงานของ ITD อยางจริงจัง 
ท้ังดานการจัดการศึกษาอบรม การคนควาวิจัย การสรางเครือขายความรวมมือ การประชาสัมพันธ การบริหาร
กิจการทั่วไป รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตรเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ โครงการหรือการริเริ่ม
ในสิ่งใหมๆ เพื่อใหสามารถตอบคำถามจากสังคมถึงความสำคัญและการคงอยูขององคกร การคงรูปแบบ
องคการมหาชน เพื่อทำหนาที่พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง
และการพัฒนาแกทั้งบุคลากรชาวไทยและชาวตางประเทศในภูมิภาคเอเชียตามภารกิจของสถาบัน 

 ปจจุบันสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) มีแนวทางการดำเนินงาน
ใหมและเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้  

   การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
     1) กาวไปสูการเปนองคกรที่มีความโดดเดนและมีขีดสรรถนะสูง มีการบริหารจัดการอยาง
มืออาชีพ โดยคำนึงถึงหลักความคุมคา (Value for Money) หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Suffi ciency Economy)
     2) จัดวางทิศทาง (Themes) การขับเคลื่อนภารกิจการใหบริการองคความรูและนวัตกรรม
ที่เอื้อตอการพัฒนาการคาและการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางให
สามารถเขาถึงบริการขอมูลพื้นฐานและขอมูลเชิงลึกดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนาไดอยางทั่วถึง
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมุงผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการของภาคเอกชน เพื่อใหสามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยนไดจริง
     3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเทียบเทามาตรฐานสากล โดยยึดหลักมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-based Management-RBM) และการบริหารตามวัตถุประสงค (Management 
by Objective-MBO) ที่มุงผลสำเร็จของงาน
     4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาและเผยแพร
องคความรูดวยนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาการจัดการองคความรู (Knowledge Management)
เพื่อนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
   การดำเนินงานในลักษณะเชิงบูรณาการ สรางความรวมมือกับหนวยงานเครือขาย
และเปดใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
     1) บูรณาการกับภาคีเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดาน
โครงการวิจัย (Research Project) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Visiting Fellows) และการจัดการฝกอบรม
(Training Program) โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของเครือขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานดานการคาและการพัฒนา 
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     2) พัฒนาเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนภายในประเทศเพื่อดำเนินการตามแนวทาง
Public Private Partnership (PPP)
     3) ปรับสัดสวนกลุ มเปาหมาย โดยใหความสำคัญกับการสรางองคความรู และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื ่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม โดยมุ งเนนที ่
ผูประกอบการ เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความ
พรอมของประเทศสูประชาคมอาเซียน

 2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
 นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแลว สถาบันยังไดปรับปรุงการบริหารจัดการภายในตางๆ 
ดังตอไปนี้
   การจัดทำแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554-2557 
 แผนยุทธศาสตรนี้เปนแผนดำเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งและเอกลักษณขององคกร โดยลด
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4 ป 
   งบประมาณประจำป พ.ศ. 2554
 ในการจัดทำคำของบประมาณป 2554 ITD ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 46,564,100.00 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ไดรับเมื่อป 2553 จำนวน 7,240,900 บาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.11 
   การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
 ITD ไดมีการสงเสริมและดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการอยางเครงครัด โดยใหเจาหนาที่ทำความเขาใจกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และยึดถืออางอิง
ในการปฏิบัติภารกิจอยูเสมอ เพื่อรักษาธรรมาภิบาล ความเปนธรรม และความถูกตองโปรงใส
   การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 ITD ไดจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คูมือการปฏิบัติงาน (Manual) และแผนการจัดทำ
ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecards) ตลอดจนแผนปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ไปควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ โดยการสงเจาหนาที่เขารวมการสัมมนาและเขารับการศึกษา
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
   การประชาสัมพันธ
 ที่ผานมา ITD ไดมุงเนนการประชาสัมพันธ สื่อสารขอมูลองคกร ตลอดจนเผยแพรองคความรูของ
สถาบันใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนอยางตอเนื่อง ผานเวทีการประชุม สัมมนา การออกสื่อวิทยุ โทรทัศน 
การใหสัมภาษณสื่อสิ่งพิมพ การปาฐกถา และการบรรยาย ตามสถานที่ตางๆ รวมไปถึงการขอเขาพบหารือ
ซึ่งในการปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธผลงานใหมีระบบและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันนั้น ITD ก็ให
ความสำคัญและมีการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหันมาพัฒนารูปแบบ Publication ใหมีความเปน
เอกลักษณและดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
   ความสัมพันธกับองคการมหาชนอื่น
 ในชวงปที่ผานมา ITD ไดเขารวมการประชุมผูบริหารองคการมหาชนอยางตอเนื่อง เพื่อประสานความ
รวมมือกับผูบริหารองคการมหาชนและสำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานองคการ
มหาชน โดยผูอำนวยการ ITD ยังไดดำรงตำแหนงรองประธานที่ประชุมผูบริหารองคการมหาชนดวย
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1.1  รอยละเฉลี่ยของจำนวนผูเขารับการศึกษา รอยละ 10 81 83 85 87 89 93.99 5.0000 0.5000
 อบรมที่ผานเกณฑการทดสอบ

1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการ
 ดำเนินงานทางวิชาการ                    
  
 1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการ
 ที่จัดทำในป 2554            

 1) บทความทางวิชาการ เรื่อง  2  10  12  14  14*  14**  20 3.0000  0.0600  

 2) งานวิจัย  เรื่อง 4  5  6  7  8  9  6  2.0000  0.0800  

 1.2.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน
 ผูดาวนโหลดบทความทางวิชาการ
 และงานวิจัยจากเว็บไซต            

 1) บทความทางวิชาการ รอยละ 2  3.80 4.27  4.74  5.22  5.69  14.34 5.0000  0.1000

   2) งานวิจัย รอยละ  2  3  10  17  24  31  35.02 5.0000  0.1000  

 1.2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชขอมูล รอยละ  3  65  70  75  80  85  88.04  5.0000  0.1500
 ทางวิชาการ (บทความและงานวิจัย) 
 ในเว็บไซต 

  1.3 จำนวนโครงการเสริมสรางศักยภาพ โครงการ  8  14 18  22 26  30 16  1.5000  0.1200
 ทางวิชาการใหกับประเทศตาง ๆ 
 ในระดับภูมิภาค

  1.4 จำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันฯ กิจกรรม  5  18  20 22 24  26  41  5.0000  0.2500 
 ไดดำเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก  

1.5 รอยละขององคความรูดานการคา รอยละ 4  50  60  70  80  90 100  5.0000  0.2000  
 และการพัฒนาที่ถูกนำไปใชในงาน
 ฝกอบรมของสถาบันฯ หรือองคกรตางๆ

1.6 จำนวนเครือขายการสรางองคความรูและ
 การใหบริการทางวิชาการระหวางประเทศ
 เพื่อการคาและการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น                   
 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หนวย
วัด

น้ำ
หนัก 
(รอย
ละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดำเนิน
งาน

คา
คะแนน

ที่ได

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล
 ของการปฏิบัติงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข้อมูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ตามคำรับรองขององค์การมหาชน	ประจำปี	2554

50        4.0350
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   1.6.1 จำนวนเครือขายความรวมมือ ราย  1  22 24  26  28  30 47  5.0000  0.0500
 ของหนวยงานภายในประเทศ (จำนวนราย)  

 1.6.2 จำนวนโครงการความรวมมือของ  1 22  24  26  28  30  16  1.0000  0.0100 
 หนวยงานตางประเทศ
 (จำนวนโครงการ / กิจกรรม) 

1.7  ระดับความสำเร็จของการรวมงานกับ ระดับ  6  1  2  3  4  5  5  5.0000  0.3000
 สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
 กับประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) 
 และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

1.8 จำนวนชองทางในการเผยแพรองคความรู ชองทาง  2  4  5  6 7  8  4.8750  4.8750  0.0975  
 ใหกับกลุมเปาหมาย 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  10                     3.8300
   
2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ 2.5  65  70 75 80  85 78.62 3.7240  0.0931
 ดานองคความรูทางวิชาการ 
  
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ 2.5  65  70  75  80  85  86.37  5.0000  0.1250  
 ดานบริการทางวิชาการ

2.3 รอยละของผลสำรวจความคิดเห็นของ รอยละ  5  65  70  75 80 85 76.49  3.2980  0.1649
 ผูไดรับบริการทางวิชาการที่ไดนำ
 องคความรูไปใชงานในองคกร   

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ    15                     5.0000   
 ของการปฏิบัติงาน

3.1  รอยละความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐาน รอยละ  4  60  65  70  75  80 80  5.0000  0.2000  
 การทำงานพัฒนาองคความรู 

3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ระดับ 7  1  2  3  4  5  5  5.0000  0.3500
 ตนทุนผลผลิต 

  3.3 รอยละของกระบวนการใหบริการ  รอยละ  4  80  85  90  95 100  100  5.0000  0.2000
 ทางวิชาการที่ไดรับการปรับปรุง 
 (เทียบกับแผนที่ตั้งไวในแตละป)  

มิติที่ 4  มิติดานการกำกับดูแลกิจการ   25                     4.6480   
 และพัฒนาองคการ

4.1  รอยละของความสำเร็จในการดำเนินการ รอยละ  5  80  85  90  95  100  100  5.0000  0.2500
 ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคกร   

4.2 ระดับการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการ ระดับ  20  1  2  3  4  5  4.5600  4.5600  0.9120  
 และการพัฒนาองคการ  

   100                รวมคะแนนที่ได 4.3125

โครงการ/

กิจกรรม

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หนวย
วัด

น้ำ
หนัก 
(รอย
ละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ
ดำเนิน
งาน

คา
คะแนน

ที่ได
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555
1. กิจกรรมจัดศึกษาอบรม
  แผนงานจัดการศึกษาอบรม
  1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของครูและบุคลากร
  ทางการศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
   1.1) บูรณาการบทบาทของภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนาองคความรูและศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชน
   1.2) ศักยภาพและบทบาทของภาคการศึกษาตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ
   1.3) โอกาส  ผลกระทบ  และประเด็นที่ทาทายตอการพัฒนาศักยภาพพื้นที่
    และเศรษฐกิจชุมชนภายหลังการเปดเสรีภายใตกรอบอาเซียน
   1.4) การปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
    สูประชาคมอาเซียน
  2) โครงการพัฒนาผูบริหารระดับกลางดานเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางประเทศ 
   2.1)  งานอบรมเครือขายและผูบริหารภาครัฐเพื่อการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพดานการคา
    และการพัฒนา
   2.2) งานอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการภาคการผลิตและการสงออกในการ
    เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   2.3) งานอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูใหบริการโลจิสติกสเพื่อรองรับการเปดเสรีเรงดวน
    ของภาคบริการภายใตกรอบ AFAS 
   2.4) งานอบรมเครือขาย SME จังหวัดชายแดน เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันรองรับ
    การเชื่อมโยงภาพในอาเซียน (ASEAN Connectivity)

แนวทางการดำเนินงานตามแผนปี	2555
 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  และคาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาองคความรูเพื่อการคาและการพัฒนา

เปาประสงค 
ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียประสบความสำเร็จ
เพื่อการคาและการพัฒนา

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
 1. จำนวนผลงานวิจัย/
     ผลงานวิชาการ  7  เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาความรวมมือและการใหบริการทางวิชาการ

เปาประสงค
ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีความรวมมือ
อยางยั่งยืน และไดรับบริการทางวิชาการ
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
 1. จำนวนผูเขารับการศึกษาอบรม  3,400  คน
 2. จำนวนผูเขารวมประชุม/สัมมนา
  เพื่อเผยแพรความรู  2,050  คน
 3. ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม/
  สัมมนา/ประชุม  รอยละ 75
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   2.5) งานอบรมเครือขายผูสื่อขาวเศรษฐกิจอาเซียน
   2.6) งานอบรมเครือขายนักเจรจาการคาระหวางประเทศ
 3) โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ MI
 4) โครงการพัฒนาหลักสูตร “Strengthening of SMEs” และ “Agricultural Marketing 
  Processing”รวมกับ APO
 5) โครงการ ฝกอบรม Industrial Design รวมกับ สวทน. 

