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บทสรุปย่ อสํ าหรับผู้บริหาร
งานวิจยั ฉบับนีE จดั ทําขึEนเพืIอสํารวจสถานะปั จจุบนั และตัวชีE วดั ของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI
17(1) ในส่ วนทีI เกีI ยวกับการเสริ มสร้ างหุ ้นส่ วนความร่ วมมื อระดับโลกในแง่การเงิ น และการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมุ่งเน้นเป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 ซึI งเกีI ยวข้องกับแง่การเงิ น และเป้ าประสงค์ทีI 17.10-17.12
เกีI ย วข้อ งกับ แง่ ก ารค้า และจัด ทํา เพืI อ เสนอแนะตัว ชีE วัด ทีI เ หมาะสมกับ บริ บ ทของไทย และจัด ลํา ดับ
ความสําคัญของเป้ าประสงค์ดงั กล่าว ดังนัEนงานวิจยั ฉบับนีE จึงครอบคลุมทัEงสิE น 8 เป้ าประสงค์ 10 ตัวชีE วดั
โดยมุ่งเน้นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ กลไกการพัฒนาทีI ยงัI ยืนผ่านความร่ วมมื อทางการเงิ นและ
การค้าระหว่างประเทศ
ในส่ ว นของประเทศไทยนัEน โครงการ SDG Move Thailand ได้ท าํ งานร่ ว มกับ คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) จัดลําดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ทีIอยู่ในกรอบของ
เป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทัEง 17 เป้ าหมาย โดยมีทE งั สิE น 30 เป้ าประสงค์ (จากทัEงหมด 169 เป้ าประสงค์) ทีI
ถูกจัดอันดับให้มีความสําคัญ และเกีIยวเนืIองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี 3 เป้ า ประสงค์ทีI เ กีI ย วเนืI อ งกับ
เป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI 17 (17.1, 17.11, 17.14) คําถามในงานวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานวิจัยและ
กรอบแนวคิด พร้ อมนิยามศัพท์ และ ผลทีคC าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจยั ชิLนนีL ถูกกําหนดไว้ในบททีI 1
บททีI 2 ศึกษา นิยาม และความหมายของเป้ าประสงค์ (Targets) ตัวชีLวดั (Indicators) ภายใต้
เป้ าหมายทีC 17 ในด้ านการเงินและการค้ า และความสอดคล้ องกับบริบทของประเทศไทย เพืIอกําหนดนิยาม
และความหมายของตัวชีEวดั ภายใต้เป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย ทําให้การกําหนดตัวชีEวดั มีความเหมาะสมและชัดเจนต่อกระบวนการ
ติดตาม และประเมินสถานะปัจจุบนั ของตัวชีEวดั ทัEงนีE นิยาม และความหมายของตัวชีEวดั ทีIเสนอไว้ในงานวิจยั
นีEได้จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก เป็ นต้น คณะวิจยั ได้ระบุวธิ ีการ
คํานวณตัวชีEวดั ทีIสามารถวัดได้เป็ นตัวเลข สรุ ปได้ดงั นีE
ตัวชีว& ดั 17.1.1 รายได้ รัฐบาลรวม คิดเป็ นสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) จําแนกตามแหล่ งทีLมาของรายได้
สัดส่ วนรายได้รัฐบาล (แต่ละแหล่งทีIมา) ต่อรายได้รวมของประเทศ (%)
ผลรวมของรายได้แต่ละประเภท
= &
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1

ตัวชีว& ดั 17.1.2 สัดส่ วนงบประมาณภายในประเทศทีLจัดสรรภาษีภายในประเทศ (Domestic Taxes)
ภาษีทีIได้รับจัดสรรในประเทศ
สัดส่ วนงบประมาณทีIจดั สรรภาษีภายในประเทศ (%) = +
, × 100
ค่าใช้จ่ายรัฐบาล

คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ตัวชีEวดั ทีI 17.1.1 และ 17.1.2 ไม่ค่อยมีความเหมาะสม เนืI องจากตัวชีEวดั ทัEง
2 ไม่ได้แสดงถึงความร่ วมมือระหว่างประเทศ ทัEงนีE เป็ นเพราะทรัพยากรทีIระดมผ่านการสนับสนุนระหว่าง
ประเทศจะถูกจัดรวมอยูใ่ นตัวเลข “เงินบริ จาค” โดยไม่ได้แยกการจัดเก็บข้อมูล ดังนัEน คณะวิจยั จึงเห็นว่า
ตัวชีEวดั ข้างต้นสามารถนํามาใช้ติดตามความยังI ยืนในด้านการระดมทรัพยากรของภาครัฐ (ไม่ได้เน้นการการ
ระดมทรัพยากรในภาคเอกชน) แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับนิยามเป้าประสงค์ทีI 17.1 มากนัก
ตัวชีว& ดั 17.2.1 ความช่ วยเหลือเพืLอการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (ODA)
สัดส่ วนความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (%)
การจัดสรรความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
= +
, × 100
รายได้ประชาชาติมวลรวม

ตัวชีว& ดั 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่ างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)
มูลค่าสุ ทธิของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
โดยกําหนดให้ Net Outflow of Investment คือ กระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
สัดดส่ วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (%) = &

ตัวชีว& ดั 17.3.2 มูลค่ าการโอนกลับประเทศ คิดเป็ นร้ อยละของ GDP ทั&งหมด
มูลค่าการโอนเงินกลับประเทศ
สัดส่ วนการโอนกลับประเทศเทียบกับGDP (%) = &
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มูลค่าการโอนเงินกลับประเทศ (Volume of remittance) ได้แก่ การโอนเงิน หรื อ ผลตอบแทนของลูกจ้างกลับประเทศทีIเป็ นถิIนฐานกําเนิดของ
ลูกจ้างนัEน โดยลูกจ้างดังกล่าวนัEนไม่ได้เป็ นเป็ นผูพ้ กั อาศัยถาวรในถิIนฐานต่างประเทศ (Non-resident)

คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ตัวชีEวดั ทีI 17.3.1 และ 17.3.2 ยังขาดความเหมาะสม เนืIองจากไม่สอดคล้อง
กับเป้ าประสงค์ 17.3 ซึI งเน้นการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีIมาทีIหลากหลาย แต่ตวั ชีEวดั
ดังกล่าวกลับดูความหลากหลายของทีIมาของทรัพยากรผ่านประเภทการเคลืIอนย้ายเงินทุนเท่านัEน ไม่ได้ดูใน
มิติของประเทศทีIมาของเงินทุน และระยะเวลาของเงินทุน
ตัวชีว& ดั 17.4.1 การบริ การเงินกู้ คิดเป็ นร้ อยละของการส่ งออกสิ นค้ าและการบริ การ
การบริ การเงินกู้ (%) = +

หนีEรวมของรัฐบาล
, × 100
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ
2

ตัวชีว& ดั 17.10.1 อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียL ของประเทศ (Weighted Average Tariff Rate)
5

012 = 3 04 24
467

กําหนดให้ Wi คือ นํEาหนักทีIคิดจากสัดส่ วนของมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าชนิ ด i เทียบกับมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าทัEงหมด และ T คือ อัตราภาษี
ศุลกากรของสิ นค้าชนิดนัEน ๆ

ตัวชีว& ดั 17.11.1 ส่ วนแบ่ งการส่ งออกในระดับสากลของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้ อยพัฒนา
สัดส่ วนการการส่ งออกเทียบกับการส่ งออกรวมทัวI โลก (%) = &

คณะวิจยั มีความเห็นว่า

มูลค่าการส่ งออกของประเทศ
' × 100
ผลรวมมูลค่าการส่ งออกของโลก

สัดส่ วนการส่ งออกจําเป็ นทีIจะต้องนํามาวิเคราะห์แยกเป็ นแต่ละประเทศ

และกลุ่มประเทศตามภูมิภาค เพืIอพัฒนาระบบทางการค้า และควรติดตามการเปลีIยนแปลงมูลค่าส่ งออกของ
แต่ละประเทศ

โดยเฉพาะการเพิIมขึEนของมูลค่าส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทีIมีระดับการ

พัฒนาน้อยทีIสุด และการลดลงของมูลค่าการส่ งออกในบางประเทศ
ตัวชีว& ดั 17.12.1 อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียL ทีLประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้ อยทีLสุด และรั ฐ
กําลังพัฒนาทีLเป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิ ญอยู่
59

0128 = 3 04 24
467

กําหนดให้ Wi คือ นํEาหนักทีIคิดจากสัดส่ วนของมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าชนิ ด i จากประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด และรัฐกําลัง
พัฒนาทีIเป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก เทียบกับมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าทัEงหมด และ T คือ อัตราภาษีศุลกากรของสิ นค้าชนิดนัEน ๆ

นอกจากตัวชีE วดั ภายเป้ าประสงค์ทีI 17.1 และ 17.3 ทีIชE ี แจงไปแล้วข้างต้นว่ายังมีความเหมาะสมไม่
มากนัก ตัวชีEวดั ทีI 17.5.1 ทีIเสนอโดยองค์การสหประชาชาติ ยังขาดนิ ยามทีIมีความชัดเจน หรื อไม่เหมาะสม
กับเป้าประสงค์ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ตัวชีEวดั นีEควรจะวัดจํานวนประเทศพัฒนาน้อยทีIสุดทีIภาคเอกชนของแต่ละ
ประเทศสมาชิกไปลงทุนและได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ แทนทีIจะใช้ค่าภาษีศุลกากรถัวเฉลีIย
สําหรับกลุ่มประเทศเป้าหมาย
สถานะปัจจุบันของตัวชีLวดั ภายใต้ เป้ าหมายทีC EF ในด้ านการเงินและการค้ า ในบริบทประเทศไทย
เป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสถานะของตัวชีEวดั ในอดีตและปัจจุบนั ของตัวชีEวดั ข้อมูลทีIใช้ในการวิเคราะห์
ในบทนีEได้จากแหล่งข้อมูลทีIหลากหลาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักงาน
3

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารโลก OECD รวมถึงเอกสารและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ BOI และสถานทูตไทยในประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด ทัEงนีE ความครอบคลุมของ
ข้อมูลทีIทาํ การวิเคราะห์ในบทนีEขE ึนอยูก่ บั การมีอยูข่ องข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

โดยในบางส่ วนของการ

วิเคราะห์ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การคํานวณเพิIมเติมเพืIอเพิIมความเข้าใจถึงสถานะของตัวชีEวดั ทัEง 10 ตัวชีEวดั และ
แนวโน้มของแต่ละตัวชีEวดั เพืIอแสดงความเป็ นไปได้ในการบรรลุเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12
ทัEงนีEมีตวั ชีEวดั ภายใต้ 7 เป้าประสงค์ (เป้าประสงค์ทีI 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.10, 17.11, 17.12) ทีIมี
ข้อมูลทางสถิติทีIสามารถนํามาประเมินสถานะปัจจุบนั ได้ และมีตวั ชีEวดั ภายใต้ 1 เป้าประสงค์ (เป้าประสงค์ทีI
17.5) ทีIประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ และเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ
เป้าประสงค์ทีI 17.1: สัดส่ วนของรายได้ภาครัฐต่อ GDP อยูท่ ีI 23.39% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2560
เพิIมขึEนจากประมาณ 12% ในปี พ.ศ. 2515 ประมาณ 2 เท่า โดยรายได้ของรัฐส่ วนใหญ่มาจากภาษีทีIเก็บจาก
สิ นค้าและบริ การ และรายได้ภาษีต่อรายจ่ายรัฐบาล ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 อยูท่ ีI 15.51%
เป้าประสงค์ทีI 17.2: ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีตวั เลขการให้ความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่าง
เป็ นทางการแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุดรวมมูลค่า 54 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็ น 0.012% ของ GNI ซึI ง
นับว่ายังห่างไกลจากเป้าประสงค์ค่อนข้างมาก
เป้าประสงค์ทีI 17.3: สามารถวัดด้วยตัวเลขการลงทุนในต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือเพืIอการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ และการให้ความช่วยเหลือใต้-ใต้ และมูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศของคน
ไทยทีIทาํ งานในต่างประเทศ (personal remittance) ตัEงแต่ปีพ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึEนเรืI อย ๆ ทําให้มี
เงินทุนไทยไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึEนในปี พ.ศ. 2560 ทัEงนีE ประเทศไทยมีสดั ส่ วนมูลค่าการ
โอนเงินกลับประเทศ ต่อ GDP ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็ น 1.48% ซึIงแม้จะจัดว่าสู งในกลุ่ม
ประเทศเพืIอนบ้าน แต่กย็ งั มีมูลค่าการโอนกลับประเทศทีIตIาํ กว่าประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ
เป้าประสงค์ทีI 17.4: สามารถวัดโดยใช้สดั ส่ วนบริ การเงินกูข้ องภาครัฐต่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้า
และบริ การของประเทศไทย สัดส่ วนดังกล่าวในช่วงปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2560 มีการเปลีIยนแปลงในลักษณะ
เป็ นวัฏจักร (cycle) คือ เพิIมขึEนแล้วลดลงสลับกันไปตามภาวะเศรษฐกิจของไทย แต่โดยรวมแล้วบ่งบอกถึง
ภาวะความมีวนิ ยั ทางการคลังทีIเพิIมขึEนของภาครัฐ กล่าวคือ มีสดั ส่ วนบริ การเงินกูข้ องภาครัฐต่อมูลค่าการ
ส่ งออกรวมลดตํIาลงจากทีIเคยสู งถึงร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2560
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เป้าประสงค์ทีI 17.5: ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนืIองจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดทําสถิติ
จํานวนประเทศทีIได้รับการส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนไทยไปลงทุน
เป้ าประสงค์ทีI 17.10: สามารถวัดโดยใช้อตั ราภาษี ศุลกากรถัวเฉลีI ยถ่วงนํEาหนักประเทศคู่คา้ ทุก
ประเทศทีIไทยมีการนําเข้าสิ นค้า จากข้อมูลทีIรวบรวมไว้โดยธนาคารโลก พบว่าหลังการแก้ไขอัตราภาษี
อากรเมืIอปี พ.ศ. 2558 อัตราภาษีศุลกากรเฉลีIยทุกผลิตภัณฑ์ลดลงมาอยูท่ ีIร้อยละ 3.52 (จาก 33.65 ในปี พ.ศ.
2532) อัตราภาษีเฉลีIยทีIเก็บจากผลิตภัณฑ์ขE นั พืEนฐานอยูท่ ีIร้อยละ 5.72 (ลดจากร้อยละ 27.87 ในปี พ.ศ. 2532)
ส่ วนอัตราภาษีเฉลีIยสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยูท่ ีIร้อยละ 2.86 (ลดจากร้อยละ 35.43 ในปี พ.ศ. 2532)
ทําให้ส่วนอัตราภาษีเฉลีIยของสิ นค้า 2 ประเภทลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.86 (จากร้อยละ 7.56) นันI หมายถึง
ความเสมอภาคระหว่างประเภทสิ นค้ามีมากขึEน
เป้าประสงค์ทีI 17.11: มุ่งในเรืI องการส่ งออก พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ไทยติดอันดับทีI 21 ของประเทศทีI
ส่ งออกสิ นค้ามากทีIสุดของโลก (ส่ งออก 237 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ น 1.3% ของมูลค่าการ
ส่ งออกของโลก) ตัวเลขการส่ งออกของไทยไปยังประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด และประเทศกําลังพัฒนาจาก
องค์การการค้าโลก แสดงสัดส่ วนการส่ งออกทีIเพิIมสู งขึEนอย่างต่อเนืI องตัEงแต่ปีพ.ศ. 2535 (เพิIมจากประมาณ
10% ในปี พ.ศ. 2535 เป็ น 45% ในปี พ.ศ. 2561 สําหรับค่าการส่ งออกสิ นค้าทัEงหมดของไทย) โดยเฉพาะการ
ส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศทีIตE งั อยูใ่ นเขตเอเชียตะวันออก และแปซิฟิกนัEนมีสดั ส่ วนทีIเพิIมขึEนอย่างชัดเจน
เป้ าประสงค์ทีI 17.12: สามารถวัดโดยใช้อตั ราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIยถ่วงนํEาหนักประเทศคู่คา้ ทีIเป็ น
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด และรัฐกําลังพัฒนาทีIเป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยใช้ขอ้ มูล
จากเป้ าประสงค์ทีI 17.10 มาพิจารณาสถานะของเป้ าประสงค์นE ี ได้ กล่าวคือ ข้อมูลสะท้อนความเสมอภาค
ของการเก็บภาษีระหว่างประเภทสิ นค้ามีมากขึEน
บททีI 4 คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการดําเนินงานของภาคส่ วนต่ างๆ ในปัจจุบันทีเC กียC วกับเป้ าหมายทีC 17 ใน
ด้ านการเงินและการค้ า ในบริบทประเทศไทย พบว่า มีหน่วยงานต่างๆ ทีIเข้ามามีความเกีIยวข้องของหน่วยงาน
ของรัฐกับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในขอบเขตเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 จากการสํารวจแผนงาน
นโยบาย โครงการต่าง ๆ ทีIสมั พันธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานและแผนพัฒนาของ
หน่วยงานของรัฐทีIสอดคล้องกับแต่ละเป้าประสงค์ ตารางในบททีI 4 แสดงภาพรวมของหน่วยงานทีI
รับผิดชอบจัดทําเป้าประสงค์ และตัวชีEวดั ทีIเกีIยวข้องกับเป้าหมายทีI 17 ในแง่การเงิน และการค้า
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จากตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีEวดั เป้าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนเป้าหมายทีI 17 มีเป้าประสงค์ทีI
17.2 และ 17.4 ได้ถู กจัดว่า ไม่ เ กีI ย วกับประเทศไทย แต่ ถึง แม้ว่า ประเทศไทยไม่ ไ ด้เ ป็ นประเทศในกลุ่ ม
“ประเทศพัฒนาแล้ว” แต่จากข้อมูลในแผนพัฒน์ฯ ฉบับทีI 12 ความว่าประเทศไทยมุ่งทีIจะมีบทบาทนําด้าน
เศรษฐกิจในภูมิภาค ในรู ปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชัดเจนมากขึEน โดยผ่านการให้ความ
ช่ วยเหลื อทางด้านการเงิ นเพืIอยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศเพืIอนบ้าน เพืIอเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งในกลุ่มภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพืIอสร้างอํานาจต่อรองกับประเทศคู่คา้ นอกกลุ่มอืIนๆ เพราะฉะนัEน
จากความมุ่งมันI ทีIจะมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ในภูมิภาค และความพยายามในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพืIอน
บ้าน ตัวชีEวดั ทีIเกีIยวกับกิจกรรมของ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ควรมีการปรับใช้ หรื อปรับนิยามให้มีความหมาะ
สมกับบริ บทประเทศไทย และเพืIอให้ประเทศไทยคงบทบาทผูน้ าํ สําหรับการพัฒนาในส่ วนภูมิภาค
การจัดทํา Mapping Matrix เพืIอแสดงความเกีIยวโยงกันระหว่างเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ
17.10-17.12 กับเป้าหมายอืIนๆ อีก 16 เป้าหมาย พบว่า สามารถจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์จาก
ความสอดคล้องได้ 4 อันดับ อันดับทีI 1 คือ เป้าประสงค์ทีI 17.2; อันดับทีI 2 คือ เป้าประสงค์ทีI 17.3; อันดับทีI 3
คือ เป้าประสงค์ทีI 17.1; อันดับทีI 4 ร่ วม คือ เป้าประสงค์ทีI 17.10, 17.11, 17.12 และ จากการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณ ผ่ านการประมาณค่ าแบบจําลองสมการถดถอย และวิเคราะห์ ตวั แปรทีเC กียC วข้ อง สามารถจัด
เรี ยงลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์จากนัยสําคัญทางสถิติ และขนาดของความสัมพันธ์ได้ทE งั หมด 5
อันดับ อันดับทีI 1 คือ เป้าประสงค์ทีI 17.3; อันดับทีI 2 คือ เป้าประสงค์ทีI 17.1; อันดับทีI 3 คือ เป้าประสงค์ทีI
17.11; อันดับทีI 4 คือ เป้าประสงค์ทีI 17.2; อันดับทีI 5 คือ เป้าประสงค์ทีI 17.4
เมืIอนําผลจาก Mapping Matrix และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณข้างต้นมาพิจารณาประกอบเข้าด้วยกัน
แล้วคณะผูท้ าํ วิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ เป้ าประสงค์ ทีC 17.3 เป็ นเป้ าประสงค์ ทคีC วรให้ ความสํ าคัญลําดับแรก
จากนัEนเป้าหมายทีIควรให้ ความสํ าคัญลําดับถัดมา คือ เป้ าประสงค์ ทีC 17.1 และ 17.11 ตามลําดับ ดังทีI
ความสําคัญทีIได้แสดงจากผลการวิจยั

และยังสอดคล้องกับมติการจัดลําดับความสําคัญจากทีIประชุม

คณะกรรมการเพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืน ครัEงทีI 1/2559 นอกจากเป้าประสงค์ขา้ งต้นประเทศไทยควรให้
ความสํ าคัญเพิมC เติมกับเป้ าประสงค์ ทีC 17.2 และ17.4 ตามลําดับ รู ปภาพด้านล่างสรุ ปผลการจัดลําดับ
ความสําคัญของเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายทีI 17 ทางด้านการเงิน และการค้า
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ข้ อเสนอแนะทีIเป็ นผลมาจากงานวิจยั นีEได้สรุ ปไว้ในบททีI 8 โดยแบ่งเป็ นสองส่ วนหลัก ๆ ส่ วนแรก
คือ ข้อเสนอแนะด้านนโนบาย ซึIงได้แก่ 1) การปรับตัวชีEวดั จากตัวชีEวดั ทีIกาํ หนดโดยองค์การสหประชาติ มา
เป็ นตัวชีEวดั ทีIเหมาะสมกับบริ บทประเทศไทย 2) จัดทํามาตรการการส่ งเสริ มความร่ วมมือในการเก็บภาษี
และมาตรการต้านการเลีIยงภาษี (เกีIยวเนืIองกับการพัฒนาเป้าประสงค์ทีI 17.1 และ 17.2) 3) สร้างมาตรการ
และความมุ่งมันI ทีIจะหาเงินทุนทีIใช้สาํ หรับการบรรลุเป้าหมายทีIยงัI ยืน และให้ความช่วยเหลือต่อต่างประเทศ
(เกีIยวเนืIองกับการพัฒนาเป้าประสงค์ทีI 17.2 และ 17.3) และ 4) สร้างนโยบายด้านการค้าทีIเอืEอประโยชน์ต่อ
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และกลุ่มประเทศทีIมีการพัฒนาน้อยทีIสุด (เกีIยวเนืIองกับเป้าประสงค์ทีI 17.10, 17.11
และ 17.12)
ส่ วนถัดมาคือข้อเสนอแนะด้านวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการจัดลําดับความสําคัญของตัวชีEวดั ซึIง
ประกอบไปด้วย 1) จัดทํา Mapping Matrix สําหรับเป้าหมายอืIนๆ 2) จัดลําดับ และประเมินความสําคัญของ
เป้าหมาย โดยใช้ขอ้ มูลมหภาคทีIผา่ นกระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณ และ 3) การจัดทําฐานข้อมูลรวม และ
ฐานข้อมูลแบบ Interactive
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บทคัดย่ อภาษาไทย
ประเทศไทย ในฐานะของสมาชิ กองค์การสหประชาชาติ ได้เข้าร่ วมวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ.
2558 (Post-2015 development agenda) ภายใต้ หั ว ข้ อ “Transforming our world: the 2030 Agenda for
sustainable development” เพืI อ ทีI จ ะบรรลุ เป้ า หมายในการพัฒ นาทีI ย ัIง ยื น ของโลกทัE ง 17 เป้ า หมาย
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเป้ าประสงค์ 30 เป้ าประสงค์ (จากทัEงหมด 169 เป้ าประสงค์)
ภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนดังกล่าว ได้ถูกรวมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ชาติของประเทศไทย และถูก
จัดลําดับให้เป็ นประเด็นเร่ งด่วน ทีIประเทศไทยต้องดําเนินมาตรการเพืIอบรรลุเป้าประสงค์ดงั กล่าว
งานวิจยั นีE จดั ทําขึEนเพืIอสํารวจสถานะปั จจุบนั และตัวชีEวดั ของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI 17 ใน
ส่ วนทีIเกีIยวกับการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (เป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12) เป้าประสงค์
ทัEง 8 มุ่งเน้นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการพัฒนาทีIยงัI ยืนผ่านความร่ วมมือทางการเงิน และ
การค้าระหว่างประเทศ โดยเริI มจากการสํารวจนิยามของเป้าประสงค์ และตัวชีEวดั ทีIเกีIยวข้อง รวมถึงประเมิน
ความสอดคล้องกับบริ บทในประเทศไทย จากนัEนทําการสํารวจสภาวะปั จจุบนั และมาตรการทีIเกีIยวข้องกับ
เป้ าประสงค์ดงั กล่ าวในบริ บทประเทศไทย เพืIอเสนอแนวทางปรั บปรุ งนิ ยาม เป้ าประสงค์ ตัวชีE วดั ค่ า
เป้าหมาย ในบริ บทดังกล่าวให้ชดั เจนยิงI ขึEน
งานวิจยั ชิEนนีE ใช้ทE งั การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ
เช่น เอกสารนโยบายระดับชาติ และระดับนานาชาติทีIเกีIยวข้อง และข้อมูลตัวชีEวดั จากฐานข้อมูลธนาคารโลก
เพืI อหาความสัมพันธ์ ระหว่างเป้ าหมายทีI 17 ในเป้ าประสงค์ด้านการเงิ น และการค้า และเป้ าหมายอืI น
(เป้าหมายทีI 1 - เป้าหมายทีI 16) รวมถึง การหาความสําคัญของเป้าประสงค์ดงั กล่าวทีIมีต่อการพัฒนาทีIยงัI ยืน
ผลการวิจยั เผยว่า ประเทศไทยควรมุ่งความสําคัญไปทีIเป้ าประสงค์ทีI 17.3 เป้ าประสงค์ถดั มาทีIประเทศไทย
ควรให้ความสําคัญคือ เป้าประสงค์ทีI 17.1, เป้าประสงค์ทีI 17.11, เป้าประสงค์ทีI 17.2 และ เป้าประสงค์ทีI 17.4
ตามลําดับ
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลนีE จะถูกนําไปใช้เพืIอเป็ นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายเพืIอทีIจะบรรลุเป้ าหมายทีI 17 ในเป้ าประสงค์ทีIเกีIยวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการเงิน
และการค้าต่อไป และงานวิจยั ชิEนนีE ไม่เพียงช่วยให้ความเข้าใจเป้ าหมายทีI 17 ในบริ บทประเทศไทยชัดเจน
ขึEนเท่านัEน แต่ยงั ให้ขอ้ เสนอแนะด้านวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการจัดลําดับความสําคัญของตัวชีEวดั เพืIอบรรลุ
เป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และเป้าหมายอืIนๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึEน
8