  แผนงานดานการบริหารจัดการองคกร
  1) โครงการบริหารจัดการองคกร
   - การพัฒนาบุคลากร
   - การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององคกร
   - การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเจาหนาที่
   - การประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับบริการจากสถาบันฯ 

  แผนงานดานสารสนเทศและเผยแพรวิชาการ
  1) งานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ 
  2) งานประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานและภาพลักษณองคกร

2. กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนา
  โครงการจัดประชุม/สัมมนา
  1) การเปดตัวรายงานการลงทุนโลก 2012 (WIR 2012)
  2) การเปดตัวรายงานการคาและการพัฒนา 2012 (TDR 2012)
  3) มหกรรมวิชาการประจำป 2555
  4) การเสวนาวิชาการ: การคาและการพัฒนาที่อยูในความสนใจ
  5) โครงการสัมมนามหกรรมวิชาการ
  6) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
   ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.กิจกรรมใหบริการวิชาการ (วิจัย)
  โครงการศึกษาวิจัย
  1) โอกาสและลูทางการเขาสูตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการทองเที่ยว
   ในมณฑลยูนนาน  ประเทศจีน
  2) โอกาสและลูทางการเขาสูตลาดของธุรกิจฮาลาลในอินโดนีเซีย
  3) โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเสนทางนาน-หลวงพระบาง
  4) การคาชายแดนภาคเหนือ
  5) การคาชายแดนภาคตะวันตก
  6) โครงการโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูการเขาสูตลาดประเทศ ที่มีศักยภาพ
   ดานเศรษฐกิจ (เวียดนาม)
  7) โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลประโยชนผลกระทบ และแนวทางการทบทวน
   ขอตกลงการคาเสรี ไทย-อินเดีย
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ	ประจำปี	2554

งานฝึกอบรม
 ในป 2554 ที่ผานมา ITD ไดดำเนินงานดานฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรจากหนวยงาน
และองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดมีความรูความเขาใจในประเด็นสำคัญตางๆ ทั้งมิติ
ดานเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา โดยสามารถนำความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรขององคกรตอไป ถือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจรองรับผลกระทบจากการเกิดเสรีทาง
การคา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต 
 สำหรับป 2554 นั้น ITD ไดดำเนินการจัดฝกอบรม ประชุม และสัมมนา รวมทั้งสิ้น 41 กิจกรรม 
โดยมีผูเขารวมกิจกรรมรวม 5,880 คน
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 ITD รวมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ภายใตแผนงานพนมเปญ 
(Phnom Penh Plan – PPP) และสำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จัดฝกอบรม
เรื่อง “Trade Facilitation and Logistics Development in the GMS” ระหวางวันที่ 22 ถึง 26 พฤศจิกายน 
2553 ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่ภาครัฐระดับกลางจากประเทศตางๆ ไดแก กัมพูชา จีน สปป.ลาว 
พมา เวียดนาม และประเทศไทย รวม 25 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสามารถในการกำหนด
นโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจดานการอำนวยความสะดวกทางการคาและการพัฒนาโลจิสติกสใหกับ
เจาหนาที่ภาครัฐของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ

การฝึกอบรมเรื่อง
“Trade	Facilitation	and	Logistics	Development

in	the	GMS”
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การฝึกอบรม	เรื่อง	“World	Trading	System	at	Risk:	
Impacts	and	Implications	on	National	Policies,	

Firms	and	Industries”	
และ	งานสัมมนาเรื่อง	“World	Trading	System	at	Risk!	

Why?	What’s	next!”
 ITD รวมกับ องคการการคาโลก (WTO) สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS) คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (TBS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ
เผยแพรความรูดานการคาระหวางประเทศตามขอตกลง WTO โดยแบงรูปแบบของการจัดงานเปน 2 กิจกรรม
คือ การฝกอบรมเรื่อง “World Trading System at Risk: Impacts and Implications on National
Policies, Firms and Industries” ระหวางวันที่ 13 ถึง 14 ธันวาคม 2553 และงานสัมมนาเรื่อง “World
System at Risk! Why? What’s next!” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ผูเขารวมงานประกอบดวยเจาหนาที่จาก
ภาครัฐ และเอกชน รวม 173 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรการคา
ระหวางประเทศในพลวัตการเปล่ียนแปลง ระบบเศรษฐกิจและแนวโนมการคาโลก ประเด็นวาดวยการเจรจาการคา
พหุภาคีรอบโดฮา โอกาสและความทาทายของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาคตางๆ ตลอดจน
พัฒนาการของนโยบายการคาที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนและอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเทคโนโลยีปี	2012	

(2012	Vision	for	Tourism	Industry’s	Technology)”
 ITD รวมกับ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีการทองเที่ยว (TTA) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ
(องคการมหาชน) และ Software Park Thailand จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แนวโนมอุตสาหกรรมทองเท่ียว
และเทคโนโลยีป 2012 (2012 Vision for Tourism Industry’s Technology)” ดำเนินการจัดทั้งหมด 4 ครั้ง
ดังนี้ 1. วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม 2. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต
3. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ จังหวัดชลบุรี 4. วันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ กรุงเทพฯ ผูเขารวมงานประกอบดวย 
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยวในประเทศ ผูบริหารงานในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผูประกอบธุรกิจซอฟตแวร และผูสนใจทั่วไป รวม 695 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและยกระดับ
ความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวใหมีทักษะการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล และสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“กระแสโลก	กระแสÀูมิÀาค
การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเ«ียนและอาชีวะอาเ«ียน”

 ITD รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหนวยงานในสังกัด (วิทยาลัยเทคนิค-
ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเปนพลเมืองอาเซียน และอาชีวะอาเซียน” ดำเนินการจัดทั้งหมด 
4 ครั้ง ดังนี้ 1. ระหวางวันที่ 3 ถึง 4 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 2. ระหวางวันที่ 19 ถึง 20 พฤษภาคม
2554 ณ จังหวัดชลบุรี 3. ระหวางวันที่ 9 ถึง 10 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต 4. ระหวางวันที่ 23 ถึง
24 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกสาร ผูแทนภาครัฐและ
เอกชน รวม 1,050 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารอาชีวศึกษาเกิดความรู ความเขาใจและเตรียมพรอม
ในเชิงรุกในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและคงความเปนเลิศทางวิชาชีพ
และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูล ระดมความคิดเห็นรวมกันในการยกระดับการแขงขันในระดับอาชีวศึกษา
ใหเปนมาตรฐานสากล สรางเด็กอาชีวะใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ พัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษาไทยสูการเปนอาชีวะอาเซียนตอไปในอนาคต
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การฝึกอบรมเรื่อง
“การพั²นาความสามารถการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ”
 ITD รวมกับ วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ลอกซเลย จำกัด (มหาชน) จัดฝกอบรมเรื่อง
“การพัฒนาความสามารถการแขงขันในการเจาะตลาดตางประเทศ” โดยจัดอบรมทุกสัปดาหในวันศุกรและเสาร 
ระหวางวันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
และความพรอม หรือมีโครงการที่จะทำการคากับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 15 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการไทยมีความรอบรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการคาของประเทศสาธารณรัฐ-
สังคมนิยมเวียดนามและเตรียมความพรอมแกผูประกอบการใหสามารถปรับปรุงสินคาและบริการใหสอดคลอง
กับความตองการของประเทศคูคา ตลอดจนเรียนรูทักษะและกลยุทธในการเจรจาการคา การทำขอตกลงทาง
การคา เปดโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถไปทำธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนำ
รายไดเขาประเทศ
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การสัมมนาเรื่อง
“ASEAN	e-travel	Mart”

 ITD รวมกับ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีการทองเที่ยว (TTA) โดยไดรับการสนับสนุนการกิจกรรมจาก
หนวยงานเครือขายทั้งไทยและตางประเทศ ประกอบดวย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สำนักสงเสริม
นิทรรศการและการจัดประชุม (องคการมหาชน) สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ-
มหาชน)  ASEAN Tourism Association (ASEANTA) Malaysia Tourism Board and Malaysia
Hotels Association Pacifi c Travel Association (PATA) และ TTG Asia จัดสัมมนาเรื่อง “ASEAN
e-travel Mart” ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ทองเที่ยวในประเทศ องคกรระหวางประเทศผูบริหารงานในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูประกอบ
ธุรกิจซอฟตแวรและผูสนใจทั่วไป รวม 290 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือและกำหนด
ขอตกลงรวมกันระหวางผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในอาเซียนเพื่อนำไปสูการยกระดับการบริการธุรกิจทองเที่ยว
ทางอิเล็กทรอนิกสใหมีมาตรฐานเดียวกันและเทียบเทาระดับสากล ตลอดจนเพื่อเผยแพรและพัฒนาความรู
ดานธุรกิจการทองเที่ยวทางอิเล็กทรอกนิกส
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การสัมมนา	เรื่อง	“ผ่าแผนพั²น์ฯ	©บับที่	12	ของจีน”

 ITD รวมกับ ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จัดสัมมนาเรื่อง “ผาแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน” ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย
เจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการนำเขา - สงออก ระหวาง
ประเทศไทย - จีน ผูที่สนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจจีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
รวม 194 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการในดานการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ของประเทศจีน ผานการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 12 ตลอดจน
โอกาสและทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
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การสัมมนาเรื่อง	“Bilateral	Investment	Treaties:
A	Double-Edged	Sword”

(สนธิสัญญาการลงทุนทวิÀาคี:	ดาบสองคมที่ต้องรู้จักใช้)

 ITD รวมกับ สมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงประเทศไทย และคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย-
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาเรื่อง “Bilateral Investment Treaties: A Double-Edged Sword”
(สนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคี: ดาบสองคมที่ตองรูจักใช) ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย
เจาหนาที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวม 91 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระแส กระตุน
ความตระหนัก และเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องสนธิสัญญาเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนที่ดี
ยิ่งขึ้นใหกับหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถ
แสวงหาประโยชนจากสนธิสัญญาดังกลาวไดสูงสุดและสามารถรับมือกับปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บังคับใชสนธิสัญญาดังกลาวไดอยางทันทวงที 
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การฝึกอบรมเรื่อง
‘’Advanced	Trade	Negotiations	Simulation	Skills	Course”

 ITD รวมกับ องคการการคาโลก (WTO) สถาบันวิจัยและพัฒนาการพาณิชย (IBERD) และสถาบัน
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (IGP) จัดฝกอบรมเรื่อง ‘’Advanced Trade Negotiations Simulation
Skills Course” ดำเนินการจัดทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ระหวางวันที่ 2 ถึง 6 พฤษภาคม 2554 2. ระหวาง
วันที่ 17 ถึง 22 กรกฎาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่จากภาครัฐและเอกชน อาทิ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฯลฯ รวม 78 คน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ ทั้งในแงของกลยุทธ
และเทคนิควิธีการ ตลอดจนกระบวนการในการเจรจาทางการคาระหวางประเทศ อันจะนำไปสูการเจรจา
ตอรองที่มีประสิทธิภาพและการจัดแผนเจรจาที่นำไปสู Win-Win Situation 
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การฝึกอบรมเรื่อง	“ผู้สื่อข่าวเศรษ°กิจระหว่างประเทศ”