บทคัดย่ อภาษาอังกฤษ (Abstract)
Thailand as one of the members of United Nations has committed to participate in the Post-2015
development agenda under the project “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable
development” to achieve 17 Sustainable Development Goals (SDGs). This international commitment has
been translated to the local National Strategic Plan, which has prioritized 30 targets (out of 169 targets) from
the 17 goals to take immediate action.
This study aims to explore the current status of the targets and indicators relating finance and trade
under the “Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for
Sustainable Development” (17.1-17.5 and 17.10-17.12). The eight targets contribute to strengthening the
2030 Agenda for sustainable development's means of implementation in terms of finance and trade. The
study starts by (re-)defining the definitions of the relevant targets and indicators; and evaluate the suitability
and applicability of those targets and indicators in the context of Thailand.
The study employs both qualitative and quantitative approaches to analyze information and data
from various sources including international and national policy documents, and relevant macro-economic
data. The results from the analysis demonstrate the interlinkage between interested targets (17.1-17.5 and
17.10-17.12) and targets under other goals (Goal 1 - Goal 16). The findings are used to recommended
prioritization of those interested targets. The findings suggest that the primary focus should be on target
17.3. Then the focus should be on target 17.1, target 17.11, target 17.2, and target 17.4 respectively.
The interlinkage and prioritization are used to form policy recommendations to achieve the Goal
17 in the aspects of finance and trade. This study does not only suggest policy recommendation, but also
provide suggestion on data collection and the analysis method for prioritizing targets under other SDGs.
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4.1 เป้าประสงค์ทีI 17.1 เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ
ระดมทรัพยากรผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพืIอพัฒนาขีดความสามารถ
ภายในประเทศในการเก็บภาษี และรายได้อืIน ๆ ของรัฐ
4.2 เป้าประสงค์ทีI 17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการให้เป็ นผลตามพันธกรณี เรืI องการให้ความช่วยเหลือ
เพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการโดยเต็มทีI โดยรวมถึงพันธกรณี ทีIให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ
ทีIจะบรรลุเป้าหมายการมีสดั ส่ วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สําหรับให้แก่ประเทศกําลังพัฒนา และมีสดั ส่ วน
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สําหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด
4.3 เป้าประสงค์ทีI 17.3 ประเทศทีIกาํ ลังพัฒนามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีI
หลากหลาย
4.4 เป้าประสงค์ทีI 17.4 ช่วยประเทศทีIกาํ ลังพัฒนาในการบรรลุความยังI ยืนของหนีEระยะยาว โดยใช้นโยบายทีI
ประสานงานกันโดยมุ่งส่ งเสริ มการจัดหาแหล่งเงินทุน การบรรเทาหนีEและการปรับโครงสร้างหนีEตามความ
เหมาะสม และ ช่วยแก้ปัญหาหนีEต่างประเทศของประเทศทีIยากจน และมีหนีEสินในระดับสู งเพืIอลดปั ญหา
หนีEสิน
4.5 เป้าประสงค์ทีI 17.5 ใช้มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด
4.6 เป้าประสงค์ทีI 17.10 ส่ งเสริ มระบบการค้าพหุภาคีทีIเป็ นสากล มีกติกา เปิ ดกว้าง ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเสมอ
ภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก (WHO) ซึIงรวมถึงการผ่านข้อสรุ ปการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
4.7 เป้าประสงค์ทีI 17.11 เพิIมส่ วนแบ่งการส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่ งออกไปทัวI โลก
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยทีIสุดให้สูงขึEน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563
4.8 เป้าประสงค์ทีI 17.12 ทําให้เกิดการดําเนินการในเวลาทีIเหมาะสมในเรืI องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษี และ
ปลอดการจํากัดปริ มาณ ในระยะยาวสําหรับประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจของ
องค์การการค้าโลก รวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสิ นค้าทีIการให้สิทธิkพิเศษทางการค้า
ทีIใช้กบั ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด จะมีความโปร่ งใสและเรี ยบง่ายและมีส่วนช่วยอํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงตลาด
บททีC 5 ระเบียบวิธีการศึกษา
5.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
5.2 การวิเคราะห์ปริ มาณ
5.2.1 วิธีการจัดอันดับความสําคัญของเป้าประสงค์ของงานวิจยั อืIนทีIใช้การวิจยั เชิงพรรณนา และ
ข้อจํากัดของวิธีทีIใช้
5.2.2 วิธีการจัดอันดับความสําคัญของเป้าประสงค์โดยวิจยั เชิงปริ มาณในรู ปแบบเมทริ กซ์สหสัมพันธ์
และความสัมพันธ์แบบพลวัต และข้อจํากัดของวิธีทีIใช้
5.2.3 วิธีการจัดอันดับความสําคัญของเป้าประสงค์โดยวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้สมการถดถอย
บททีC 6 Mapping Matrix แสดงความสั มพัมธ์ ระหว่ างเป้ าหมายทีC 17 และเป้ าหมายอืCนๆ
6.1 ความสําคัญของจากจัดทํา Mapping Matrix
6.2 การจัดทํา Mapping Matrix
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6.3 ความเชืIอมโยงระหว่างเป้าหมายทีI 17 ในด้านการเงิน และการค้ากับเป้าหมายอืIนๆ
6.3.1 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 1 ยุติความยากจนทุกรู ปแบบในทุกทีI
6.3.2 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 2 ยุติความหิ วโหย บรรลุความมันI คงทางอาหาร และยกระดับ
โภชนาการ และส่ งเสริ มเกษตรกรรมทีIยงัI ยืน
6.3.3 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติ ทีIมีสุขภาพดี และส่ งเสริ มสวัสดิ
ภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย
6.3.4 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีIมีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
6.3.5 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อาํ นาจของผูห้ ญิงและ
เด็กหญิงทุกคน
6.3.6 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 6 สร้างหลักประกันเรืI องนํEา และการสุ ขาภิบาลให้มีการจัดการอย่าง
ยังI ยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาํ หรับทุกคน
6.3.7 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาทีI
สามารถซืEอหาได้ เชืIอถือได้ และยังI ยืน
6.3.8 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 8 ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจทีIต่อเนืIอง ครอบคลุม และยังI ยืน
การจ้างงานเต็มทีI และมีผลิตภาพ และการมีงานทีIสมควรสําหรับทุกคน
6.3.9 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 9 สร้างโครงสร้างพืEนฐานทีIมีความทนทาน ส่ งเสริ มการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีIครอบคลุมและยังI ยืน และส่ งเสริ มนวัตกรรม
6.3.10 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 10 ลดความไม่เสมอภาคภายใน และระหว่างประเทศ
6.3.11 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 11 ทําให้เมืองและการตัEงถิIนฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวI ถึง
พร้อมรับการเปลีIยนแปลง และยังI ยืน
6.3.12 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริ โภคทีI
ยังI ยืน
6.3.13 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 13 ปฏิบตั ิการอย่างเร่ งด่วนเพืIอต่อสู ก้ บั การเปลีIยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบทีIเกิดขึEน
6.3.14 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยังI ยืนเพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืน
6.3.15 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 15 ปกป้อง ฟืE นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยังI ยืน จัดการป่ าไม้อย่างยังI ยืน ต่อสู ก้ ารกลายสภาพเป็ นทะเลทราย หยุดการเสืI อมโทรมของทีIดินและฟืE น
สภาพกลับมาใหม่
6.3.16 ความเชืIอมโยงกับเป้าหมายทีI 16 ส่ งเสริ มสังคมทีIสงบสุ ขและครอบคลุม เพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันทีIมีประสิ ทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
6.4 Mapping Matrix หน่วยงานรับผิดชอบ
บททีC 7 การจัดลําดับความสํ าคัญ
7.1 ผลการประมาณค่าของแบบจําลองทีIใช้ดชั นีของ SDGIndex.org เป็ นตัวแปรตาม
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7.1.1 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง SDG score กับตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ทีIทาํ การศึกษาใน
งานวิจยั นีE อันได้แก่ เป้าประสงค์ทีI 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ทีI 17.11
7.1.2 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Goal 17 score กับตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.4
และเป้าประสงค์ทีI 17.11
7.1.3 ข้อเสี ยของการใช้ดชั นี SDG score และ Goal 17 score
7.2 ผลการประมาณค่าของแบบจําลองทีIใช้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นตัวแปรตาม
7.2.1 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาของประเทศทีIได้รับความช่วยเหลือ หรื อได้รับ
เงินทุนจากต่างประเทศ (ซึIงวัดโดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) กับตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ทีI
ทําการศึกษาในงานวิจยั นีE อันได้แก่ เป้าประสงค์ทีI 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ทีI 17.11
7.2.2 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทีIยงัI ยืนของประเทศทีI ได้รับความช่วยเหลือ
หรื อได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ (ซึIงวัดโดยการเปลีIยนแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) กับ
ตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ทีI 17.11
7.3 นัยยะของผลการประมาณค่าต่อการเรี ยงอันดับความสําคัญของเป้าประสงค์
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บททีC 8 บทสรุป และข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั
8.1 สรุ ปผลการศึกษา
8.1.1 นิยาม และความหมายของวัตถุประสงค์ (Targets) ตัวชีEวดั (Indicators) ภายใต้เป้าหมายทีI 17 ใน
ด้านการเงินและการค้า และความสอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย
8.1.2 สถานะปั จจุบนั ของตัวชีEวดั ภายใต้เป้าหมายทีI 17 ในด้านการเงินและการค้า ในบริ บทประเทศไทย
8.1.3 การดําเนินงานของภาคส่ วนต่างๆ ในปั จจุบนั ทีIเกีIยวกับเป้าหมายทีI 17 ในด้านการเงินและการค้า
ในบริ บทของประเทศไทย
8.1.4 ความสอดคล้องของเป้าประสงค์ดา้ นการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายทีI 17 กับเป้าประสงค์
ภายใต้เป้าหมายอืIนๆ และการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ดา้ นการเงิน และการค้า
8.2 อภิปรายผลการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
8.3.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
8.3.2 ข้อเสนอแนะด้านวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการจัดลําดับความสําคัญของตัวชีEวดั
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เอกสารอ้ างอิงและบรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวกทีI 1 ข้อเสนอแนะรายงานจากการประชุมเตรี ยมความพร้อมดําเนินงานวิจยั วันทีI 9 มกราคม 2562
ภาคผนวกทีI 2 การแผยแพร่ โครงการวิจยั และประมวลภาพการทํางานร่ วมกันของคณะวิจยั
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สารบัญตาราง
ตารางทีI 2.1
ตารางทีI 2.2
ตารางทีI 3.1
ตารางทีI 3.2
ตารางทีI 3.3
ตารางทีI 3.4
ตารางทีI 3.5
ตารางทีI 3.6
ตารางทีI 3.7
ตารางทีI 4.1
ตารางทีI 5.1
ตารางทีI 6.1
ตารางทีI 6.2
ตารางทีI 7.1
ตารางทีI 7.2

การเปรี ยบเทียบอัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIย (Weighted Average Tariff) ของประเทศต่าง ๆ
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2660
มูลค่า และสัดส่ วนการส่ งสิ นค้าออกสําคัญของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ.
2558-2560
รายได้รวมของรัฐบาลและสัดส่ วนของรายได้รัฐต่อ GDP (แยกตามแหล่งทีIมา) ในช่วงปี
2551-2560 และแหล่งทีIมาของรายได้รัฐบาลในปี 2560
การใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปี พ.ศ. 2552-2561
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐปี งบประมาณพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
เงินช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (Official Development Assistance: ODA)
สถานะปั จจุบนั ของตัวชีEวดั เป้าหมาย 17.3
อัตราภาษีศุลกากรเฉลีIยแบบถ่วงนํEาหนัก (ตัวชีEวดั 17.10.1 และ 17.12.1)
สัดส่ วนการส่ งออกสิ นค้าจากไทยไปยังประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด และประเทศกําลังพัฒนา
แยกตามภูมิภาค
สรุ ปความเกีIยวข้องของหน่วยงานของรัฐกับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในขอบเขตเป้าประสงค์ทีI
17.1-17.5 และ 17.10-17.12
ประเทศในกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในงานวิจยั นีE
ตารางแสดงความเชืIองโยงระหว่างประสงค์ภายใต้เป้าหมาย ๆ อืIน ๆ กับเป้าหมายทีI 17 ใน
ด้านการเงิน และการค้า
ตารางแสดงหน่วยงานรับผิดชอบทีIเกีIยวข้องกับเป้าหมายทีI 17 ในด้านการเงิน และการค้า
ผลการประมาณค่าแบบจําลองทีIใช้ SDG score และ Goal 17 score เป็ นตัวแปรตาม
ผลการประมาณค่าแบบจําลองทีIใช้อตั ราการขยายตัวของ GDP และการเปลีIยนแปลงของ
อัตราการขยายตัวของ GDP เป็ นตัวแปรตาม
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สารบัญรู ปภาพ
รู ปภาพทีI 2.1

สัดส่ วนรายได้รัฐบาลรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ทีIมีระดับ
การพัฒนาต่างกัน
รู ปภาพทีI 2.2 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ (Net ODA) ต่อ
รายได้ประชาชาติมวลรวม (GNI)
รู ปภาพทีI 2.3 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ (Net ODA) ต่อ
รายได้ประชาชาติมวลรวม (GNI)
รู ปภาพทีI 2.4 การเปรี ยบเทียบความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ (Net ODA in million
USD) ของประเทศอืIนๆไปยังประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด (Least Developed Countries)
รู ปภาพทีI 2.5 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการลงทุนของต่างประเทศ (Net Outflow of Investment) เทียบกับ GDP
รู ปภาพทีI 2.6 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนมูลค่าการโอนกลับประเทศเทียบกับค่า GDP
รู ปภาพทีI 2.7 สัดส่ วนหนีEรวมของรัฐบาลเทียบกับมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การของประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศทีIมีรายได้ปานกลางระดับสู ง (Upper Middle Income)
รู ปภาพทีI 2.8 สัดส่ วนหนีEรวมของรัฐบาลเทียบกับรายได้ประชาชาติมวลรวมของประเทศไทย และกลุ่ม
ประเทศทีIมีรายได้ปานกลางระดับสู ง (Upper Middle Income Country)
รู ปภาพทีI 2.9 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนมูลค่าการส่ งสิ นค้า และบริ การออกนอกประเทศ ระหว่างกลุ่มประเทศ
กลุ่มประเทศทีIมีรายได้สูง (High income) และรายได้ปานกลาง (Middle income) และขนาด
มูลค่าการส่ งออก ตัEงแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2556
รู ปภาพทีI 2.10 สัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกเทียบกับGDP
รู ปภาพทีI 2.11 สัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอืIน ๆ เทียบกับ GDP
รู ปภาพทีI 3.1 สัดส่ วนรายได้รัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
รู ปภาพทีI 3.2 สัดส่ วนงบประมาณรายจ่าย แยกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รู ปภาพทีI 3.3 เงินลงทุนโดยตรงสุ ทธิจากต่างประเทศ และในต่างประเทศ
รู ปภาพทีI 3.4 สัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อการส่ งออกของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2518-2560
รู ปภาพทีI 3.5 ภาษีศุลกากรถัวเฉลีIยจําแนกตามชนิดของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
รู ปภาพทีI 3.6 สัดส่ วนการส่ งออกของไทยไปยังประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด และประเทศกําลังพัฒนา
ในช่วงปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ.2561
รู ปภาพทีI 3.6 สัดส่ วนการนําเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด และประเทศกําลังพัฒนา
รู ปภาพทีI 5.1 ขัEนตอนการดําเนินการวิจยั
รู ปภาพทีI 6.1 แผนภาพแสดงความสอดคล้องทางนโยบายของเป้าหมายเพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืน
รู ปภาพทีI 7.1 อันดับความสําคัญของเป้าประสงค์ทีIเกีIยวข้องกับความเป็ นหุน้ ส่ วนระหว่างประเทศ
ทางด้านการเงิน และการค้า เพืIอส่ งเสริ มการพัฒนาทีIยงัI ยืน จากผลของแบบจําลอง
รู ปภาพทีI 8.1 สรุ ปผลการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายทีI 17 ทางด้านการเงิน และ
การค้า
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บททีC 1
บทนํา

1.1

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเด็นในเรืI องของการพัฒนาทีIยงัI ยืนนัEนไม่ได้เป็ นเรืI องใหม่สาํ หรับประเทศไทยแต่อย่างใด คําว่า

“การพัฒนาทีIยงัI ยืน” ปรากฏอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ (แผนพัฒน์ฯ) ทุกฉบับ มาตัEงแต่
ฉบับทีI 7 (พ.ศ. 2535-2539) และยังปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ทีIเพิIงประกาศบังคับใช้เมืIอวันทีI 13
ตุ ลาคม 2561 แต่ กระนัEน ความเป็ นรู ปธรรมของ “การพัฒนาทีI ยงัI ยืน” หรื อ ความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีI
กําหนดไว้ในแผนพัฒน์ฯ ยังปรากฎอยูน่ อ้ ยมาก ในทางกลับกัน เราเห็นปั ญหาทีIเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีI
ยังI ยืนของไทยมาตลอด เช่น ปั ญหาความยากจน ปั ญหาการตัดไม้ทาํ ลายป่ า ปั ญหาขยะล้นประเทศ ปั ญหา
จราจรและมลพิษ ปั ญหาสิI งแวดล้อม และปั ญหาความเหลืIอมลํEาทางการเงิน และสังคม ปั ญหาเหล่านีE ไม่ได้
เกิดขึEนในประเทศไทยเท่านัEน แต่เกิดขึEนทัวI โลก องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้นาํ เสนอวาระการพัฒนา
หลังปี พ.ศ. 2558 (Post-2015 development agenda) ภายใต้หวั ข้อ “Transforming our world: the 2030 Agenda
for sustainable development” โดยวาระ “การพัฒนาทีIยงัI ยืน 2030” นีE มีการกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาทีI
ยังI ยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึI งประกอบไปด้วย 17 เป้ าหมาย (Proposed goals)
และ 169 เป้าประสงค์ (Proposed targets) รวมถึงตัวชีEวดั (Indicators) ของแต่ละเป้าประสงค์ ร่ วม 232 ตัวชีEวดั
เพืIอใช้เป็ นเครืI องมือติดตามสภาวะของการพัฒนาทีIยงัI ยืนระดับประเทศและระดับโลก ซึI งจะเป็ นประหนึI ง
แผนทีIนาํ ทางสําหรับการพัฒนาทีIยงัI ยืนของโลก โดยภายใต้กรอบเป้าหมายนีE สมาชิกองค์การสหประชาชาติ
มีความเห็นร่ วมกันว่า การจะบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนได้นE นั ต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึEนใน 3
มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ (Economic Dimension) มิ ติ ท างสั ง คม (Social Dimension) และมิ ติ ท าง
สิI งแวดล้อม (Environmental Dimension) โดยกําหนด 17 เป้าหมายไว้ดงั นีE
เป้ าหมายทีC 1

ยุติความยากจนทุกรู ปแบบในทุกทีI (No poverty)

เป้ าหมายทีC 2

ยุติความหิ วโหย บรรลุความมันI คงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ รวมถึ ง
ส่ งเสริ มเกษตรกรรมแบบยังI ยืน (Zero hunger)
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เป้ าหมายทีC 3

สร้ า งหลัก ประกัน ให้ค นมี สุ ข ภาพดี และส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพสํา หรั บ คนทุ ก วัย
(Good health and well-being)

เป้ าหมายทีC 4

สร้างหลักประกันให้ทุกคนมีการศึกษาทีIมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Quality education)

เป้ าหมายทีC 5

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อาํ นาจทีIเท่าเทียมแก่ผูห้ ญิงและเด็กหญิง
ทุกคน (Gender equality)

เป้ าหมายทีC 6

สร้ างหลักประกันให้มีนE ําสะอาดใช้ และสุ ขอนามัยสําหรั บทุ กคน รวมถึ งการ
บริ หารจัดการทีIยงัI ยืน (Clean water and sanitation)

เป้ าหมายทีC 7

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาทีIสามารถซืE อ
หาได้ เชืIอถือได้ และยังI ยืน (Affordable and clean energy)

เป้ าหมายทีC 8

ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจทีIต่อเนืIอง ครอบคลุม และยังI ยืน การจ้างงานเต็มทีI
และการมีงานทําทีIเหมาะสมสําหรับทุกคน (Decent work and economic growth)

เป้ าหมายทีC 9

สร้างโครงสร้างพืEนฐานทีIทีความทนทาน ส่ งเสริ มนวัตกรรมในทุกอุตสาหกรรม
(Industry innovation and infrastructure)

เป้ าหมายทีC 10 ลดความไม่เสมอภาคภายใน และระหว่างประเทศ (Reduced inequality)
เป้ าหมายทีC 11 ทําให้เมืองและชุมชนมีความมันI คง ปลอดภัย (Sustainable cities and communities)
เป้ าหมายทีC 12 ส่ ง เสริ ม ให้ มี รู ป แบบการบริ โ ภคและการผลิ ต ทีI มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Responsible consumption and production)
เป้ าหมายทีC 13 ปฏิบตั ิการเพืIอรับมือกับการเปลีIยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบทีIเกิดขึEน
(Climate action)
เป้ าหมายทีC 14 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํEาอย่างยังI ยืน (Life below water)
เป้ าหมายทีC 15 ปกป้องฟืE นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยังI ยืน (Life on hand)
เป้ าหมายทีC 16 ส่ งเสริ มสังคมทีIสงบสุ ข เพืIอให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันทีIมี
ประสิ ทธิภาพ ความรับผิดรับชอบ และความครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, justice
and strong institution)
เป้ าหมายทีC 17 เสริ ม ความเข้ม แข็ง ให้แ ก่ ก ลไกการดํา เนิ น งาน และฟืE นฟู ส ภาพหุ ้น ส่ ว นความ
ร่ วมมือระดับโลกเพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืน (Partnerships for goals)
18

ในส่ วนของประเทศไทยนัEน ได้มีการจัดทําโครงการประสานงานการวิจยั เพืIอสนับสนุนการพัฒนา
ทีI ยงัI ยืน (SDG Move Thailand) โดยในช่ วงปี ทีI ผ่านมานัEนมี งานวิจยั และงานสัมมนาวิชาการจํานวนมาก
เพืIอให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันในสถานการณ์ทีIเกีIยวข้องในประเทศไทย และเพืIอทําความความเข้าใจถึงความ
รั บผิดชอบของหน่ วยงานต่าง ๆ และกลไกทีI จะนําไปสู่ เป้ าหมาย ทัEงนีE โครงการ SDG Move Thailand ได้
ร่ วมกับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) จัดลําดับความสําคัญของเป้ าประสงค์
ทีI อยู่ในกรอบของเป้ าหมายการพัฒนาทีI ยงัI ยืนทัEง 17 เป้ าหมาย โดยมี ทE งั สิE น 30 เป้ าประสงค์ (จาก 169
เป้าประสงค์) ทีIถูกจัดอันดับให้มีความสําคัญ และเกีIยวเนืIองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แม้ว่า ในการจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของเป้ า ประสงค์นE ี จะมี เ พี ย ง 3 เป้ า ประสงค์ทีI เ กีI ย วเนืI อ งกับ
เป้ า หมายการพัฒ นาทีI ย งัI ยื น ทีI 17 (17.1, 17.11, 17.14) คณะวิ จัย กลับ มี ค วามเห็ น ว่ า ทุ ก เป้ า ประสงค์ใ น
เป้ าหมายทีI 17 มีความสําคัญ เนืI องจากการจะบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีI ยงัI ยืนอืIนๆ ทัEง 16 เป้ าหมายนัEน
จําเป็ นทีIจะต้องมีทรัพยากรและองค์ความรู ้ทีIเพียงพอ การจะให้ทE งั โลก (โดยเฉพาะประเทศสมาชิก) บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาทีI ยงัI ยืนร่ วมกัน จําเป็ นต้องอาศัยกลไกความร่ วมมื อกันในระดับโลก เพืIอให้เกิ ดการ
เคลืI อนย้ายทรั พยากร และองค์ความรู ้ จากประเทศทีI มีการพัฒนา และ/หรื อ ทรั พยากรเกิ นหรื อมากกว่า
ประเทศอืIน ไปยังประเทศทีIมีการพัฒนา และ/หรื อทรัพยากรน้อยกว่า การจะเคลืIอนย้ายทรัพยากรทุนและ
สิ นค้าระหว่างประเทศได้นE นั จําเป็ นต้องอาศัยความเชืIอมโยง และความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ผ่านการ
ลงทุนและการค้า ดังนัEน เป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 จึ งมีความสําคัญต่อการพัฒนาทีIยงัI ยืน
ของโลก
งานวิจยั ชิEนนีE จะศึกษาตัวชีE วดั ค่าเป้ าหมาย สภาวะปั จจุบนั มาตรการทีIเกีI ยวข้องกับเป้ าประสงค์ทีI
17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ซึI งมุ่งเน้นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการพัฒนาทีIยงัI ยืนผ่านความ
ร่ วมมือทางการเงิน และการค้าระหว่างประเทศ จากการสํารวจโครงการวิจยั ทีIเกีIยวข้องกับ SDG ในประเทศ
ไทย พบว่า ยังไม่มีการทําการศึกษาเป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 มาก่อน งานวิจยั นีE จะช่วยเติม
เต็มองค์ความรู ้ทีIได้จากงานวิจยั ทัEง 12 ชิEน ในโครงการ “สํารวจสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืน ใน
บริ บทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สัง คม และกฎหมาย ระยะทีI 1” ซึI ง เน้น
ทําการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังI ยืน 12 เป้าหมาย (ไม่รวมเป้าหมายทีI 17) อาทิเช่น เสถียร
ฉันทะ (2560) ศึ กษาเป้ าหมายทีI 2 และชาญศักดิk ศรี สวัสดิk สกุล และ วรั ณศณางค์ บุณฑริ ก (2560) ศึ กษา
เป้าหมายทีI 4 โดยในโครงการระยะทีI 1 นีE ทางโครงการ SDG Move Thailand นําโดยอาจารย์ชล บุนนาค ได้
นําค่าตัวชีEวดั ทีIระบุในผลโครงการวิจยั ทัEง 12 โครงการ มาหาค่าเฉลีIยของเป้าหมาย
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อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจยั ของทัEง 12 โครงการนีE ยังไม่มีโครงการใดทีI ศึกษาความ
เชืI อ มโยงของเป้ า ประสงค์ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะเป้ า หมายทีI ท าํ การศึ ก ษา กับ เป้ า ประสงค์ใ นเป้ า หมายอืI น ๆ
โดยเฉพาะเป้ าหมายทีI 17 ในขณะทีI Griggs et al. (2013) เสนอว่าการพัฒนาทีIยงัI ยืนจําเป็ นต้องมองเป้ าหมาย
ทัEง 17 ให้เป็ นเป้ าหมายทีIเกีI ยวโยงกัน แทนทีIจะมองแต่ละเป้ าหมาย หรื อแต่ละข้อปั ญหาแยกออกจากกัน
ตัวอย่างเช่น ความเกีIยวโยงระหว่างเป้ าประสงค์ทีI 17.2-17.3 ทีIเกีIยวข้องกับความช่วยเหลือทางการเงิน การ
ลงทุนและโอนเงินระหว่างประเทศ และ เป้ าประสงค์ทีI 10.5 ทีIกาํ หนดให้มีการพัฒนากฏระเบียบ และการ
ติดตามตรวจสอบ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริ มความแข็งแกร่ งในการดําเนินการตาม
กฏระเบี ยบ เพืIอบรรลุเป้ าหมายทีI 10 “ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ” โดยมี
ตัวชีE วดั หลัก คือ ตัวชีE วดั ความเข็มแข็งทางด้านการเงิน (Financial Soundness Indicators) จะเห็นได้ว่าทัEง 3
เป้าประสงค์เกีIยวข้องกับการเคลืIอนย้ายทรัพยากร (เงินทุน) ระหว่างประเทศ
ความแตกต่างของเป้ าหมายเพืIอการพัฒนาทีI ยงัI ยืนทีI 17 จากเป้ าหมายอืI นๆ ซึI งดู เหมื อนจะทําให้
เป้ าหมายทีI 17 เป็ นเป้ าหมายทีIสนับสนุ นการพัฒนาทีIยงัI ยืนในด้านอืIน ๆ ตามเป้ าหมายทีI 1 - เป้ าหมายทีI 16
กล่าวคือ เป้ าหมายทีI 17 นีE มุ่งเน้นในเรืI องของกลไกการดําเนิ นงานและฟืE นฟูสภาพหุ ้นส่ วนความร่ วมมื อ
ระดับ โลกเพืI อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาทีI ย งัI ยื น มิ ใ ช่ ก ารมุ่ ง ให้ มี ก ารพัฒ นาทีI ย งัI ยื น ในทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละ
สิI งแวดล้อมโดยตรงอย่างทีIปรากฏในเป้ าหมายอืIน ๆ ด้วยเหตุนE ี ทาํ ให้เป้ าประสงค์ภายใต้เป้ าหมายทีI 17 นีE มี
ความเกีIยวเนืIองกับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายอืIน ๆ
คณะผูว้ ิจยั จึ งมี ความเห็ นว่าประเทศไทยจําเป็ นต้องศึ กษาความเชืI อมโยงของเป้ าหมายทีI 17 กับ
เป้ าหมายอืIนๆ เพืIอให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ทE งั เชิ งเศรษฐกิ จ สังคม และนโยบาย ไปพร้ อมกับการศึกษา
สํารวจสถานะปั จจุบนั ของตัวชีEวดั และนโยบาย (เช่น มาตรการ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒน์ฯ) ทีIเกีIยวข้อง
กับเป้ าประสงค์ 17.1-17.5 (ความร่ วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ) และ 17.10-17.12 (ความร่ วมมือทาง
การค้าระหว่างประเทศ) เพืIอประเมินความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้ าหมายทีI 17 และทําความ
เข้าใจกับอุปสรรคหรื อปั ญหาทีIมีอยู่ ซึI งมีความสําคัญต่อการจัดลําดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ และการ
กําหนดนิยามของเป้าประสงค์ ตัวชีEวดั และค่าเป้าหมายทีIเหมาะสมกับการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลไก
และส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศทัEงด้านการเงินและการค้า และเหมาะสมกับสภาวะปั จจุบนั ของ
ตัวชีE วดั และบริ บทของประเทศไทย ซึI งหน่ วยงานทีI เกีI ยวข้องสามารถทีI จะร่ วมกันรวบรวบข้อมู ล และ
นําไปใช้เป็ นเครืI องมือติดตามประเมินความก้าวหน้า และสถานะของเป้ าประสงค์ 17.1-17.5 และ 17.1017.12
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อนึI ง งานวิจยั ชิEนนีE จะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า ทําไมเป้ าหมายด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศใน
ด้านการเงิ นและการค้า ตามเป้ าหมายทีI 17 จึ งมี ความสําคัญในการบรรลุเป้ าหมายทัEง 17 ของ SDG โดย
นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเชืIอมโยงของเป้าหมาย SDG ทัEง 17 เป้าหมายแล้ว ยังแสดงความสําคัญของ
การร่ วมมื อกันระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ เพืIอให้เกิ ดการขับเคลืI อนสู่ เป้ าหมายแห่ งการพัฒนาทีI ยงัI ยืนใน
ระดับประเทศ เพืIอบรรลุตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยฉบับทีI 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และเป้าประสงค์ของการพัฒนาทีIยงัI ยืนตามทีIองค์การสหประชาชาติกาํ หนดไว้ไปพร้อม ๆ กัน
โดยเฉพาะในสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ทีI มี ส งครามการค้า ระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และ
สหรัฐอเมริ กาทีIมีมาอย่างต่อเนืI อง และเพิIมความรุ นแรง จนส่ งผลกระทบต่อการค้าโลก และภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในประเทศคู่กรณี และประเทศทีIเป็ นคู่คา้ ของทัEง 2 ประเทศ ความขัดแย้งทีIก่อตัวขึEน อันเป็ นผล
จากนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริ กาทีIมีต่อประเทศคู่คา้ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป แคนาดา
สหรัฐเม็กซิ โก) และความสัIนคลอนในกลุ่มอียอู นั เนืI องมาจากการลาออกจากความเป็ นสมาชิ กของสหราช
อาณาจักรทีIกาํ ลังจะถึงกําหนดเส้นตายในปี 2562 อาจส่ งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึง
การพัฒนาทีIยงัI ยืนของโลก ทําให้หวั ข้อวิจยั ในประเด็นความร่ วมมือทางการเงิน และการค้าระหว่างประเทศ
เพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืนนีEมีความสําคัญ
อี กทัEงหน่ วยงานต่าง ๆ ยังสามารถนําผลการศึ กษา และข้อเสนอแนะในงานวิจยั นีE ไปใช้ในการ
พิจารณากําหนดนโยบายการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศของไทย เพืIอให้มีประสิ ทธิ ผลในการบรรลุ
เป้าหมายแห่งการพัฒนาทีIยงัI ยืน และสามารถนําไปพิจารณาร่ วมกับผลการศึกษาจากงานวิจยั ทัEง 12 โครงการ
ทีI ได้ดาํ เนิ นการไปในระยะทีI 1 และผลการศึ กษาในหัวข้ออืI นของโครงการในระยะทีI 2 นีE เพืIอกําหนด
นโยบายเพืIอการพัฒนาทีI ยงัI ยืน ซึI งจะช่ วยให้นโยบายและมาตรการมีความครอบคลุมสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายต่าง ๆ และหน่วยงานทีIเกีIยวข้องมากขึEน
1.2