 ITD รวมกับ องคการการคาโลก (WTO) สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย (IBERD) และ
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (IGP) จัดฝกอบรมเรื่อง “ผูสื่อขาวเศรษฐกิจระหวางประเทศ” 
ระหวางวันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูสื่อขาวจากประเทศในกลุมภูมิภาค
อาเซียน ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และประเทศไทย
รวม 10 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหผูสื่อขาวไดรับความรูและประสบการณการทำงานดานเศรษฐกิจ
และการคาระหวางประเทศจากนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสื่อขาว
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาเรื่อง
“เศรษ°กิจสร้างสรรค์กับการพั²นาประเทศäทย
และการเสวนาเรื่องประกาศเศรษ°กิจพอเพียง	

ประกบเศรษ°กิจสร้างสรรค์	ประชันเศรษ°กิจที่เป็นธรรม”

 ITD รวมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจสรางสรรค
กับการพัฒนาประเทศไทยและการเสวนาเรื่องประกาศเศรษฐกิจพอเพียง ประกบเศรษฐกิจสรางสรรค ประชัน
เศรษฐกิจที่เปนธรรม” ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ขาราชการ เจาหนาที่จาก
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ รวม 209 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรผลการศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาประเทศไทย และเสวนาอนาคตนโยบาย
เศรษฐกิจไทยและความปรองดองทางเศรษฐกิจแกผูที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวของใหไดรูจักและเขาใจ
อุตสาหกรรมสรางสรรคในดานตาง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย นำไปสูความรวมมือ
และการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในการพัฒนาประเทศไทยที่จะเปนประโยชนตอประชาชนไทย
ในอนาคต

5150   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การฝึกอบรมเรื่อง	“การพั²นา	SMEs	ในการส่งออก”

 ITD รวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
(สภาผูสงออกฯ) จัดฝกอบรมเรื่อง “การพัฒนา SMEs ในการสงออก” ดำเนินการจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
1. จัดรวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 27 ถึง 28 มิถุนายน 2554
2. จัดรวมกับสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 3 ครั้ง ระหวางวันที่ 4 ถึง 5 กรกฎาคม 2554 ระหวาง
วันที่ 11 ถึง 12 กรกฎาคม 2554 และ ระหวางวันที่ 28 ถึง 29 กรกฎาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพฯ ขาราชการ และ
ผูสนใจทั่วไป รวม 207 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ วิธีปฏิบัติทางการคา 
การลงทุน และการสงออกใหกับผูประกอบการ

5352   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“โครงการเสริมสร้างศักยÀาพของผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs	

ในพืéนที่ชายแดน”
 ITD รวมกับ หอการคาจังหวัดนครพนม และ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน” 
ระหวางวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ขาราชการ เจาหนาที่จากภาครัฐ
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชนแขนงตางๆ รวม 408 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการคากับประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน ประโยชน
ที่จะไดรับจากการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 3 (นครพนม - คำมวน) และเตรียมความพรอมแก
ผูประกอบการใหสามารถปรับปรุงสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของประเทศคูคา ตลอดจน
เรียนรูทักษะและกลยุทธในการเจรจาการคา การทำขอตกลงทางการคา เปดโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถ
ไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบานและนำรายไดเขาประเทศได 

5352   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



งานแถลงข้อมูล	“การเป�ดตัวรายงานการลงทุนโลก	2011”	
(World	Investment	Report	2011)

 ITD รวมกับ ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) จัดงานแถลงขอมูล 
“รายงานการลงทุนโลก 2011” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่จาก
ภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยวิจัยกสิกรไทย ฯลฯ รวม 233 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ขอมูล ความรูความเขาใจ การประเมินสถานการณเกี่ยวกับการคาและการลงทุนของโลก ตลอดจนขอวิเคราะห
แนวโนมลาสุดของการเคลื่อนยายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตางๆ (FDI) แกผูที่มีบทบาทสำคัญและ
เกี่ยวของ 

5554   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การสัมมนาเรื่อง	“Updates	on	Protectionism	during
the	Global	Economic	Recovery”

 ITD รวมกับ สมาคมการคาไทยยุโรป และ Centre for Economic Policy Research – CEPR 
ประเทศอังกฤษ จัดสัมมนาเรื่อง “Updates on Protectionism during the Global Economic Recovery” 
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ขาราชการ เจาหนาที่จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา
ผูประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ รวม 54 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
แนวคิด ประสบการณของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะผูสงออกในเรื่องเกี่ยวกับการกระตุนการสงออกของไทย 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการกีดกันทางการคาของประเทศคูคาที่ไทยตองเผชิญในปจจุบัน

5554   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การฝึกอบรม
“โครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ”

 ITD รวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดฝกอบรม “โครงการจัดองคความรูในการสรางผูประกอบการ”
ระหวางวันที่ 29 ถึง 30 กรกฎาคม 2554 ผูเขารวมประกอบดวย นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัย-
อาชีวศึกษาภูเก็ตในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาตางๆ เชน 
การบัญชี การตลาด การออกแบบ การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว การโรงแรม
และการบริการ ฯลฯ รวม 106 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานนโยบายสูการปฏิบัติในการใหความรูทักษะ
วิชาชีพและถายทอดความรูในการเพิ่มมูลคาผลผลิตและตอยอดสินคาโดยจัดองคความรูใหนักเรียน นักศึกษา
ไดมีความรูในดานวิชาชีพการเปนผูประกอบการและการเขียน  แผนธุรกิจเพื่อนำไปประยุกตในการประกอบ
อาชีพ

5756   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การฝึกอบรมเรื่อง	“Trade	in	Goods	and	Services”

 ITD รวมกับ สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ
จัดฝกอบรมเร่ือง “Trade in Goods and Services” ระหวางวันท่ี 8 ถึง 19 สิงหาคม 2554 ผูเขารวมประกอบดวย 
เจาหนาที่ภาครัฐของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง จากกระทรวงที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดยุทธศาสตรการเจรจาภายใตกรอบ
ขององคการการคาโลกในประเด็นเกี่ยวกับการคาสินคา การคาบริการ และอุปสรรคทางการคา รวมทั้งการ
ประเมินภาษีศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการคา อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช และ / หรือ ผูที่มีประสบการณในการเจรจาระดับองคการการคาโลก ระดับทวิภาคี หรือ
ระดับภูมิภาค จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พมา เวียดนาม และประเทศไทย รวม 18 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในประเทศลุมแมน้ำโขงเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการคาสินคา 
การคาบริการ และการเจรจาการคา ตามแนวทางที่กำหนดในกฎเกณฑขององคการการคาโลก 

5756   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การสัมมนาเรื่อง	
“Àาษีคาร์บอน:	มังกร«่อนเขีéยวหรือเสือกระดาษ	

(Border	Carbon	Adjustment	(BCA):	
Hidden	Dragon	or	Paper	Tiger)”

 ITD รวมกับ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “ภาษีคารบอน : 
มังกรซอนเขี้ยวหรือเสือกระดาษ (Border Carbon Adjustment (BCA) : Hidden Dragon or Paper Tiger)”
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ขาราชการ เจาหนาที่จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา
ผูประกอบการภาคเอกชน รวม 182 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูในแงความเปนไปไดในการบังคับใช
มาตรการการปรับคารบอนกอนขามพรมแดน (Border Carbon Adjustment – BCA) และการประเมิน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสาขาการผลิตที่มีความสำคัญตอการสงออกของไทย และเศรษฐกิจโดยรวม

5958   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การสัมมนาเรื่อง
“Asia	in	the	Next	Decade”

 ITD รวมกับ มูลนิธิสถาบันการตางประเทศสราญรมย Institute for Global Law and Policy
(IGLP) ของ Harvard Law School คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Law and Development
Research Center (LDRC) จัดสัมมนาเรื่อง “Asia in the Next Decade” ระหวางวันที่ 24 ถึง 25
สิงหาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย บุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ 
ผูบริหารหนวยงาน นักวิชาการ สื่อมวลชน และผูแทนจากภาครัฐและเอกชนที่สนใจ รวม 523 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจในโอกาสและความทาทาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ในภูมิภาคเอเชีย อันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 

5958   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การสัมมนาเรื่อง	
“ระเบียงเศรษ°กิจใน	GMS	และอาเ«ียน:	วิธีใช้ใกล้แค่เอืéอม”

(Economic	Corridor	&	Trade	Facilitation:	Thailand	Context)
 
ITD รวมกับ สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง
“ระเบียงเศรษฐกิจใน GMS และอาเซียน: วิธีใชใกลแคเอื้อม” (Economic Corridor & Trade Facilitation: 
Thailand Context) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และผูสนใจทั่วไป รวม 226 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ และแนวทาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคา การเชื่อมโยงโครงขายโลจิสติกสทั้งภายใน
และภายนอก GMS กฎระเบียบพิธีการศุลกากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพื้นที่ GMS เปนระเบียง
เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่สมบูรณแบบ

6160   รายงานประจำปี 2554 itd รายงานประจำปี 2554 itd



การสัมมนาเรื่อง
“วิศวะ-สถาปนิกäทยจะäปอาเ«ียน...ต้องทำอย่างäร?”

 ITD รวมกับ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเร่ือง“วิศวะ - สถาปนิกไทย
จะไปอาเซียน...ตองทำอยางไร?” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่จาก
ภาครัฐและเอกชน รวม 227 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลซึ่งเปนผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
โอกาสและอุปสรรคของการเคลื่อนยายแรงงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปนิกของไทยในการเขาสู
ตลาดแรงงานอาเซียน ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย ผูประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
นำความรูที่ไดไปใชในการปรับตัวและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปดเสรีแรงงานไดในอนาคต 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“จับตาแนวโน้มกระแสสีเขียว	:	
สู่ทิศทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน”

 ITD รวมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ และกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จับตาแนวโนมกระแสสีเขียว:
สูทิศทางการบริหารองคกรอยางยั่งยืน” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย ผูบริหารองคกร
ผูประกอบการ เจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชนที่ดูแลในเรื่องของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจเพื่อสรางความ
เติบโตใหองคกรอยางยั่งยืน และผูสนใจทั่วไป รวม 334 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบและโอกาสท่ีมาพรอมกับกระแสเร่ืองการใหความสนใจดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการเปล่ียนแปลง
ในกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหองคกรธุรกิจตางๆ ในทุกภาคสวนมีการปรับตัวและเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับการแขงขันที่จะเกิดขึ้น
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การฝึกอบรมเรื่อง	“Trade	Facilitation	and	
Logistics	Development	in	the	GMS”

 ITD รวมกับ สำนักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) 
จัดฝกอบรมเรื่อง “Trade Facilitation and Logistics Development in the GMS” ระหวางวันที่ 5 ถึง 
7 กันยายน 2554 ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่ภาครัฐจากประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และ
ประเทศไทย รวม 48 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาดาน
การอำนวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนาระบบโลจิสติกส ภายใตความรวมมือของกลุมอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขง (Great Mekong Sub-region: GMS) เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและกำหนดนโยบายของ
ภาครัฐ 
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งานแถลงข้อมูล	“รายงานการค้าและการพั²นา	2011”
(Trade	and	Development	Report	2011)