คําถามในงานวิจยั
คําถามของงานวิจยั ชิEนนีEมีดว้ ยกัน 4 ข้อหลัก คือ
1)

สถานะปัจจุบันของประเทศไทยในเป้ าหมายการพัฒนาที>ยั>งยืน 17 ในประเด็นที>เกี>ยวข้ อง
กับการเงิน และการค้ าระหว่ างประเทศเป็ นอย่ างไร
ก)

นิยาม ความหมาย และตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 คืออะไร
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ข)

เป้ าประสงค์ 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และตัวชีE วดั ทีIเกีI ยวข้อง มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไร

ค)

ในแต่ละเป้ าประสงค์ (17.1-17.5 และ 17.10-17.12) ตัวชีE วดั ใดเหมาะสมกับบริ บท
ของประเทศไทย และข้อ มู ล ของตัว ชีE ว ดั ดัง กล่ า วมี อ ยู่หรื อ ไม่ (ทัEง ทีI ก าํ หนดโดย
องค์การสหประชาชาติและทีIไม่ได้กาํ หนดไว้เดิม)

ง)

ตัวชีE วดั ในด้านหุ ้นส่ วนความร่ วมมือระดับโลกในแง่ของการเงิ นและการค้าตามทีI
กําหนดโดยองค์การสหประชาชาติส่งผลต่อการพัฒนาทีIยงัI ยืนหรื อไม่

2)

ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการปรั บเป้ าหมายที> 17 “เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ กลไกการ
ดําเนินงานและฟืN นฟูสภาพหุ้นส่ วนความร่ วมมือระดับโลก” ในแง่ นโยบายการเงิน และ
การค้ า ให้ เข้ ากับบริ บทสังคมไทยเป็ นอย่ างไร
ก)

มาตรการภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทีI ดาํ เนิ นการอยู่มีความ
สอดคล้อง กับเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 มากน้อยเพียงใด

ข)

ในต่างประเทศมี มาตรการทางเลื อก หรื อ วิธีการทีI ดี (Best Practice) ในการบรรลุ
เป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 อย่างไรบ้าง

ค)

ข้อ เสนอแนะต่ อ เป้ า ประสงค์ (Targets) และตัว ชีE ว ดั (Indicators) ทีI ส อดคล้อ งใน
บริ บทประเทศไทยคืออะไร

3)

เป้ าประสงค์ ใดควรถูกให้ ความสํ าคัญในการพัฒนาเชิ งนโยบาย รวมถึง หน่ วยงานใดที>มี
ความสําคัญในการทําให้ บรรลุเป้ าหมายทีย> งั> ยืน โดยจัดลําดับจากมากสู่ น้อย

4)

เป้ าหมายที> 17 “เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ กลไกการดําเนินงานและฟืN นฟูสภาพหุ้นส่ วน
ความร่ วมมือระดับโลก” ในแง่ นโยบายการเงินและการค้ า มีความเกี>ยวเนื>องกับเป้ าหมาย
เพือ> การพัฒนาทีย> งั> ยืนอื>น ๆ (เป้ าหมายที> 1-16) อย่ างไร
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1.3

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1)

ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกีIยวกับเป้าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืน ในแง่ความเกีIยวโยงของแต่

ละเป้ า หมาย และเป้ า ประสงค์ต ามกรอบงานวิ จัย เพืI อ ก่ อ ให้เ กิ ด การประสานงานระหว่า งหน่ ว ยงานทีI
รั บผิดชอบ และเสริ มสร้ างความร่ วมมื อระดับโลก พร้ อมจัดทําข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายต่อหน่ วยงานทีI
เกีIยวข้อง
2)

สํารวจตัวชีE วดั รวมถึ งการศึ กษาหาตัวชีE วดั ทดแทน และศึ กษาความสอดคล้องระหว่าง

เป้าประสงค์ และตัวชีEวดั ดังกล่าวกับบริ บทของประเทศไทย
3)

สร้างแผนภูมิแสดงความเกีIยวเนืI องระหว่างเป้ าประสงค์ ภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืน

โดยมุ่งเน้นการเสริ มสร้างความร่ วมมือระดับโลก ในแง่นโยบายการเงินและการค้า และเป้ าประสงค์ของ
เป้าหมายอืIนๆ
4)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ และการพัฒนาทีIยงัI ยืน โดยใช้ดชั นี

การพัฒนาทีIยงัI ยืน และตัวชีEวดั การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพืIอใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์
5)

จัดลําดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ (Targets) ภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาทีI ยงัI ยืนโดย

มุ่งเน้นการเสริ มสร้างความร่ วมมือระดับโลกในแง่การเงิน และการค้า โดยพิจารณาจากความเชืIอมโยงของ
เป้าประสงค์ ตัวชีEวดั และความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ และการพัฒนาทีIยงัI ยืน
6)

เสนอแนะมาตรการทางเลื อกด้านเศรษฐกิ จ สังคม และกฎหมาย รวมถึ ง นโยบายด้าน

การเงิน การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ

1.4

ขอบเขตงานวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัEงนีEมีขอบเขตเนืEอหาครอบคลุมถึงการสํารวจเป้าประสงค์ สถานะ และตัวชีEวดั ในแต่

ละเป้ าประสงค์ของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI 17 ในส่ วนทีIเกีIยวกับการเงินและการค้าระหว่างประเทศ
โดยเริI มจากการปรับปรุ งนิ ยามเป้ าประสงค์ ตัวชีE วดั ค่าเป้ าหมาย ในบริ บทของไทย ให้ชดั เจนยิIงขึEน และ
สํารวจสภาวะปั จจุบนั และมาตรการทีIเกีIยวข้องกับเป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ซึI งมุ่งเน้นการ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ กลไกการพัฒนาทีI ยงัI ยืนผ่านความร่ วมมื อทางการเงิ นและการค้าระหว่าง
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ประเทศ นอกจากนีEยงั ศึกษาความเชืIอมโยงของเป้าประสงค์ทีIเกีIยวกับการเงิน และการค้าภายใต้เป้าหมายทัEง
17 เป้ าหมาย และความเชืI อมโยงของตัวชีE วดั ในเป้ าประสงค์เหล่านีE รวมถึง การประเมิ นความพร้ อมของ
แหล่งข้อมู ล และระบุ หน่ วยงานทีI เกีI ยวข้อง เพืIอจัดทํา Mapping matrix ซึI งยังไม่ เคยมี ผูจ้ ดั ทําขึE นสําหรั บ
บริ บทของประเทศไทย งานวิจยั ชิE นนีE จึงไม่เพียงช่ วยให้ความเข้าใจเป้ าหมายทีI 17 ในบริ บทประเทศไทย
ชัดเจนขึEนเท่านัEน แต่ยงั ให้ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบายเพืIอบรรลุเป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึEน

1.5

กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework)
การศึ กษาของงานวิจยั นีE แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทีI

แตกต่างแต่เชืIอมโยงกัน อาทิเช่น
1)

การวิเคราะห์ความเชืI อมโยงกันระหว่างเป้ าประสงค์ของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI 17

และเป้าประสงค์ในเป้าหมายอืIนๆ นัEนอาศัยหลักการแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ทีIอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จัย การผลิ ต และผลผลิ ต (Input-Output model) ซึI งเสนอโดยนัก เศรษฐศาสตร์ ร างวัล โนเบล Wassily
Leotief (1936) ทีI พฒ
ั นาแบบจําลองนีE ต่อมาจาก Quesnay’s Tableau Economique ในแต่ ละประเทศ มี การ
จัดทําตารางแสดง Input-Output (Input-Output Table) เพืIอแสดงถึงความสัมพันธ์เกีIยวข้องกันระหว่างภาค
การผลิ ตต่าง ๆ การบริ โภคและการลงทุนทัEงในและต่างประเทศโดยภาครั ฐ และเอกชน และการนําเข้า
ส่ ง ออกของประเทศ นอกจากนีE Duchin (2017) ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง การใช้แ บบจํา ลอง Input-Output ร่ ว มกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี และการวิเ คราะห์ ในสาขาอืI น เช่ น ระบบนิ เ วศน์ การผลิ ต (Industrial Ecology) และการ
วิเคราะห์การไหลเวียนของวัสดุ (Material Flow Analysis) เพืIอศึกษาปัญหาการพัฒนาทีIยงัI ยืน
ทัEงนีE อาศัยแนวคิดนีE ทําให้สามารถวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (descriptive analysis) ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงIั ยืนทัEง 17 เป้ าหมาย โดยเฉพาะความเชืI อมโยงของเป้ าประสงค์ 17.1-17.5
และ 17.10-17.12 กับเป้าประสงค์อืIน ๆ และอาศัยความเชืIอมโยงระหว่างกันนีE ในการวิเคราะห์ต่อเนืI องไปยัง
ความสอดคล้องของตัวชีEวดั และการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และการวิเคราะห์ถึงผล
ของการดําเนินมาตรการต่อผูท้ ีIมีส่วนได้ส่วนเสี ย
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โดยเฉพาะตัวชีE วดั บางตัวเป็ นตัวชีE วดั ร่ วมทีIถูกระบุเป็ นตัวชีE วดั สําหรับติดตามประเมินความสําเร็ จ
ของหลายเป้ าประสงค์ทE งั ทีIอยูใ่ นเป้ าหมายเดียวกัน และต่างเป้ าหมาย เช่น ตัวเลขการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เป็ นตัวชีE วดั ทัEงในเป้ าประสงค์ 10.b และเป้ าประสงค์ 17.3 และ
ตัว ชีE วัด ทีI เ รี ย กว่ า มู ล ค่ า “ความช่ ว ยเหลื อ เพืI อ การพัฒ นาอย่า งเป็ นทางการ” หรื อ Official Development
Assistance (ODA) ซึI งเป็ นเงินช่วยเหลือทีIรัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วให้กบั ประเทศทีIกาํ ลังพัฒนา ทีIปรากฎ
อยูใ่ นหลายเป้าหมาย
2)

การวิเ คราะห์ ความสําคัญของเป้ าหมายทีI เ กีI ยวกับความร่ วมมื อทางการเงิ นและการค้า

ระหว่างประเทศ และการกําหนดตัวชีEวดั และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 อาศัย
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทีI เ รี ยกว่ า ทฤษฎี ค วามได้เ ปรี ยบโดยเปรี ยบเที ย บ (Theory of Comparative
Advantage) ซึI งเป็ นทฤษฎี ทีIอธิ บายว่าถึ งการเคลืI อนย้ายทรั พยากร สิ นค้า และบริ การผ่านการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ โดยการเคลืIอนย้ายนีE จะเกิ ดขึEนก็ต่อเมืIอประเทศคู่คา้ หรื อคู่ลงทุนมีความได้เปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบทัEงในด้านเทคโนโลยีการผลิตสิ นค้าและบริ การ การมีอยูข่ องทรัพยากร วัตถุดิบ
หรื อในเชิงต้นทุนการผลิต
ทัEงนีEเพราะในแต่ละประเทศมีความสามารถในการผลิตสิ นค้าและบริ การทีIจาํ กัด ทัEงในด้านประเภท
(ขึEนอยูก่ บั ทรัพยากร) ในด้านคุณภาพ (ขึEนอยูก่ บั ทรัพยากร เทคโนโลยีและองค์ความรู ้) และในด้านปริ มาณ
(ขึEนอยูก่ บั ทรัพยากร) การจะทําให้มีสินค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการในประเทศนัEน จําเป็ นต้องมี
การแลกเปลีIยนสิ นค้าและบริ การ รวมไปถึงทรัพยากร ระหว่างประเทศทีIมีความได้เปรี ยบในด้านทรัพยากร
เทคโนโลยีและองค์ความรู ้ และประเทศทีIเสี ยเปรี ยบ (เช่น มีตน้ ทุนการผลิตสู งกว่า มีความรู ้และเทคโนโลยี
ตํIากว่า)
3)

การวิ เ คราะห์ ส ถานะปั จจุ บ ั น ของเป้ า ประสงค์ ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์กบั ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค เพืIอใช้ในการเสนอแนะมาตรการ
หรื อนโยบายทางเศรษฐกิจเพืIอบรรลุเป้ าประสงค์ดา้ นความร่ วมมือระดับโลกทางการเงินและการค้าเพืIอการ
พัฒนาทีIยงัI ยืน (17.1-17.5 และ 17.10-17.12) อาศัยแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต (Economic Dynamics) ซึI ง
อธิบายถึงการเปลีIยนแปลงเชิงพลวัตของเศรษฐกิจ แบบจําลองทีIมีการคํานึงถึงแนวคิดนีEกจ็ ะตัEงสมมติฐานให้
ตัวแปรทางเศรษฐกิจสามารถขยายตัวและหดตัวได้เมืIอเวลาเปลีIยนไป หรื อมีการเปลีIยนแปลงภาวะการผลิต
หรื อภาวะเศรษฐกิ จรวม ดังนัEนหากสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีE วดั ของเป้ าประสงค์กบั ตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาค จะทําให้ทราบว่าการเปลีIยนแปลงของตัวชีEวดั ในแต่ละเป้ าประสงค์มีความสัมพันธ์กบั การ
25

เปลีIยนแปลงภาวะเศรษฐกิจเช่นไร ซึI งผลของเป้ าประสงค์เหล่านีE คือการพัฒนาทีIยงัI ยืนในเป้ าหมายทีI 1 - 16
ผลการวิเคราะห์จึงสามารถนํามาใช้หาความสําคัญของเป้ าประสงค์ทีIมีต่อการพัฒนาทีIยงัI ยืนและเสนอแนะ
นโยบายเพืIอบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืน

1.6

นิยามศัพท์
งานวิจยั นีE มีการศึกษาตัวชีEวดั ของเป้ าประสงค์ 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ซึI งกําหนดไว้ในเอกสาร

SDGs ขององค์การสหประชาติ ทัEงนีE เนืI องจากตัวชีEวดั เหล่านีE เป็ นตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค งานวิจยั นีE จึงไม่มี
นิยามศัพท์ปฏิบตั ิการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คณะวิจยั ขอเน้นยํEานิยามของคําบางคําทีIปรากฎอยูใ่ นเป้าประสงค์
หรื อตัวชีEวดั ทีIจะทําการศีกษา ตามทีIกาํ หนดไว้ในเอกสารขององค์กรสหประชาชาติ ดังต่อไปนีE
1) ความช่ วยเหลือในการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (Official Development Assistance - ODA)
ODA เป็ นตัวเลขมูลค่าความช่วยเหลือทีIให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทีIปรากฏในรายชืIอประเทศกําลังพัฒนา
ผูร้ ับความช่วยเหลือของ DAC (Development Assistance Committee) และองค์กรพหุ ภาคีทีIดาํ เนิ นงานด้าน
พัฒนาให้แก่ประเทศผูร้ ับ ซึI งจะต้องเป็ นความช่วยเหลือโดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือ อาจจะเป็ นการถ่ายโอนทรัพยากร ในรู ปของ
เงินสด หรื อสิ นค้าและบริ การ แต่ไม่นบั รวมความช่วยเหลือทีIเกีIยวกับทหาร ODA มีทE งั ทีIเป็ นลักษณะผ่อน
ปรน (concessional) และการให้เปล่า (grant)
ODA ถูกจัดเป็ นตัวชีE วดั หรื อนํามาใช้คาํ นวณตัวชีE วดั ใหม่ ทีI ใช้วดั ความ “ความช่ วยเหลือระหว่าง
ประเทศเพืI อ การพัฒนาทีI ย งัI ยืน ” ในหลายๆ เป้ า หมายของ SDGs รวมถึ ง เป้ า หมาย 17 ดัง จะเห็ น ได้จ าก
การศึ กษาภายใต้โครงการ “สํารวจสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาทีI ยงัI ยืนในบริ บทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย ระยะทีI 1” ดังต่อไปนีE
เสถียร ฉันทะ (2560) ศึกษาโครงการ “การสํารวจสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนในบริ บท
ประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เป้ าหมายทีI 2 - ยุติความหิ วโหย
บรรลุความมันI คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่ งเสริ มเกษตรกรรมทีIยงัI ยืน" ได้ทาํ การวิเคราะห์
การไหลเข้าออกระหว่างประเทศของเงินช่วยเหลือรวม (ODA) พิจารณารวมกับ การไหลเข้าออกระหว่าง
ประเทศของเงินช่วยเหลืออย่างเป็ นทางการอืIน (Other Official Flows: OOF) ทีIให้ไปยังภาคเกษตรกรรม
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ชาญศักดิk ศรี สวัสดิkสกุล และ วรัณศณางค์ บุณฑริ ก (2560) ศึกษาสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาทีI
ยังI ยืนทีI 4 ระบุในการศึกษาว่า ODA อาจจะช่ วยในเรืI องต่างๆ เช่ น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โครงสร้าง
พืEนฐาน เศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึI งการให้ความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการด้านทุนการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในประเทศผูใ้ ห้บริ จาค ก็เป็ นหนึIงในนัEน นอกจากนีEงานวิจยั ของ ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
(2560) ทีIศึกษาสภาวะของเป้าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนที 8 พบว่า ในเป้าประสงค์ 8.a มีการใช้ตวั ชีEวดั ODA ทีI
เป็ นการช่วยเหลือเพืIอสนับสนุนทางการค้า (Aid for Trade) สําหรับประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิงI
ในประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด รวมทัEงความช่วยเหลือผ่านกรอบการทํางานทีIบูรณาการยกระดับการช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (Technical Assistance) ทีIเกีIยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด ในขณะทีI นาฏสุ ดา ภูมิ
จานงค์ และ อุทยั เจริ ญวงศ์ (2560) ทําการสํารวจสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาทีI ยงัI ยืนทีI 15 ได้ศึกษา
สภาวะตัวชีEวดั ทีI 15.a.1 (ความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (ODA) และค่าใช้จ่ายภาครัฐเพืIอการ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิ เวศอย่างยังI ยืน) โดยพบว่า ระดับของ
ข้อมูลของตัวชีEวดั ในเป้าประสงค์ 15.a ยังจัดอยูใ่ นระดับตํIา
เป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI 17 ซึI งมีวตั ถุประสงค์ในการเสริ มความเข้มแข็งของกลไกและฟืE นฟู
ความร่ วมมื อระดับโลก ก็ได้นาํ ODA มาเป็ นตัวชีE วดั เป้ าประสงค์ทีI 17.2 ซึI งมุ่งบรรลุเป้ าหมายในการให้
ช่วยเหลือในการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ โดยมี ODA ทีIให้แก่กลุ่มประเทศทีIกาํ ลังพัฒนา ไม่ตIาํ กว่าร้อยละ
0.7 ของรายได้ป ระชาชาติ (Gross National Income: GNI) และร้ อ ยละ 0.15-0.20 ทีI ใ ห้แ ก่ ก ลุ่ ม ประเทศทีI
พัฒนาน้อย
จะเห็ นได้ว่า ตัวชีE วดั ODA นัEนก็เป็ นตัวแปรร่ วมในการศึ กษาอี กหลายโครงการทีI เกีI ยวเนืI องกับ
เป้าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนอืIนๆ ทีIไม่ใช่เป้าหมายทีI 17 เพียงเป้าหมายเดียว
2) ประเทศทีLมกี ารพัฒนาน้ อยทีLสุด
ในเป้ าประสงค์ 17.2, 17.5, 17.11, 17.12 มี การกล่าวถึ งประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะทีI จดั เป็ น
ประเทศทีIมีการพัฒนาน้อยทีIสุด ในปั จจุบนั องค์การสหประชาชาติจดั ประเทศกําลังพัฒนา 47 ประเทศเป็ น
ประเทศทีIมีการพัฒนาน้อยทีIสุด อยู่ในทวีปแอฟริ กา 33 ประเทศ กลุ่มประเทศโอเชี ยเนี ย 4 ประเทศ ทวีป
อเมริ กา 1 ประเทศ (สาธารณรั ฐเฮติ ) และในทวีปเอเชี ย มี ทE งั สิE น 9 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ติมอร์ ตะวันออก ราชอาณาจักรเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สหภาพพม่า ราชอาณาจักรภูฏาน
สาธารณรัฐเยเมน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
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3) อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียL (Weighted Average Tariffs Rate)
ภาษีศุลกากรเป็ นภาษีทีIเก็บจากการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า มักมีวตั ถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
ศุ ลกากร ได้แก่ (1) เพืIอเป็ นรายได้ของรั ฐ (2) เพืIอคุ ม้ ครองอุ ตสาหกรรมภายในประเทศ (3) เพืIอพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ และ (4) เพืIอส่ งเสริ มหรื อจํากัดการบริ โภคของประชาชน
การคํานวณภาษีศุลกากรจะมีการคํานวณ 2 แบบ ได้แก่ อัตราตามราคา หมายถึง อัตราร้อยละของ
ราคา และ อัตราตามสภาพ หมายถึง อัตราทีIเก็บตามจํานวนหน่วยของสิ นค้า
ในประเด็นของเป้าหมายส่ งเสริ มการพัฒนาทีIยงัI ยืนนัEน ภาษีศุลกากรมีบทบาทอย่างมากและปรากฎ
อยูเ่ ป็ นตัวชีEวดั ในเป้าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนหลายเป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นในเรืI องการขจัดปั ญหาความยากจน
(เป้าหมายทีI 1) การลดความไม่เท่าเทียมกัน (เป้าหมายทีI 10) หรื อ เพืIอเสริ มสร้างหุ น้ ส่ วนความร่ วมมือระดับ
โลกในแง่การเงินและการค้า เพืIอส่ งเสริ มระบบการค้าพหุ ภาคีสากล (เป้ าประสงค์ 17.10 ) และเพืIอเพิIมส่ วน
แบ่งการส่ งออกของประเทศทีIกาํ ลังพัฒนาและประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด (เป้าประสงค์ 17.11) ทําให้เกิดการ
ดําเนิ นการในช่ วงเวลาทีI เหมาะสมในการเข้าถึ งตลาดปลอดภาษี และปลอดการจํากัดปริ มาณระยะยาว
สําหรับประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด (เป้ าประสงค์ 17.12) ตัวชีEวดั สําคัญของเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืน ในแง่
การค้า ตามเป้าประสงค์ดงั กล่าว คือ อัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIย ซึI งเป็ นการวัด และคํานวณโดยนําอัตราภาษี
ศุลกากรของสิ นค้ามากกว่าพันหมวดในแต่ละประเทศมาถัวเฉลีIยเพืIอเป็ นภาษีศุลกากรเฉลีIยของทีIประเทศ
นัEน โดยองค์กรการค้าโลก หรื อ World Trade Organization (WTO) มี การจัดทําข้อมู ลอัตราภาษี ศุลกากร
เฉลีIยของแต่ละประเทศสมาชิก