 ITD รวมกับ ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) จัดงานแถลงขอมูล 
“รายงานการคาและการพัฒนา 2011 (Trade and Development Report 2011)” ในวันที่ 6 กันยายน 2554 
ผูเขารวมงานประกอบดวย เจาหนาที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผูสนใจทั่วไป รวม 101 คน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลดานการคาและการพัฒนาของโลก ซึ่งรายงานในปนี้จะเนนในประเด็น
เกี่ยวกับความทาทายทางนโยบายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ	ประจำปี	2554

งานวิจัย

 ปงบประมาณ 2554 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) ไดดำเนินงานดานบริการวิชาการรวม 7 โครงการ สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. โครงการจัดทำ FTA Guidebook I (Trade in Goods)
 ประเทศไทยไดลงนามขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Area – FTA) กับ
ประเทศคูคาท่ีสำคัญท้ังในรูปแบบขอตกลงทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) 
โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนตอการคาและการลงทุน ทั้งดานมูลคาการสงออกและการ
นำเขาที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนอยางไรก็ตามปริมาณ
การใชสิทธิประโยชนจากขอตกลงเปดเสรีการคายังอยูในระดับต่ำเน่ืองจากผูประกอบการ
ไมทราบสิทธิประโยชนจากขอตกลง FTA รวมทั้งไมทราบเงื่อนไขการใชสิทธิประโยชน
ในการลดอัตราภาษีศุลกากร 
 เพื่อใหผูประกอบการของไทยสามารถใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีได
ตามวัตถุประสงคการลงนามเปดเสรีการคา สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ
พัฒนาไดรวมกับสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทยดำเนินโครงการ “FTA Guide-
book I (Trade in Goods)” โดยจัดทำหนังสือ FTA Guidebook 2011-2020 เพื่อเปน
คูมือสำหรับผูประกอบการใหรับทราบขอมูลการลดภาษีศุลกากรตามขอตกลงการ
เปดเสรีการคาในรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขการสงออกสินคา  
โดยไดจัดทำคูมือแยกกลุมสินคาตามระบบพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ  (Harmonized 
System – HS)  ดังนี้ 

                              กลุมสินคา HS Code

เลม 1 : Live Animal and Animal’s Products 01-05

เลม 2 : Agriculture and Agricultural Products 06-14

เลม 3 : Food Processing and Pet Products 15-24

เลม 4 : Vehicles, Parts and Accessories 87

เลม 5 : Electrical & Electronics Products and Parts 85

เลม 6 : Construction/ Sanitary ware / Tool & Equipment / 
  Household Product / Ceramic / Glass 68, 69, 70, 73, 76,82

เลม 7 : Machinery & Parts / Medical Equipment & Supplies 84, 90
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2. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเสนทาง R3A/E และ
ผลกระทบตอประเทศไทย
  เสนทาง R3 มีความสำคัญตอเศรษฐกิจในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เนื่องจากจีน

ตองใชเสนทางดังกลาวเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนทั้งไทย พมา และสปป.ลาว รวมทั้ง

ตองการสงสินคาจากจีนออกขายประเทศสมาชิกอาเซียน จีนตองการเชื่อมเมืองคุนหมิง

กับกรุงเทพฯและเช่ือมตอไปยังสิงคโปรเพ่ือขนสงสินคา ท้ังน้ีจากสถิติการคาระหวางประเทศ

พบวาการเปดใชเสนทาง R3A/E ไดสงเสริมใหเกิดการขยายตัวดานการคาชายแดนและ

การคาผานแดนระหวางไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต คาดวาเม่ือสะพานขามแมน้ำโขงแหงท่ี 4

สรางเสร็จสมบูรณและเปดใชอยางเปนทางการจะสงผลใหการเดินทางของนักทองเที่ยว

และการขนสงสินคาผานเสนทางดังกลาวน้ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนตอนใต

และเศรษฐกิจของสปป.ลาว

 อยางไรก็ตามแมวามูลคาการคาระหวางไทยกับจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น แต

ผลประโยชนสวนใหญตกอยูกับพอคาชาวจีน อำนาจตอรองดานการคาระหวางประเทศ

สวนใหญเปนของพอคาชาวจีนทั้งในฐานะผูรับซื้อและผูขาย ปจจุบันพอคาชาวจีนได

เขามาเปนผูรับซื้อสินคาเกษตรถึงสวนผลไมหรือจากสหกรณการเกษตร โดยไมผานพอคา

คนกลางชาวไทย แตการสงออกสินคาไทยไปขายในตลาดจีนพบวามีหลายปจจัยที่สงผล

ใหไทยไมไดรับประโยชนจากการสงสินคาออกเต็มท่ีเน่ืองจากจีนมีกฎระเบียบและกฎหมาย

ควบคุมเขมงวด สงผลใหบริษัทไทยไมสามารถประกอบธุรกิจสงออกสินคาเขาไปขาย

ตลาดจีนโดยตรง ตองนำเขาผานบริษัทจีนเทานั้น การสงสินคาจากไทยไปยังจีนตอนใต

ตองมีการเปลี่ยนแหลงกำเนิดสินคาไทยเพื่อประโยชนดานภาษีการนำเขาไปยังจีนตอนใต 

รวมทั้งมีการเปลี่ยนถายสินคาที่บริเวณชายแดนสปป.ลาวที่บอเต็น กอนเขาสูมณฑลยูนาน 

เนื่องจากจีนมีนโยบายเก็บภาษีนำเขาจากประเทศในกลุมสมาพันธอินโดจีน  (จีน พมา 

เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา) ในอัตราครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการเรียกเก็บจากประเทศอื่น 

นอกจากนั้นจีนยังเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มการนำเขาสินคาจากตางประเทศรวมทั้งสินคา

นำเขาจากไทยโดยสินคาเกษตรเรียกเก็บรอยละ 13 สวนสินคาอุตสาหกรรมเรียกเก็บ

สูงถึงรอยละ 17

 เม่ือพิจารณาดานความรวมมือระหวางประเทศพบวาขอตกลงระหวางประเทศไทย

กับประเทศจีนและสปป.ลาวไมสามารถปฏิบัติไดจริง เนื่องจากขอจำกัดเชิงสถาบันที่

ตางกันรวมทั้งติดขัดกฎหมายภายในประเทศของไทยเอง โดยเฉพาะประเด็นการกำหนด

พื้นที่ควบคุมรวมกัน (Common Control Area–CCA) บริเวณชายแดนเพื่อไมตองตรวจ

สินคาซ้ำซอน ตามขอตกลงกำหนดใหเจาหนาที่ประเทศหนึ่งสามารถไปประจำเพื่อทำงาน

รวมกับประเทศหนึ่ง ปจจุบันมาตรการดังกลาวยังไมมีการดำเนินการ เพราะติดขัด

กระบวนการออกกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ศุลกากรไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร

ที่ยังไมผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร  

 ผลการวิเคราะหผลกระทบจากการเกิดเสนทาง R3A/E ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี

การวิเคราะหปจจัย 4 ดาน (Diamond of Advantage) พบวาดานกลยุทธธุรกิจ จีนมี

ความสามารถในการดำเนินกลยุทธธุรกิจสามารถรุกคืบเขามาลงทุนในพื้นที่เชื่อมโยง
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ในสปป.ลาวไดดีกวาไทย  จีนบังคับใชมาตรการควบคุมผานกฎระเบียบและกฎหมาย

รวมทั้งใชมาตรการดานภาษี มาตรการการตรวจควบคุมโรคพืชเพื่อการนำเขาและใช

มาตรการจำกัดจำนวนบริษัทนำเขาและสงออกของจีน  ขณะที่ไทยไมไดควบคุมเขมงวด

สงผลทำใหผูประกอบการไทยเกิดความเสียเปรียบผูประกอบการจีน ดานเงื่อนไขอุปสงค

ในพื้นที่พบวาการเปดประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสงผลใหอุปสงคสินคา

นำเขาของผูบริโภคชาวจีนเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนโอกาสของสินคาไทยที่จะสามารถขยายตลาด

ไปยังจีนตอนใตได ในดานการนำเขา สินคาจากจีนตอนใตประเภทผลไมเมืองหนาวก็

สามารถเขามาขายในตลาดไทยไดเชนกันเนื่องจากตนทุนโลจิสติกสที่ลดลง เนื่องจากความ

สะดวกรวดเร็วในการขนสง   ดานเงื่อนไขปจจัยการผลิตพบวาความเชื่อมโยงของพื้นที่และ

ขอตกลงภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศภายในภูมิภาคมีผลทำใหปจจัยการผลิต

ในอนุภูมิภาคเคลื่อนยายโดยเสรี เสนทาง R3A/E ไดมีสวนสงเสริมและเปนเงื่อนไขสำคัญ

ทำใหตนทุนการผลิตลดลง 

 การศึกษาวิจัยจากโครงการดังกลาวนี้มีขอเสนอแนะวารัฐบาลไทยควรดำเนิน

กลยุทธเชิงรุกเพื่อสรางประโยชนทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเสนทาง R3A/E ใหมากขึ้น 

เบื้องตนหนวยงานที่เกี่ยวของควรบังคับใชกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยูใหมีประสิทธิผล

เพื่อรักษาประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ เรงใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการ

เปดเสรีการคาระหวางประเทศใหแกผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งควร

ประสานเช่ือมโยงองคความรูและความรวมมือหนวยงานของรัฐใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

และมีความตอเนื่อง ดานระบบโลจิสติกสควรกำหนดมาตรการสนับสนุนผูประกอบการ

ขนสงสินคาทางบกของไทยใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในการประกอบการขนสง

ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหผูประกอบการไทยเรงพัฒนาความ

รวมมือกับผูประกอบการ สปป.ลาว เพ่ือเพ่ิมจำนวนผูประกอบการขนสงท้ังการขนสงสินคา

และนักทองเที่ยวบนเสนทาง R3A/E ดานการลงทุนรัฐบาลไทยจำเปนตองกำหนดกลยุทธ

เชิงรุกในการขยายการลงทุนทั้งกิจกรรมการผลิตและการบริการเขาไปในพื้นที่ประเทศ

เพื่อนบานเพิ่มขึ้น โดยตองเพิ่มบทบาทและอำนาจหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน

เอกชนในการลงทุนในตางประเทศ เชน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือการจัดตั้ง

หนวยงานใหมที่เปนหนวยงานภาครัฐหรือจัดตั้งในรูปแบบองคการมหาชนเพื่อทำหนาที่ 

(ก) คนควา วิจัยการตลาด และการลงทุนในประเทศเพื่อนบานเชิงลึก (ข) สนับสนุน

โดยการลงทุนรวมหรือค้ำประกันเงินกูใหกับภาคเอกชนในการลงทุนโครงการขนาดใหญ

ในประเทศเพื่อนบาน

3. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการคา
ของสหภาพยุโรปที่สงผลตอการพัฒนาสินคาและเทคโนโลยีของไทย:
กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบยอนกลับอาหารและฉลากรองรอยคารบอน
ในผลิตภัณฑอาหาร
 การศึกษาวิจัยโครงการดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบดวย 

(1) เพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบยอนกลับอาหาร 
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(Food Traceability) และมาตรการฉลากรองรอยคารบอน (Carbon Footprint Label) 

ของสหภาพยุโรป (2) เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห และถอดบทเรียนจากผูประกอบการไทย

ที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัวจากผลกระทบจากมาตรการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ

ยอนกลับอาหารและฉลากรองรอยคารบอนของสหภาพยุโรป (3) เพื่อจัดทำขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายและขอเสนอเชิงกลยุทธเพื่อเตรียมความพรอมในการปรับตัวเพื่อใหการสง

สินคาอาหารของไทยไปยังสหภาพยุโรปมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น 

 ผลการศึกษามาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบยอนกลับอาหารสรุปไดวากฎหมาย

สำคัญของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบยอนกลับอาหารในผลิตภัณฑ

อาหาร คือ Regulation (EC) No 178/2002 และ Regulation (EC) No 882/2002 

ในการบังคับใชกฎหมาย สหภาพยุโรปไดจัดตั้งองคกรที่รับผิดชอบอยางชัดเจนโดยมี 

“คณะกรรมาธิการยุโรป” เปนศูนยกลางของระบบการจัดการความเสี่ยง มีการกำหนด

อำนาจหนาที่ของเจาพนักงานผูมีอำนาจของแตละประเทศสมาชิกไวอยางชัดเจน 

กำหนดแนวทางการประสานงาน และการใชระบบเตือนภัยเรงดวน กฎหมายกำหนด

ใหมีการจัดทำขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบันเสมอ  กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะทุกขั้นตอน  รวมทั้งกำหนดใหผูประกอบธุรกิจอาหารหรืออาหารสัตวตองจัดทำ

ระบบและกระบวนการที่จะสามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของแกเจาพนักงานผูมีอำนาจได  

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ Regulation (EC) No 178/2002 ระบุวา เมื่อพบ

สวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑชุดใดชุดหนึ่งหรือล็อตใดล็อตหนึ่งมีความไมปลอดภัย

จะถือวาสวนที่เหลือของผลิตภัณฑทั้งหมดที่สงมานั้นมีความไมปลอดภัยดวย ขอกำหนด

ดังกลาวนี้สงผลใหประเทศผูสงออกและผูประกอบการสงออกตองใชความระมัดระวัง

อยางยิ่ง เพราะหากถูกสันนิษฐานเรื่องความไมปลอดภัยยอมมีตนทุนเพิ่มขึ้นในการถูก

ตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งคาใชจายเหลานี้ตกเปนภาระแกผูประกอบธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได

 ผลการศึกษาวิเคราะหนโยบายและกลไกเชิงสถาบันของภาครัฐไทยในการรองรับ

ผลกระทบจากมาตรการของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการตรวจสอบยอนกลับอาหารพบวา

ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร 

(ระยะที่ 2: 2553-2556) มีกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของหลายฉบับ รวมทั้งมี

หนวยงานที่เกี ่ยวของหลายหนวยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณมีกรมปศุสัตว 

กรมประมง กรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานปฎิบัติหลักที่รับผิดชอบดานสินคาเกษตร

สงออกและระบบผลิตในฟารม สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(มกอช) เปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูปและ

อาหารของประเทศ ทำหนาท่ีท้ังเชิงนโยบายและหนาท่ีดานปฏิบัติการ อยางไรก็ตามปญหา

อุปสรรคสำคัญคือการจัดการความเสี่ยงดานอาหารของประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพ

ในการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย

กำหนดใหหนวยงานตางๆตองประสานงานและแจงแกหนวยงานกลางเพื่อใหการ

ดำเนินงานมีลักษณะบูรณาการ ประเทศไทยสามารถทำไดในปจจุบันเปนเพียงการขอ

ความรวมมือระหวางหนวยงานในการประสานขอมูลเทานั้น
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 การศึกษาวิจัยไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเตรียมความพรอมรับมือกับ

มาตรการตรวจสอบยอนกลับอาหารในผลิตภัณฑอาหารของสหภาพยุโรป 3 ดานคือ (1) 

ดานการพัฒนาสินคา มาตรการระยะสั้นควรพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับในสินคาที่

ประเทศไทยถูกตรวจพบการปนเปอนจากระบบ Rapid Alert System ควรพัฒนาระบบ

ตรวจสอบยอนกลับเปนรายสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีปริมาณการสงออกหรือมูลคาเพิ่มสูง

ที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป (2) ดานเทคโนโลยี มาตรการระยะสั้น ควรกำหนดระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับของไทยที่ไดรับการยอมรับจากสหภาพยุโรปหรือประเทศคูคา

ควรสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทำระบบตรวจสอบยอนกลับ

สวนมาตรการระยะยาว ภาครัฐควรมีการลงทุนจัดทำโครงรางระบบรวม (Back-bone)

เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบยอนกลับ (3) ดานการบริหารจัดการ มาตรการระยะสั้น 

ภาครัฐควรมีการปฏิบัติงานเชิงรุกในการติดตามเรื่องการตรวจสอบยอนกลับอาหาร 

สวนมาตรการระยะยาว ภาครัฐควรสรางระบบและมาตรการลงโทษผูกระทำความผิด

อยางจริงจังและเขมงวดเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งควรพัฒนาบุคลากรดานการ

ตรวจสอบยอนกลับ 

 ผลการศึกษาดานมาตรการฉลากรองรอยคารบอนพบวาปจจุบันกฎหมายที่

เกี่ยวกับฉลากรองรอยคารบอนของสหภาพยุโรปที่เปนกฎเกณฑกลางนั้นยังไมมีการ

บัญญัติข้ึนมาแตบางประเทศท่ีไดออกมาตรการเก่ียวกับควบคุมการปลอยกาชเรือนกระจก

ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับเนนการใชฉลากผลิตภัณฑเปนสำคัญ ประเทศไทยภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดมีการวางแผนใหเปลี่ยนผานไปสูการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคารบอนต่ำ (Low carbon economy) แตไมมีการกำหนด

เปนนโยบายหรือยุทธศาสตรระดับชาติโดยตรง การดำเนินการเรื่องนี้เปนเพียงมาตรการ

สมัครใจ ผลการดำเนินงานในภาพรวมพบวาการประยุกตใชฉลากรองรอยคารบอนในการ

ประเมินและจัดการปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังไมไดมีการดำเนินการตลอด

หวงโซการผลิต  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานมาตรการฉลากรองคารบอน ประกอบดวย 3 ดาน

คือ (1) ดานการพัฒนาสินคา มาตรการระยะสั้น ควรมียุทธศาสตรที่ชัดเจนวาจะสงเสริม

การติดฉลากรองรอยคารบอนในผลิตภัณฑอาหารกลุมใดบาง มาตรการระยะยาวควร

กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจสินคาโดยสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาสินคาที่

ติดฉลากรองรอยคารบอนของผลิตภัณฑ รวมทั้งสงเสริมใหผูบริโภคในประเทศใชสินคา

ที่ติดฉลากรองรอยคารบอน (2) ดานการพัฒนาเทคโนโลยี ภาครัฐควรนำเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรมาชวยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและสรางความรูและ

พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการอุตสาหกรรมตลอดหวงโซการผลิตที่เกี่ยวกับมาตรฐาน

การวิเคราะหรองรอยคารบอน (3) ดานการบริหารจัดการ ภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริม

ใหภาคอุตสาหกรรมประยุกตใชรองรอยคารบอนในการประเมินและจัดการปลอย

กาซเรือนกระจกอยางมีสวนรวมโดยตลอดหวงโซการผลิต
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4. โครงการวิจัยวิจัยเรื่องเก็บภาษีคารบอน: เครื่องมือลดโลกรอน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปลดปลอย

กาซเรือนกระจก นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและไดสงผลใหเกิดความเสียหายตอ

ระบบเศรษฐกิจ ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงมีแนวโนมที่จะนำมาตรการทางภาษีมาใชเพื่อส

รางแรงจูงใจใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะอยางยิ่ง กาซคารบอนไดออกไซค 

ซึ่งเปนองคประกอบหลักของกาซเรือนกระจก โครงการวิจัยดังกลาวนี้ไดศึกษาแนวทาง

การจัดเก็บภาษีคารบอนวาควรดำเนินการจัดเก็บรูปแบบใด แตละรูปแบบมีจุดเดนและ

จุดดอยอยางไร ประเทศไทยมีความพรอมมากนอยเพียงใดทั้งดานกฎหมาย บุคคลากร 

และเทคโนโลยี รวมท้ังไดมีการวิเคราะหผลดีและผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการคาระหวาง

ประเทศจากการเก็บภาษีคารบอน

 ผลการศึกษาพบวาการจัดเก็บภาษีคารบอนของไทยมีความเปนไปไดในการ

จัดเก็บจากฐานภาษี 3 ประเภท คือ (1) ฐานภาษีท่ีมาจากประเภทของเช้ือเพลิง (2) ฐานภาษี

ที่มาจากการใชพลังงานไฟฟา (3) ฐานภาษีที่มาจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

โดยตรง การจัดเก็บควรคำนึงเปาประสงคในการลดการปลอยกาซฯ ครอบคลุมผูปลอย

กาซฯ ใหมากที่สุด รวมทั้งเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันหรือเปนธรรมระหวางผูเสียภาษี

คารบอนใหมากที่สุด ทั้งนี้จากแนวทางการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 แนวทางมีประเด็นที่ตอง

พิจารณา ประกอบดวย (1) ความพรอมดานกฎหมายภายในประเทศ (2) ความพรอมดาน

บุคลากรดานเทคนิคที่ทำหนาที่ตรวจวัดปริมาณการปลอยกาซฯ (3) ความพรอมดานเงิน

ทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซฯ  

 สำหรับความพรอมดานกฎหมายจากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีพระราช-

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แตอาจตองแกไข

เพิ่มเติมใหครอบคลุมกาซคารบอนฯ รวมทั้งยังมีรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง

เพื่อสิ่งแวดลอมที่สามารถดำเนินนโยบายการจัดเก็บภาษีคารบอนใหสอดคลองไปดวยได  

สวนความพรอมดานบุคลากรดานเทคนิคในการตรวจวัดปริมาณการปลอยกาซฯ

ประเทศไทยควรพัฒนาบุคลากรใหมีประสบการณมากขึ้น ปจจุบันสถาบันการศึกษา

หลายแหงไดผลิตบัณฑิตดานพลังงานมากขึ้นแลวซึ่งสามารถรองรับความตองการ

นักวิชาการหรือนักเทคนิคเฉพาะดานพลังงานในภาคเอกชนได สำหรับเรื่องความพรอม

ดานเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการลดการปลอยกาซฯ รัฐบาลควรสนับสนุน

แหลงเงินทุนเพื่อใหผูประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีการผลิตที่ลดการ

ปลอยกาซคารบอนฯ เพื่อลดภาระคาใชจายดานภาษีคารบอนที่จะเกิดขึ้นในรูปเงิน

สนับสนุนหรือเงินกูดอกเบี้ยต่ำ โดยแหลงเงินทุนที่มีอยูในปจจุบันก็คือ “กองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน” และ “กองทุนสิ่งแวดลอม” รัฐบาลควรสนับสนุนแหลงเงิน

ทุนในรูปของเงินสนับสนุนหรือเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ

และเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเก็บภาษีคารบอน 

 การเก็บภาษีคารบอนคงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบดานลบที่อาจจะ

เกิดขึ้นตามมาภายหลังได คือ ราคาสินคาในตลาดสินคาอาจปรับตัวสูงขึ้น ผลกระทบ

โดยรวมอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อมีการจัดเก็บภาษี
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คารบอนแลวตนทุนการผลิตสูงขึ้นและทำใหราคาสินคาสูงขึ้นจะเปนเหตุใหการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง มาตรการภาษีคารบอนจะสงผลกระทบตอผูผลิต