1.7

ผลทีคC าดว่ าจะได้ รับ
1)

การสํารวจตัวชีE วดั สถานะ คํานิ ยาม และเป้ าประสงค์ ในบริ บทของประเทศไทย รวมถึง

การจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ และระบบติดตามสถานะของเป้าประสงค์ เพืIอบรรลุเป้าหมายการ
เสริ มสร้างหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระดับโลกในแง่นโยบายการเงินและการค้า
2)

การจัดทํา Mapping ระหว่า งเป้ า หมายการพัฒนาทีI ย งัI ยืนทัEง 17 เป้ าหมาย และmapping

เป้ าประสงค์ ตัวชีE วดั และหน่ วยงานทีI เกีI ยวข้องเป้ าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 เช่ น กระทรวง
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ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิ ชย์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึI งจะช่ วยระบุถึงหน่ วยงาน
ภาครัฐทีIเกีIยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายอืIน ๆ ทีIเกีIยวข้องกับเป้าหมายทีI 17
3)

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพืIอบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนทีI 17 โดยเน้นการส่ งเสริ ม

ให้เกิดความร่ วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้า
คณะผูว้ จิ ยั คาดว่างานวิจยั นีEจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนและหน่วยงาน ดังต่อไปนีE
1)

ภาครัฐ รวมหน่ วยงานต่าง ๆ ทีIเกีI ยวข้อง เช่ น กระทรวงการคลัง กระทรวงต่างประเทศ

กระทรวงพาณิ ชย์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย เป็ นต้น ได้รับทราบถึงความเชืI อมโยงของเป้ าหมายทีI 17 กับ
เป้ าหมายอืIน ๆ ซึI งสามารถนําไปใช้ในการกําหนดการประสานงานกันระหว่างหน่ วยงานทีIเกีIยวข้อง เช่น
การส่ งเสริ มการลงทุนระหว่างประเทศทีIส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยังI ยืนนัEนต้องอาศัยทัEงกระทรวงการคลัง
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการท่องเทีI ยวและสิI งแวดล้อม กระทรวงดิ จิทลั เพืIอเศรษฐกิ จและสังคม
รวมถึง กระทรวงยุติธรรมทีIอาจต้องมีการพัฒนาระบบกฎหมายทีIครอบคลุมธุรกรรมระหว่างประเทศ
2)

ภาคเอกชน อันได้แก่ ธุรกิจทีIมีความเกีIยวข้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ และ

ธุรกิจทีIมุ่งเน้นกิจกรรมเพืIอสิI งแวดล้อม (เช่น Green Energy โรงงานเตาเผาขยะ หรื อ ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าทีIมี
เจ้าของธุรกิจอาศัยในต่างประเทศ) จะได้รับทราบถึงแผน และนโยบายของรัฐทีIมีอยู่ และสามารถนําไปปรับ
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ หรื อ ดําเนินการเข้ามาลงทุนหรื อสร้างฐานการผลิตเพิIมเติมในประเทศไทย)
3)

กลุ่มคน กลุ่มอาชี พ (นักวิชาการ นักวิจยั และกลุ่ม NGO เช่ น กลุ่มอนุ รักษ์สิIงแวดล้อม)

ได้รับทราบถึ งสภาวะปั จจุ บนั ของเป้ าหมาย และใช้ตวั ชีE วดั ทีI เสนอแนะในงานวิจยั ในการศึ กษาติ ดตาม
เป้ าหมายในเชิ งวิจัย วิเคราะห์ เพืI อให้เกิ ดการบู รณาการองค์ความรู ้ ในด้านการพัฒนาทีI ยงัI ยืนอย่างเป็ น
รู ปธรรมต่อไป นอกจากนีE ประชาชนยังได้รับรู ้ถึงเป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืนของชาติและของโลก เข้าใจถึง
ความจําเป็ นในการดําเนิ นนโยบายและให้ความร่ วมมือกับมาตรการภาครัฐเพืIอส่ งเสริ มการพัฒนาทีIยงัI ยืน
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บททีC 2
นิยาม และความหมายของเป้ าประสงค์ (Targets) ตัวชีLวดั (Indicators)
ภายใต้ เป้ าหมายทีC 17 ในด้ านการเงินและการค้ า และความสอดคล้ องกับบริบทของ
ประเทศไทย
บทนีE เป็ นการนําเสนอนิ ยาม และความหมายของเป้ าประสงค์ (Targets) และตัวชีE วดั (Indicators)
ภายใต้เป้าหมายทีI 17(1) เพืIอเสริ มสร้างหุ น้ ส่ วนความร่ วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้า (Strengthen
the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) โดย
คณะผูว้ ิจยั กําหนดนิ ยามตัวชีE วดั จากรายชืI อตัวชีE วดั อย่างเป็ นทางการทีI จดั ทําโดยคณะกรรมการสถิ ติแห่ ง
สหประชาชาติ (UN Statistical Commission) การทบทวนนิ ยามของตัวแปรในฐานข้อมู ล Metadata ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงการสํารวจฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยทีIเกีIยวข้อง โดยมุ่งเน้นการให้คาํ จํากัดความ
หรื อนิยามของตัวชีEวดั ให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ในบริ บทของประเทศไทย ซึI งคํานิยาม ความหมายของแต่
ละเป้าประสงค์ และตัวชีEวดั ระบุได้ดงั ต่อไปนีE
2.1

เป้ าประสงค์ ทีC 17.1 เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของการระดมทรั พยากรภายในประเทศ โดยรวมถึง
การระดมทรั พยากรผ่ านทางการสนับสนุนระหว่ างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพืCอพัฒนา
ขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ อืCนๆของรัฐ
สําหรับเป้าประสงค์นE ี คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ได้กาํ หนดตัวชีEวดั ไว้ 2 ตัว ได้แก่

ตัวชี ว& ัด 17.1.1 รายได้ รัฐบาลรวม คิ ดเป็ นสั ดส่ วนของผลผลิ ตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) จําแนกตามแหล่ งทีLมาของรายได้
ตัวชีEวดั รายได้ของรัฐบาลนีE จําแนกตามแหล่งทีIมาของรายได้ เช่น รายได้ภาษี ซึI งคิดเป็ นร้อยละของ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) รายรับของรัฐบาลนัEนส่ วนใหญ่มาจากภาษี (Taxes) เงินประกันสังคม
(Social Contributions) และ รายได้อืIน ๆ เช่น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า-ขาย ทีIดิน
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องค์การสหประชาชาติกาํ หนดให้ตวั ชีEวดั 17.1.1 คํานวณดังนีE
สัดส่ วนรายได้รัฐบาล (แต่ละแหล่งทีIมา) ต่อรายได้รวมของประเทศ (%)
ผลรวมของรายได้แต่ละประเภท
= &
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ในส่ วนของประเทศไทยนัEน รายได้หลักของรัฐบาลมาจากภาษี ซึIงมาจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษี
การค้า ภาษีมูลค่าเพิIม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการรับมรดก อากรแสตมป์ และ รายได้อืIน
2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีนE าํ มัน ภาษียาสู บ ภาษีสุรา เบียร์ และ ภาษีรถยนต์ ภาษีเครืI องดืIม ภาษี
เครืI องไฟฟ้า ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรีI ภาษีการโทรคมนาคม ภาษีสถานบริ การ (สนามม้า สนาม
กอล์ฟ) ภาษีผลิตภัณฑ์เครืI องหอม ภาษีแก้วและเครืI องแก้ว ภาษีพรม ภาษีไพ่ ภาษีสารทําลายชัEนบรรยากาศ
โอโซน ภาษีไนท์คลับ และดิสโก้เธค ภาษีสถานอาบนํEา อบตัว หรื อนวด
3. กรมศุลกากร จัดเก็บอากรขาเข้า อากรขาออก
4. หน่วยงานอืIนๆ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ กรมธนารักษ์ และ ส่ วนราชการอืIนซึI งส่ งเงินส่ วนเกินกลับเข้า
สู่ คลัง เช่น เงินส่ วนเกินจากการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลตามทีIกาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติสาํ นักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517
รู ปภาพทีI 2.1 แสดงให้เห็นว่า เมืIอเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลีIยของทุกประเทศ สัดส่ วนรายได้รัฐบาลรวม
ต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศของไทยมีค่าน้อยกว่า ซึIงค่าตัวชีEวดั 17.1.1 ของโลกในปี พ.ศ. 2559 มีค่า
เท่ากับ 24.73% ในขณะทีIประเทศไทยจะมีค่าตัวชีEวดั นีEสูงกว่าเมืIอเปรี ยบเทียบกับประเทศอืIนในภูมิภาคเอเชีย
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รู ปภาพทีC 2.1 สัดส่ วนรายได้รัฐบาลรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ทีIมีระดับการ
พัฒนาต่างกัน

แหล่งทีIมา: World Bank

ตัวชีว& ดั 17.1.2 สั ดส่ วนของเงินภาษีภายในประเทศ (Domestic Taxes) ทีLถกู ใช้ ไปในงบประมาณรายจ่ ายของ
ภาครั ฐ
ทางองค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดตัวชีEวดั อีกตัวหนึI งสําหรับเป้ าประสงค์ทีI 17.1 นันI คือสัดส่ วน
ของงบประมาณทีIถูกจัดสรรมาจากภาษีทีIจดั เก็บภายในประเทศ ซึI งโดยทัวI ไปแล้ว รายได้จากภาษีนE นั จะถูก
รั ฐ บาลนํา มาใช้เ พืI อ วัต ถุ ป ระสงค์แ ก่ ส าธารณะหรื อ ส่ ว นรวม ดัง นัEน คณะผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามเห็ น พ้อ งกับ
กระทรวงการคลังซึI งได้เสนอความเห็นสําหรับตัวชีE วดั ทีI 17.1.2 ไว้ว่า ไม่เห็นด้วยในการใช้ตวั ชีE วดั 17.1.2
“สัดส่ วนงบประมาณภายในประเทศทีIจดั สรรจากภาษีภายในประเทศ” เนืI องจากไม่ได้สะท้อนเป้ าประสงค์
“การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเก็บภาษีและรายได้อืIนๆของรัฐ”
อย่างไรก็ตาม หากรั ฐบาลต้องการติ ดตามประสิ ทธิ ภาพของการจัดสรรทรั พยากรหรื อเพืIอเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพืIอติดตามสภาวะปั จจุบนั ของตัวชีEวดั ทีI 17.1.2 ตามทีIองค์การสหประชาชาติกาํ หนดไว้ ก็อาจ
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ใช้ตวั ชีEวดั ทีIเสนอโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึI งก็คือ สัดส่ วน
ของรายได้ภาษีต่อรายจ่ายรัฐบาลแทน โดยเน้นทีIความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณของชาติและ
รายได้รัฐบาล ตัวแปรนีE มีการเก็บรวบรวมภายใต้สถิติการคลัง (Government Finance Statistics: GFS) ของ
IMF โดยมีการคํานวณดังนีE
ภาษีทีIได้รับจัดสรรในประเทศ
สัดส่ วนงบประมาณภายในประเทศทีIจดั สรรจากภาษีภายในประเทศ (%) = +
, × 100
ค่าใช้จ่ายรัฐบาล