ขนาดกลางและเล็กมากกวาผูผลิตขนาดใหญ เพื่อชวยเหลือผูผลิตที่เกี่ยวของกับการ

สงออกและการนำเขาสินคาจากตางประเทศ ภาครัฐควรตองมีมาตรการอื่นๆ อาทิ การ

กำหนดเพดานการตั้งราคาจำหนายเชื้อเพลิงฟอสซิล การสนับสนุนการใชพลังงานสะอาด

และพลังงานหมุนเวียน การสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy effi ciency)

ในผูผลิตรายเล็ก โดยสนับสนุนทั้งเงินทุนและเทคนิค การสนับสนุนมาตรการติดฉลาก

คารบอน การคืนภาษีคารบอนแกผูสงออก การจัดเก็บภาษีคารบอนกับผลิตภัณฑท่ีนำเขา

จากตางประเทศเพ่ือใหผูประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันทางการคา

ไดอยางมั่นคง และสามารถปรับตัวรองรับมาตรการภาษีคารบอนได

5. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
 สถานการณราคาสินคาพืชอาหารและน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตชวง

ปลายป 2550 ถึงตนป 2551 เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรมรวม

ทั้งการเติบโตของจำนวนประชากรโลกที่สวนทางกับจำนวนเกษตรกรที่ลดลงสงผลให

การผลิตอาหารไมเพียงพอตอความตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มี

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชาชนมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โดยรวมอยางเชน จีนและอินเดีย นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและ

ตอเนื่องยังกอใหเกิดผลกระทบดานการผลิตและการขนสงสินคาเกษตรกรรม สงผลให

ตนทุนการผลิตและราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวของความตองการใช

เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิต

พลังงานทางเลือกยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก  สงผลใหการปลูกพืชพลังงานตองใชพ้ืนท่ีมาก

ปจจัยตางๆเหลานี้ลวนมีผลตอความมั่นคงดานอาหารและพลังงานทั้งสิ้น

 โครงการศึกษาวิจัยดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายการสงเสริมการ

ปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานสำหรับเปนพลังงานทางเลือกเพื่อไมใหเกิดปญหาการ

แยงพื้นที่เพาะปลูกอาหารจนสงผลกระทบดานลบตอความมั่นคงดานอาหารของประเทศ

รวมทั้งเพื่อสรางและรักษาความสมดุลระหวางความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทาง

พลังงานของไทยในอนาคต 

 ผลการศึกษาพบวาประเทศไทยใหความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงทางดาน

อาหารในการผลิตพืชอาหารที่สำคัญ คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออย

และปาลมน้ำมัน ซึ่งเปนพืชที่ใชบริโภคโดยตรง และใชแปรรูปเปนอาหารสัตว รวมทั้ง

ใชผลิตเปนพลังงานไดดวย ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวองไดอยางดีในพืชเหลานี้ ทั้งนี้

ผลการศึกษาวิเคราะหเฉพาะพืชอาหารที่สามารถนำมาผลิตเปนน้ำมัน เชน การผลิต

เอทานอลจากออย (กากน้ำตาล) และมันสำปะหลังใชในการผลิตแก็สโซฮอล รวมทั้งการ

ผลิตไบโอดีเซลจากปาลมน้ำมัน พบวาผลผลิตออยไมนาจะมีปญหาการขาดแคลนการ

บริโภคในประเทศ ถาภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี คือไมสงออกมากเกินไป อยางไรก็ตาม

หากมีการนำกากน้ำตาลไปใชประโยชนอยางอื่นหรือสงออกดวย การผลิตเอทานอลก็จะ
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ลดลงไป  สวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังนั้น ถาปริมาณการสงออกขยายตัว

เทากับที่ผานมาในอดีตก็จะสงผลใหไมมีมันสำปะหลังเหลือเพื่อนำมาผลิตเปนเอทานอล

ไดเลย สวนไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาลมเพียงอยางเดียว จากการคาดคะเนโดย

กำหนดใหการผลิตและการใชบริโภคในประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตตามปกติก็จะมี

ผลผลิตคงเหลือผลิตไบโอดีเซลไดเพราะการสงออกไมมากนัก 

 ปญหาหลักในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลคือเรื่องปริมาณและราคาของ

วัตถุดิบที่ตองแขงขันกับการใชเปนอาหารคนและอาหารสัตวทั้งกรณีของมันสำปะหลัง

และน้ำมันปาลม เน่ืองจากการผลิตเอทานอลปจจุบันยังต่ำกวาขีดความสามารถหรือกำลัง

การผลิตของโรงงานที่มีอยูทำใหตนทุนการผลิตเอทานอลสูงราคาขายบางครั้งตองขาย

ต่ำกวาทุน ทำใหตองหยุดการผลิตชั่วคราว นอกจากนั้นนโยบายการสงเสริมการใช

พลังงานทดแทนขาดความชัดเจนหรือไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไว 

 ผลการการศึกษาวิจัยใหขอเสนอแนะวาประเทศไทยตองใหความสำคัญกับความ

ม่ันคงทางอาหารเปนอันดับแรกเน่ืองจากอาหารเปนส่ิงสำคัญตอการดำรงชีวิต ขณะเดียวกัน

รัฐบาลตองคุมครองที่ดินเพื่อการเกษตร เนื่องจากวิกฤตการณอาหารโลกและวิกฤตการณ

พลังงานโลกทำใหราคาอาหารและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว ปจจุบัน

ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีไดมีนโยบายแสวงหาที่ดินเพื่อการเกษตรในตางประเทศ

ในรูปแบบตางๆ ไทยควรเรงรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

ตอไร รวมทั้งวิจัยพัฒนาสายพันธุเพื่อใหพืชสามารถตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืชไดดี 

ภาครัฐควรเรงขยายระบบชลประทานใหมากขึ้น เรงสงเสริมการลงทุนดานการเกษตรใน

ตางประเทศ ตลอดจนดำเนินงานตามนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางตอเน่ือง

เพื่อใหผูลงทุนผลิตพลังงานทดแทนและเกษตรกรผูปลูกพืชพลังงานมีความมั่นใจยิ่งขึ้น

6. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องกลไกความชวยเหลือผูรับผลกระทบการเปดเสรี
ทางการคา
 การเปดเสรีทางการคาเปนยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลในการผลักดันให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาสินคาและบริการเพื่อประโยชนในการพัฒนาและ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงสรางพันธมิตรทางการคา อยางไรก็ตามแมวา

การเจรจาลงนามขอตกลงการคาเสรีจะทำใหภาพรวมทางการคาของประเทศดีขึ้น

และมีผูไดรับประโยชน แตขณะเดียวกันไดกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอทั้งเกษตรกร

และผูผลิตบางสาขาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะเกษตรกรไทยซึ่งยังมีความสามารถ

ในการปรับตัวคอนขางต่ำและเปนไปอยางลาชา เนื่องจากสวนใหญมีฐานะยากจน 

ขาดแคลนเงินทุนสำหรับการปรับปรุง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งขาดความรู

และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานตามขอตกลง

สวนผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมหรือผูผลิตนั้น ขอตกลงการคาเสรีสงผลกระทบตอ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ตองปรับตัว

เพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศและอยูรอดได ภาครัฐจึงไดมีมาตรการใหความ

ชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบโดยการจัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ประกอบดวย
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1) กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ

ประเทศ (กองทุน FTA เกษตร) 2) กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ

ที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา (กองทุน FTA พาณิชย)

 การศึกษาวิจัยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกและมาตรการใหความ

ชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาของประเทศไทย

ในปจจุบันผานกองทุนทั้งสองโดยศึกษาจากกรณีศึกษาของผูประกอบการ 3 กลุมสินคา 

(9 รายการสินคา) ไดแก กลุมสินคาที่ไดรับความชวยเหลือจากทั้ง 2 กองทุน (โคเนื้อ นม

และผลิตภัณฑนม ชา กาแฟ กระเทียม เครื่องใชไฟฟา เครื่องหนัง) กลุมสินคาที่ขอรับ

ความชวยเหลือจากกองทุนแตไมไดรับการชวยเหลือหรือขอคืนความชวยเหลือ 

(ชิ้นสวนยานยนต) และกลุมสินคาที่ไมขอความชวยเหลือจากกองทุน (ผลิตภัณฑเหล็ก) 

 ผลการศึกษาพบวาการดำเนินงานของทั้งสองกองทุนสอดคลองกับวัตถุ

ประสงคการจัดตั้ง แตมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเนนการใหความชวยเหลือที่ครอบคลุมหวงโซอุปทาน 

ครอบคลุมกลุมผูไดรับผลกระทบ มีการกำหนดเงื่อนไขการใหความชวยเหลือที่เหมาะสม

กับความตองการของผูไดรับผลกระทบมากขึ้นทั้งจำนวนวงเงินและระยะเวลาในการให

ความชวยเหลือโดยควรรวมกองทุนชวยเหลือเปนกองทุนเดียวเพื่อที่จะไดชวยเหลือ

ผูไดรับผลกระทบไดตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) รวมทั้งควรปรับโครงสรางการ

บริหารกองทุนใหมีขนาดเล็กลงเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการกองทุนในอนาคตควรกำหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนโดย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเสนอยุทธศาสตรที่สำคัญและจำเปนในการใหความชวยเหลือ

ผูไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาในรูปของกองทุนชวยเหลือ 4 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการตองทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการ

ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบไดอยางทันทวงที กองทุนตองมีฐานขอมูลทางดานการคา

การลงทุน มีการประเมินวิเคราะหและติดตามผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีที่ทันตอ

เหตุการณ  สามารถคาดคะเนผลกระทบตอผูมีสวนเกี่ยวของไดลวงหนากอนที่จะไดรับ

การรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงบุคคล

หรือหนวยธุรกิจที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ยุทธศาสตรที่ 2 การดำเนินงานของกองทุน

ตองมีความครอบคลุมเพื่อใหสามารถชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบครอบคลุมตั้งแตกลุม

ธุรกิจ หนวยธุรกิจ แรงงาน เกษตรกร และชาวประมง มีโครงการใหความชวยเหลือ

ตั้งแตการผลิต การแปรรูป การตลาด หรือกลาวไดวาควรใหความชวยเหลือตลอดหวงโซ

คุณคา (Value  Chain) เพื่อแกไขปญหาอยางบูรณาการ ยุทธศาสตรที่ 3 การเขาถึงกองทุน 

กองทุนควรเปนที่รูจักกวางขวางสามารถประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร

ที่ 4 การบริหารจัดการที่รวดเร็วโปรงใสและตรวจสอบไดตองมีกรอบการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนทุกขั้นตอน ตั้งแตการรางโครงการขอรับความชวยเหลือ การยื่นขอความชวยเหลือ 

การพิจารณาอนุมัติโครงการ การจัดหาที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งมีกระบวนการติดตาม

การดำเนินงานอยางใกลชิด คณะกรรมการกองทุนตองมีจำนวนไมมากจนเกินไปจนทำให

เกิดความลาชาทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนตองมีอำนาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบตอ
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 การจัดการกองทุนควรตองมีอิสระจากระบบราชการ ควรบริหารจัดการกองทุน

ในรูปแบบองคการมหาชน เพราะองคการมหาชนมีบทบาทสนับสนุนการทำงานของ

ภาครัฐ มีอิสระในการตัดสินใจ แตตองไดรับการตรวจสอบอยางโปรงใส รัฐบาล

สนับสนุนดานการงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน การดำเนินงานไมมุงแสวงหากำไร

แตมีเปาหมายชวยเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ขอเสนอแนะทางเลือกกรณีหาก

ไมสามารถจัดตั้งเปนองคการมหาชนสำหรับการใหความชวยเหลือผูรับผลกระทบการ

เปดการคาเสรีได คือ ควรใหมีตัวแทนของภาคเอกชน (ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทน

ผูประกอบการ)เปนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และคณะกรรมการพิจารณา

การเงินของกองทุนความชวยเหลือผูรับผลกระทบการเปดเสรีทางการคา

7. โครงการแปลและสรุปงานวิชาการเดนดานการคาและการพัฒนาในอาเซียน
 ปจจุบันโลกกาวสูสังคมฐานความรู องคความรูใหมๆ กระจายอยูท่ัวโลกประกอบดวย

ภาษาที่แตกตางกัน สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาตระหนักถึงความ

สำคัญของการแปลหนังสือหรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับการคาและการพัฒนาทั้ง

จากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยและการแปลจากภาษาไทยมาเปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ใหองคความรูสามารถถายทอดสูกลุมเปาหมายในวงกวางมากยิ่งขึ้นอันจะกอใหเกิด

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

 สถาบันฯไดคัดเลือกงานวิชาการเดน จำนวน 6 เร่ือง ประกอบดวย (1) การสำรวจ

การใชสิทธิประโยชนทางภาษีภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน มีเนื้อหาเสริมสรางความ

เขาใจในดานสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

สิทธิประโยชนจากการสงสินคาไปประเทศสมาชิก และสาเหตุของการไมใชสิทธิประโยชน

ทางภาษีของผูสงออกไทย รวมถึงนัยเชิงนโยบายในการแกไขสถานการณท่ีผูประกอบการ

เห็นวาเปนอุปสรรคในการขอสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต AFTA และสนับสนุนใหผูสงออก

สามารถขยายตลาดไปอาเซียนโดยการใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร AFTA เพิ่มขึ้น

(2) The Instability of the Global Account Imbalance เปนบทความท่ีสงเสริมความรู

ดานเศรษฐกิจมหภาคระหวางประเทศ เนื้อหากลาวถึงภาวะการเกิดความไรเสถียรภาพ

ของดุลบัญชีเดินสะพัดของโลกที่สงผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลก

โดยพิจารณาจากราคาสินทรัพยที่ปรับตัวสูงขึ้น เชน ทองคำ น้ำมัน สินคาโภคภัณฑ และ

ตลาดหุน  (3) แผนกลยุทธการทองเที่ยวของอาเซียน 2011-2015 เนื้อหาประกอบดวย 

การวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของอาเซียน วิสัยทัศน ทิศทาง

กลยุทธ ตลอดจนโครงสรางของแผนกลยุทธดานการทองเที่ยวของอาเซียน (ATSP) 

แผนปฏิบัติการและโครงการตางๆ และรายละเอียดโครงการและแผนปฏิบัติการ รวมถึง

การดำเนินงานตามแผน (4) รายงานการประเมินผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก : 

ประเทศไทย เนื้อหาของรายงานเสนอใหเห็นถึงภาพรวมของผลกระทบจากวิกฤติการ

ทางการเงินโลก การประเมินผลกระทบดานสังคม  รวมทั้งประเมินบทบาทรัฐบาลไทยใน

การดำเนินนโยบายเพื่อลดกระทบดานสังคมและการจางงาน (5) การบูรณาการการคา

บริการของอาเซียน เนื้อหาใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเปดเสรีภาคบริการ
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งานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ

งานสารสนเทศ 
 สถาบันฯ ดำเนินการเผยแพรงานและกิจกรรมตางๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหนาเว็บไซต ดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการหนาเว็บไซต www.itd.or.th และ
ปรับปรุงหนาเว็บเพจใหม ใหดึงดูดความสนใจและสะดวกตอการเขาชมมากยิ่งขึ้น 
โดยจัดหมวดหมูงาน/กิจกรรม เปน 3 กลุมหลักๆ คือ 
 1. Trade and Development คือ งาน / กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการคา และ
การพัฒนา
 2. New Trends คือ งาน / กิจกรรม ที่เกี่ยวกับกระแสนิยม หรือไดรับ
ความสนใจในปจจุบัน
 3. Area Study คือ งาน / กิจกรรม ที่เกี่ยวกับพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
 - นำระบบการลงทะเบียนออนไลน (E-Register) มาใชในการรับลงทะเบียน
การเขารวมกิจกรรมอบรม/สัมมนา ของสถาบันฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูที่ตองการ
เขารวมกิจกรรมของสถาบันฯ จากระบบออนไลนผานทางอินเตอรเน็ต และมีประโยชน
ตอสถาบันฯ ในการจัดเก็บขอมูลผูเขารวมกิจกรรมและการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

งานเผยแพรวิชาการ
 สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลองคกร โดยผูบริหารและ
นักวิชาการของสถาบันฯ เพื่อเผยแพรองคความรูของสถาบันฯ อยางตอเนื่อง ผาน
การประชุม สัมมนา การปาฐกถา การบรรยาย ทั้งกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดขึ้น และ
ตามที่ไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอก รวมทั้งผานสื่อสาธารณะทั่วไป เชน สื่อวิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน ดังนี้

กรอบขอตกลงและกลไกตางๆของอาเซียนดานการเปดเสรีภาคบริการ ความตกลงดาน

บริการในการเจรจาการคาเสรีระหวางอาเซียนกับคูเจรจา แนวทางสูอนาคตในการเปด

เสรีภาคบริการอาเซียน (6) แนวปฏิบัติระดับภูมิภาคเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันของ

ASEAN เนื้อหากลาวถึงกรอบนโยบายดานการแขงขันเพื่อใหสอดคลองกับบริบทดาน

กฎหมายและเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิก แนวทางการสนับสนุนกระบวนการ

เสริมสรางความเข็มแข็งในการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคใหมากขึ้น 
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                      ประเด็นสัมภาษณ               ผูใหสัมภาษณ 

 ทรัพยสินทางปญญา: กรณีศึกษา SMEs ไทย ร.ท.พันธรบ  ราชพงศา / เจาหนาที่ฝกอบรม

 ความเปนมา-การดำเนินงาน-ผลงานสถาบันฯ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 หวงแบรนด… หวงไทย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 Climate Change คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 นโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อน คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ
 การพัฒนาอาชีวศึกษา

 แยงกันขีดเสนสมมติ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 ผาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 คุณจิตติกานต วงษกำภู / นักวิจัย

 แรงงานไทยในตลาดตางประเทศ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 การปรับตัวของเศรษฐกิจครัวเรือนในสหรัฐ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 ขอคิดเห็นและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ
 ดานเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหมหลังการเลือกตั้ง 
 (ดานการลงทุน + การสงออก)

 เศรษฐกิจสรางสรรค  ดร.พูลศรี  สาครราษฎร / นักวิจัย

 ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโนมการลงทุนหลังการเลือกต้ัง คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 งานเปดขอมูลรายงานการคาโลก 2011 คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ 
 (World Inventment Report 2011)

 คาแรงมาตรฐาน VS คาจางขั้นต่ำ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 เปดเสรีแรงงานอาเซียน AEC 2015... มีจริงหรือ? คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 การคาและการพัฒนา 2011 คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

สื่อวิทยุ

 รายการ “รอบรั้วเสมา” ทางสถานีวิทยุศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ FM 
92 MHz. และ AM 1161 kHz. ชวง “ผูบริหารสนทนา” 08.35 – 08.50 น. สถาบันฯ 
ไดรับเชิญสัมภาษณ ทุกวันอังคาร เวนอังคาร ดังนี้
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โทรทัศน์

 รายการ “เรียนรูเพื่อนบาน” ออกอากาศทาง ASTV เถาแกชาแนล เพื่อเผยแพร
องคความรูดานการคาระหวางประเทศ การลงทุน และการพัฒนา ดังนี้

                        หัวขอเรื่อง                 วิทยากร / ตำแหนง

 ลงทุนเกษตรไทยในลาว คุณนิโลบล ปางลีลาศ / นักวิจัย

 Climate Change ประเด็นรอนที่ตองตัดสินใจ คุณฉมานุต เกราะทอง / เลขานุการบริหาร

 แอบดูอุตสาหกรรม - แบบอยางโครงสรางที่รุงกับ คุณสิรินาฏ พรศิริประทาน / นักวิจัย
 โครงสรางที่รอด

 รายงานการคาและการพัฒนา 2010 คณุวรีะศกัดิ ์โควสรุตัน / ผูอำนวยการสถาบนัฯ 
 (Trade and Development Report 2010: TDR 2010) ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน / 
  รองผูอำนวยการ (วิชาการ)

 ไทยรูจีน – จีนรูไทย คุณจิตติกานต วงษกำภู / นักวิจัย

 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการคาระหวางประเทศ คุณชญานิษฐ ดุลยเกษม /    
  หัวหนาสวนงานฝกอบรม
  ร.ท.พันธรบ ราชพงศา / เจาหนาที่ฝกอบรม

 ดัชนีชี้นำภาวะการสงออก คุณสิรินาฏ พรศิริประทาน / นักวิจัย

 ธนาคารคนจน - มองโกเลีย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน / 
  รองผูอำนวยการ (วิชาการ)

 รานอาหารไทยไปตลาดจีน คุณจิตติกานต วงษกำภู / นักวิจัย

 ลายแทงขุมทรัพย FTA คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ

 คุณไพบูลย  พลสุวรรณา /  ประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย

 เรียนรูเพื่อนบาน คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ
  ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย /    
  อดีตรองนายกรัฐมนตรี, 
  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

 หุนสวนความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน / ผูอำนวยการ
  ดร.อภินันท  ภัทรธิยานนท / 
  ผูอำนวยการสำนักงานความรวมมือ
  เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA)

 การขับเคล่ือนการศึกษาไทย สูประชาคมศรษฐกิจอาเซียน คุณออยทิพย  สอดแสง / เจาหนาที่ฝกอบรม
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สื่อสื่งพิมพ์สาธารณะ

 สถาบันฯ มีภาพขาวกิจกรรม บทความ / งานวิชาการของ
สถาบันฯ ในสื่อหนังสือพิมพ ผานคอลัมนนิสต / ผูสื่อขาว ในหนังสือพิมพ
ฉบับตางๆ อาทิ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ สยามรัฐ Bangkokpost
โพสตทูเดย Nation เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการลงประชาสัมพันธ
เผยแพรแบบสำรวจความตองการของตลาด (Market Survey) เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก รวมทั้งกิจกรรมงานสัมมนา และงาน
ฝกอบรมของสถาบันฯ อยางตอเนื่อง
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สื่อและสิ่งพิมพ์ของสถาบันฯ

 สถาบันฯ มีการจัดทำสื่อและสิ่งพิมพเผยแพรขอมูล งานวิชาการในรูปแบบตางๆ 
เพื่อสรางความเขาใจอันดีและเผยแพรภาพลักษณของสถาบันฯ ใหบุคคลและหนวยงาน
ภายนอกไดรูจักและรับรูหนาที่ภารกิจขององคกร ซึ่งถือเปนการสงตอองคความรูที่มีอยู
ในองคกรใหเปนประโยชนและเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง
 - วารสาร ITD>DO เปนการนำองคความรูตางๆ ทั้งที่มีอยูในองคกร เชน 
งานวิจัย หลักสูตรการฝกอบรม / สัมมนา / ประชุม บทความ 2 นาทีกับ ITD ฯลฯ 
รวมถึงองคความรูตางๆ ที่มีประโยชนและรูทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวเนื่องมาจากการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน 
และการพัฒนา นำมาจัดทำเปนวารสารที่อานงาย สามารถเขาถึงได และใหความรูที่มีคา
และเปนประโยชน สำหรับเผยแพรและแจก (Free Copy) ใหกับสาธารณชนทั่วไป
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 - CD Box Set มาตรฐานแรงงานกับการคา อุปสรรคและโอกาส
เพื่อการพัฒนา 

 เปนการศึกษาขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับกลุมประเทศคูคา
เพ่ือทำความเขาใจในเง่ือนไขดานแรงงานท่ีสหรัฐอเมริกานำมาใชกับประเทศคูคา พรอมท้ัง
ศึกษานัยของขอตกลงการคาเสรีดังกลาว และศึกษาจรรยาบรรณทางการคาของ
ภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงขอกำหนดดานแรงงานของแตละองคกรประกอบการวิเคราะห
โอกาสและเงื่อนไขของผูประกอบการในประเทศตางๆ ในการสงออกสินคาไปยังตลาด
ของประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ ยังศึกษาปญหา อุปสรรค และประเมินสถานการณ
แรงงานในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม และบังกลาเทศ ในอุตสาหกรรมการสงออก
ที่กำลังประสบกับเงื่อนไขและขอเรียกรองดานมาตรฐานแรงงานที่กำหนดโดยประเทศ
พัฒนาแลว รวมทั้งศึกษาปจจัยตางๆ ดานแรงงาน และมาตรฐานแรงงาน ที่ไดรับ
การนำมาปฏิบัติ โดยเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับสถานการณและปญหาของ
ประเทศไทย เพื่อใหผลงานวิชาการชิ้นนี้เปนขอมูลประกอบการเตรียมความพรอมของ
รัฐบาล และผูสงออกของไทย ในการจัดทำนโยบายและมาตรการแกไขปญหาดานแรงงาน
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกตอไป
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 - CD Box Set การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

 เปนการศึกษาผลกระทบทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และมิติ
ดานสังคม วัฒนธรรม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปน AEC ตอเมือง/ชุมชนตามเสนทาง 
EWEC ตลอดจนเสนอแนวทางการแกไขปญหา ผลกระทบดังกลาว เพื่อใหประชากร
ที่อาศัยอยูตามแนว EWEC ไดรับประโยชนสูงสุด และมีผลกระทบนอยที่สุดจากการ
กาวเขาสูการเปน AEC รวมกัน โดยการใชประโยชนจากเสนทาง EWEC ควรมุงเนน
การมีผลประโยชนเกื้อหนุนกันกับประเทศเพื่อนบาน และควรตองรวมมือกันทั้งในดาน
การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเทาเทียมกันในอนาคต
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จัดพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ	

 สถาบันฯ มีการพิมพเผยแพรขอมูลงานวิจัยที่ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
แตยังไมมีการตีพิมพเผยแพรตอสาธารณะ มาดำเนินการออกแบบรูปเลม และจัดทำ
Artwork เพื่อตีพิมพใหมีความนาสนใจและนาอานมากขึ้น โดยงานวิจัยที่ตีพิมพมีดังนี้
 -  วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบตออุตสาหกรรม แยกเปน 4 อุตสาหกรรม
 -  การประเมินผลกระทบจาก FTA
 -  ยุทธศาสตรและกลไกการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทย
 -  บทบาทกฏหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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บทความที่เผยแพร่

 1) “จาก REDD ถึง REDD+ แนวคิดใหมในการลดโลกรอน” โดย วีระศักด์ิ  โควสุรัตน  

ตีพิมพวารสาร ITD>do ฉบับที่ 3 

 2) “จีนภิวัตน” โดย ฝายวิชาการ ITD  ตีพิมพวารสาร ITD>do ฉบับที่ 3 

 3) “ประเทศไทยกับอาเซียน” โดย ฝายวิชาการ ITD  ตีพิมพวารสาร ITD>do 

ฉบับที่ 3 

 4) “โครงการวิจัย : การศึกษาการพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กลไกในการสงออกขาวของ สปป.ลาว” โดย ฝายวิชาการ ITD  ตีพิมพวารสาร ITD>do 

ฉบับที่ 3 

 5) “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปที่มี

ตออุตสาหกรรมอาหารของไทย” โดย ฝายวิชาการ ITD  ตีพิมพวารสาร ITD>do ฉบับที่ 3 

 6) “ปรองดอง” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพ

โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

 7) “วิถีมุสลิม... ประเด็นใหมที่นารู” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2553

 8) “จุดกำเนิดทฤษฎีใหม” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2553

 9) “Climate Change” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2553

 10) “ฮาลาล... บริบทที่ไมควรมองขาม” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2553

 11) “จาก REDD ถึง REDD+ แนวคิดใหมในการลดโลกรอน” โดย คุณวีระศักดิ์  

โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2554

 12) “อิสลาม, ธนาคาร และการคา” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2554

 13) “ขาว : อานเขาแลวมองตัวเรา” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 20 มกราคม 2554

 14) “หวงแบรนด... หวงไทย” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554

 15) “สมดุลของ : พืชอ่ิมทองกับพืชอ่ิมถัง” โดย คุณวีระศักด์ิ  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554
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 16) “สูงวัย... ตองใจสู” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554

 17) “แรงงานจบใหมลนหรือขาดแคลน” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554

 18) “คิดเลนๆ กับอักษร F” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2554

 19) “ประเด็นรอนของ ‘จีน’” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2554

 20) “แยงกันขีดเสนสมมติ” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2554

 21) “เราจะคุมครองทุนไทยในตางแดนอยางไร” โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน  

ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2554

 22) “ผาแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ของจีน” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2554

 23) “ASEAN มองอยางเขาใจ” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2554

 24) “กฎหมายในฐานะเครื ่องมือลดโลกรอน” โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน  

ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2554

 25) “พลังงานนิวเคลียรคุมคาหรือหายนะ” โดย คุณวีระศักด์ิ โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2554

 26) “การปรับตัวของเศรษฐกิจครัวเรือนในสหรัฐ” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  

ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2554

 27) “เศรษฐกิจหลังสึนามิที่ฟูกุชิมา” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

 28) “เตรียมทีมไทยในเวทีสากล” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผู อำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

 29) “ตีโจทยบัณฑิตตกงาน สถาบัน-คานิยมตนตอปญหา” โดย คุณวีระศักดิ์  

โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

 30) “Needs กับ Wants” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

 31) “‘สเต็มเซลล’ วิทยาศาสตรการแพทยกับการคาและการพัฒนา” โดย คุณวีระศักด์ิ  

โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
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 32) “เปดเสรีอาเซียนกับธุรกิจการศึกษานานาชาติในไทย” โดย คุณวีระศักดิ์  

โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน 2554

 33) “ความมั่นคงของราคาอาหาร” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2554

 34) “เมืองไทยหลังเลือกตั้ง” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพ

ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2554

 35) “โลจิสติกสตัวแปรการแขงขัน” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2554

 36) “เสียสละ” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพ

โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2554

 37) “นิรโทษกรรม” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพใน

หนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

 38) “ปรองดอง” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพ

โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

 39) “คาแรงมาตรฐาน VS คาจางขั้นต่ำ” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2554

 40) “แรงงานตนทุน” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือ

พิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

 41) “เสริมบรรยากาศปฏิรูปการเมือง” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2554

 42) “รายงานการลงทุนโลก 2011” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2554

 43) “เปดเสรีอาเซียน AEC 2015… มีจริงเหรอ?” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  

ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2554

 44) “สปาบำบัด... กระแสนิยมผูบริโภคยุคใหม” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  

ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2554

 45) “การคาและการพัฒนา 2011” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2554

 46) “5 ปท่ีขัดแยง” โดย คุณวีระศักด์ิ  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพ

โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2554

 47) “โลกใหม... ตองเริ่มจัดการใหม” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ

ตีพิมพในหนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2554
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 48) “น้ำทวม” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ ตีพิมพในหนังสือพิมพ

โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2554

 49) “วิทยากร AEC” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผู อำนวยการ ตีพิมพใน

หนังสือพิมพโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2554

 50) “รายงานการลงทุนโลก 2011” โดย คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน  ผูอำนวยการ 

ตีพิมพในหนังสือพิมพ Business One ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2554

 51) “ความไมสมดุลเศรษฐกิจโลกและผลกระทบ” โดย คุณวันวลิต  ธารไทรทอง 

นักวิจัย ตีพิมพในหนังสือพิมพ Business One ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม 2554

 52) “โอกาสที่ไมไดควา... และตองรีบควาจากอาฟตา” โดย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน 

รองผูอำนวยการ (วิชาการ) ตีพิมพในหนังสือพิมพ Business One ฉบับวันที่ 5 กันยายน

2554

 53) “รายงานการคาและการพัฒนา 2011” โดย คุณวิมล  ปนคง หัวหนาสวนงานวิจัย 

ตีพิมพในหนังสือพิมพ Business One ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2554

 54) “‘NEMs’ เทรนดใหมที ่นาสนใจ” โดย คุณจิตติกานต วงษกำภู นักวิจัย 

ตีพิมพในหนังสือพิมพ Business One ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2554

 55) “Trade Facilitation... เครื ่องมือสรางมูลคาการคา” โดย คุณสิรินาฏ  

พรศิริประทาน นักวิจัย ตีพิมพในหนังสือพิมพ Business One ฉบับวันที่ 26 กันยายน 

2554
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ความร่วมมือกับองค์กรอื่น

องคกรรวมจัดในประเทศ
1. สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (Institute of Security and International
 Studies (ISIS)) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. Thammasat Business School (TBS) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยว (TTA)
4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
7. สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)  
8. บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด
9. สำนักความรวมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
10. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
11.  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
12.  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
13.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
14. วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลรัตนโกสินทร
15. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
16. บริษัท ลอกซเลย จำกัด (มหาชน) 
17. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
18. สมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงประเทศไทย (ILAT)
19. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
20. ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ (Strategic Center)
21.  สถาบันวิจัยและพัฒนาการพาณิชย (IBERD)
22. สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (IGP)
23. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
24.  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
25. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกาญจนบุรี
26. สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออกฯ)
27. สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน)-NEDA
28. หอการคาจังหวัดนครพนม
29. สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
30. สมาคมการคาไทยยุโรป (TEBA)
31. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
32. สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) กระทรวงการตางประเทศ
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33. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) -TGO
34. มูลนิธิสถาบันการตางประเทศสราญรมย (SIFAF)
35. IGLP Program คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
36. บริษัท สยามอินเทลลิเจนซยูนิต จำกัด
37. สถาบันองคความรูแหงเอเชีย (Asia Knowledge Institute - AKI)
38. คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
39.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
40. สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
41. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
42. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
43. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
45. สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA)
46. โรงเรียนธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ (ITBS)
47. คณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
48. คณะเศรษฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
49. คณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50. สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.)
51. สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
52. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
53. บริษัท เทสโก จำกัด 

องค์กรร่วมจัดต่างประเทศ
1.  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
2.  United Nations Environment Programme (UNEP)
3. German Technical Cooperation (GTZ)
4. The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
5. Environmental Management & Research Association of Malaysia (ENSEARCH)
6.  Asian Development Bank (ADB)
7. World Trade Organization (WTO)
8. ASEAN Tourism Association (ASEANTA)
9. Malaysia Tourism Board and Malaysia Hotels Association
10. Pacifi c Travel Association (PATA)
11. TTG Asia
12.  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
13.  World Trade Organization (WTO)
14. Centre for Economic Policy Research (CEPR) 
15. Institute of Global Law and Policy (IGLP) of Harvard Law School
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