ทัEงนีE ภาษีทีIได้รับจัดสรรในประเทศไม่นบั รวม การจ่ายสมทบประกันสังคม (Social contribution)
เงินบริ จาค และรายได้อืIนๆ รายได้จากการจ่ายคืนหนีE และเงินทุนทีIไหลเข้าในประเทศ นอกจากนีEภาษีทีI
ได้รับจัดสรรในประเทศจะต้องทําการหักคืนภาษีของกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิIม และภาษีอืIน ก่อนทีIจะ
นํามาคํานวณตัวชีEวดั ดังกล่าวข้างต้น
IMF ได้รวบรวมข้อมูล และคํานวณสถิติทีIเกีIยวกับตัวชีEวดั ทีI 17.1.2 ในแต่ละประเทศ ซึI งคํานวณมา
จากพืEนฐานทางข้อมูลของสถิติการคลังตามคู่มือ GFS ของ IMF
ตัวชีEวดั ของ IMF นีEเปรี ยบเทียบรายได้ภาษีกบั รายจ่ายรัฐบาล ซึIงเป็ นการบ่งชีEถึงความสามารถในการ
บริ หารการจัดเก็บ และการใช้จ่ายภาษีของรัฐบาล แม้ว่ากระทรวงการคลังเสนอว่า การใช้ตวั ชีE วดั รายได้
รัฐบาลรวม (จําแนกตามแหล่งทีIมาของรายได้) คิดเป็ นร้อยละของ GDP เพียงพอแล้วสําหรับเป้ าประสงค์ทีI
17.1 คณะวิจยั มีความเห็นแตกต่างในประเด็นนีE เนืIองจาก หากใช้ตวั ชีEวดั ทีI 17.1.1 ทีIให้ความสําคัญกับรายได้
ทีIมาจากแหล่งรายได้ต่างๆ และตัวชีEวดั ทีI 17.1.2 ร่ วมกัน ก็จะทําให้ทราบถึงการระดมทรัพยากรของภาครัฐ
และประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด เก็บ (เป้ า ประสงค์ทีI 17.1) และการใช้จ่ า ยภาษี ข องรั ฐ บาล ซึI ง สะท้อ นถึ ง
เสถียรภาพและความยังI ยืนของภาครัฐ หากการใช้จ่ายส่ วนใหญ่ของภาครัฐมาจากภาษีทีIเก็บได้ แสดงว่า
รั ฐบาลมี งบประมาณทีI ค่อนข้างสมดุ ล หรื อ มี การพึIงพาเงิ นกูย้ ืม (รวมถึ งการออกพันธบัตรรั ฐบาล) และ
รายได้จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐอืIนๆ เป็ นจํานวนน้อย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีการระดม
ทรั พ ยากรผ่ า นการเก็ บ ภาษี ไ ด้อ ย่า งเพี ย งพอ ดัง นัEน ตัว ชีE วัด 17.1.2 จึ ง ควรถู ก นํา มาพิ จ ารณา และให้
ความสําคัญไปพร้อมกัน เพืIอให้ประเทศไทยสามารถทีIจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาทีIยงัI ยืน
คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นเพิIมเติมอีกว่า เนืI องด้วยเป้ าหมายทีI 17 มุ่งเน้นเสริ มความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การดําเนิ นงานและฟืE นฟูสภาพหุ ้นส่ วนความร่ วมมื อระดับโลกเพืIอการพัฒนาทีI ยงัI ยืน (Partnerships for
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goals) ตัวชีE วดั ทีI 17.1.1 และ 17.1.2 ดูจะไม่ค่อยมีความเหมาะสมมากนัก เนืI องจากไม่มีการแสดงถึงความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ แม้ในส่ วนของเป้ าประสงค์ทีI 17.1 จะมีการกล่าวถึงการระดมทรัพยากรผ่านการ
สนับสนุนระหว่างประเทศ ตัวชีEวดั ทัEง 2 ก็ไม่ได้แสดงถึงในส่ วนนีE ทัEงนีEเป็ นเพราะทรัพยากรทีIระดมผ่านการ
สนับสนุ นระหว่างประเทศจะถูกจัดรวมอยู่ในตัวเลข “เงินบริ จาค” โดยไม่ได้แยกการจัดเก็บข้อมูล อีกทัEง
ตัวชีEวดั นีE เน้นการระดมทรัพยากรของภาครัฐ โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับการระดมทรัพยากรในภาคเอกชน
ทัEงนีEเป็ นเพราะความไม่ชดั เจนของเป้าประสงค์ทีI 17.1 เอง ซึIงเขียนไว้วา่
“Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing
countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection”
ด้ว ยความคลุ ม เครื อ ของเป้ า ประสงค์ทีI 17.1 ทํา ให้ก าํ หนดตัว ชีE ว ดั ทีI เ น้น ไปในการติ ด ตามการ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรของภาครัฐ (การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเก็บภาษี และ
รายได้อืIน ๆ ของภาครัฐ)

2.2

เป้ าประสงค์ ทีC 17.2 ประเทศพัฒนาแล้ วจะดําเนินการให้ เป็ นผลตามพันธกรณีเรืC องการให้ ความ
ช่ วยเหลื อเพืC อการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการโดยเต็มทีC โดยรวมถึงพันธกรณีทีCให้ ไว้ โดยประเทศ
พัฒนาแล้ วหลายประเทศทีCจะบรรลุเป้ าหมายการมีสัดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ 0.7 สํ าหรั บให้ แก่
ประเทศกําลังพัฒนา และมีสัดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ 0.15 ถึง 0.20 สํ าหรับให้ แก่ ประเทศพัฒนา
น้ อยทีสC ุ ด
สําหรับเป้าประสงค์นE ี คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้กาํ หนดตัวชีEวดั ไว้เพียงตัวเดียว

เนืIองจากเป้าประสงค์มีความชัดเจนในเรืI องของค่าเป้าหมายทีIตอ้ งการบรรลุ ตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ 17.2
คือ
ตัวชีว& ดั 17.2.1 ความช่ วยเหลือเพืLอการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (ODA) สุทธิ , ยอดรวม และทีLให้ แก่ ประเทศ
พัฒนาน้ อยทีLสุด โดยคิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ มวลรวมประชาชาติของ ผู้บริ จาค OECD/คณะกรรมการพัฒนา
ช่ วยเหลือ (Development Assistance Committee -DAC)
ตัวชีE วดั นีE จะพิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาต่อประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาน้อยทีIสุด โดยวัดสัดส่ วนของเงินบริ จาคขององค์การเพืIอความร่ วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เที ย บต่ อ รายได้ป ระชาชาติ (Gross
National income: GNI) ของประเทศผูใ้ ห้ หรื อ ก็คือ จํานวนร้อยละของเงินช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ น
ทางการต่อรายได้ประชาชาติ (Net ODA/GNI) ของประเทศผูใ้ ห้
ODA เป็ นตัวเลขมูลค่าความช่วยเหลือทีIให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทีIปรากฏในรายชืIอประเทศกําลังพัฒนา
ผูร้ ับความช่วยเหลือของ DAC (Development Assistance Committee) และองค์กรพหุ ภาคีทีIดาํ เนิ นงานด้าน
พัฒนาให้แก่ประเทศผูร้ ับ ซึI งจะต้องเป็ นความช่วยเหลือโดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือ อาจจะเป็ นการถ่ายโอนทรัพยากร ในรู ปของ
เงิ นสด หรื อสิ นค้าและบริ การ แต่ ไม่ นับรวมความช่ วยเหลื อทีI เกีI ยวกับกองทัพ หรื อทางการทหาร ทัEงนีE
รู ปแบบ ODA มีทE งั ทีIเป็ นแบบลักษณะผ่อนปรน (concessional) และแบบการให้เปล่า (grant)
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ

กําหนดเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด โดยกําหนดว่าต้องมี ตัวเลขODA เท่ากับ 0.7% ของรายได้
ประชาชาติ ทีIให้แก่กลุ่มประเทศทีIกาํ ลังพัฒนา และ ODA ทีIให้แก่กลุ่มประเทศทีIพฒั นาน้อยมีมูลค่า 0.150.20% ของรายได้ประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม OECD-DAC ได้เสนอสู ตรการคํานวณตัวชีEวดั ทีI 17.2.1

ดังต่อไปนีE

สัดส่ วนความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ(%)
การจัดสรรความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
= +
, × 100
รายได้ประชาชาติมวลรวม

จากข้อ มู ล ทางสถิ ติ จ ะเห็ น ว่ า ตัว เลขเงิ น ช่ ว ยเหลื อ รวมของประเทศสมาชิ ก Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) ในปี พ.ศ. 2560 อยูท่ ีI 146 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึI ง
ลดลงประมาณ 0.6% จากปี ก่อนหน้า
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รู ปภาพทีC 2.2 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ (Net ODA) ต่อรายได้
ประชาชาติมวลรวม (GNI)

แหล่งทีIมา: UN Statistics Division และ Detailed aid statistics: Official and private flows

รู ปภาพทีI 2.2 แสดงตัวเลขทางสถิติโดยองค์การสหประชาชาติ สัดส่ วนการให้ความช่วยเหลือเพืIอ
การพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (สุ ทธิ ) ต่อรายได้ประชาชาติของสหราชอาณาจักร และราชอาณาจักรสวีเดนนัEน
สู งกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กา และในรู ปของมูลค่ารวมของความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
(หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ) นัEน ประเทศทีI มียอดบริ จาคสู งทีI สุดกลับเป็ นสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรต ตามมาด้วย
ราชอาณาจักรสวีเดน ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ราชอาณาจักรนอร์ เวย์ สาธารณรัฐตุรกี ราชอาณาจักรเดนมาร์ ก
และสหราชอาณาจักร (ดูรูปภาพทีI 2.3) แต่เมืIอพิจารณามูลค่ารวมของความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่าง
เป็ นทางการ (หน่วย: ดอลลาร์ สหรัฐ) ทีIให้แก่ประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุดนัEน ประเทศสหรัฐอเมริ กามียอดเงิน
ช่วยเหลือสู งกว่าประเทศอืIนๆ (ดูรูปภาพทีI 2.4)
เป้ าประสงค์นE ี มีความชัดเจน ทําให้ตวั ชีEวดั ทีIกาํ หนดขึEนมีความครอบคลุม ชัดเจนและเหมาะสมกับ
บริ บทของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย แม้ว่าหน่ วยงานในประเทศไทยมีความเห็นว่าเป้ าประสงค์นE ี ไม่
เกีI ยวกับประเทศไทยก็ตาม สําหรั บประเทศไทยอาจจะมี การให้ความช่ วยเหลื อเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ น
ทางการแก่ประเทศเพืIอนบ้านผ่านความร่ วมมือระหว่างประเทศ และสํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
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กับประเทศเพืIอนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) แต่สัดส่ วนเงินช่วยเหลือต่อระดับรายได้ประชาชาติของ
ไทยก็ยงั ไม่สูงมากนัก
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวชีEวดั นีE แต่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น
OECD ได้จดั ทําฐานข้อมูลทีIมีระดับความลึกของข้อมูลค่อนข้างสู ง โดยมีขอ้ มูลการช่วยเหลือเพืIอการพัฒนา
อย่างเป็ นทางการของแต่ละประเทศ (รวมทัEงของประเทศไทย) ทีIให้กบั กลุ่มประเทศทีIมีระดับการพัฒนา
ต่างๆ กันไป รวมถึงข้อมูลแยกตามทวีปของประเทศผูร้ ับ มีทE งั ข้อมูลการช่วยเหลือทีIให้เพืIอการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เช่ น ความช่ วยเหลือทีIให้เพืIอการพัฒนาด้านสาธารณู ปโภคทางสังคม ความช่ วยเหลือทีIให้เพืIอการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจ

รู ปภาพทีC 2.3 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ (Net ODA) ต่อรายได้ประชาชาติ
มวลรวม (GNI)

แหล่งทีIมา: UN Statistics Division และ Detailed aid statistics: Official and private flows
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รู ปภาพทีC 2.4 การเปรี ยบเทียบความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ (Net ODA in million USD)
ของประเทศอืIนๆไปยังประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด (Least Developed Countries)

แหล่งทีIมา: UN Statistics Division และ Detailed aid statistics: Official and private flows

2.3

เป้ าประสงค์ ทีC 17.3 ประเทศทีCกําลังพัฒนามีการระดมทรั พยากรทางการเงินเพิCมเติมจากแหล่ งทีC
หลากหลาย
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ได้กาํ หนดตัวชีEวดั ไว้หลายตัวสําหรับเป้าประสงค์นE ี ตาม

ประเภทการไหลเข้าของเม็ดเงินจากต่างประเทศ โดยตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ 17.3 มีดงั นีE
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ตัวชีว& ัด 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่ างประเทศ (Foreign direct investments: FDI) การช่ วยเหลือเพืLอการ
พัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และความร่ วมมือ ใต้ -ใต้ คิ ดเป็ นสั ดส่ วน
ของงบประมาณประเทศทั&งหมด1
การลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign investment) หมายถึง การลงทุนของภาคเอกชนต่างประเทศ ซึI ง
อาจเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาก็ได้ โดยการลงทุนจากต่างประเทศแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1)
การลงทุนโดยตรง (Direct investment) หมายถึง การลงทุนทีIผลู ้ งทุนเข้าไปมีส่วนในการก่อตัEงกิจการ มีส่วน
เป็ นเจ้าของ มี ส่วนในการควบคุมกิ จการ ตัดสิ นใจเกีI ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จ และ (2) การลงทุนทางอ้อม
(Indirect investment) หรื อ การลงทุนทางการเงิน (Financial investment) หมายถึง การลงทุนทีIผูล้ งทุนมิได้
เข้าไปมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจทีIไปลงทุน เช่น การถือหุ ้น การให้กู้ และการลงทุนซืE อ
หลัก ทรั พ ย์ ตามนิ ย ามของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ หรื อ FDI คื อ
ธุ รกรรมการลงทุนทีIผมู ้ ีถิIนฐานในต่างประเทศมีต่อธุ รกิจทีIมีถิIนฐานในประเทศไทย โดยรู ปการลงทุนทีIถือ
เป็ นการลงทุนโดยตรง ได้แก่ การลงทุนด้วยการถือหุน้ ทีIมีสิทธิk ร่ วมในการบริ หารกิจการตัEงแต่ร้อยละ 10 ขึEน
ไป การกูย้ มื การถือตราสารหนีE และสิ นเชืIอการค้าทีIเป็ นธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน และกําไรคง
ค้างทีIนาํ กลับมาลงทุน
ในขณะทีIธนาคารโลก (World Bank) ได้เสนอการคํานวณ FDI/GDP ของตัวชีEวดั 17.3.1 ไว้ดงั นีE

สัดส่ วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (%) = &

มูลค่าสุ ทธิของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ซึI งเน้นกระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ธนาคารโลกได้เปิ ดเผยข้อมูลตัวเลข จากรู ปภาพ 2.5
สัดส่ วน FDI ต่อ GDP ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิIมขึEนเรืI อยๆ แม้จะมีการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงทีIมี
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะทีI สหราชอาณาจักร (UK) มีสดั ส่ วน FDI ต่อ GDP ในช่วงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจโลกตํIากว่าช่วงก่อนวิกฤตค่อนข้างมาก

แปลจากเอกสาร “Final list of proposed Sustainable Development” ทีIออกโดยองค์การสหประชาชาติ ซึIงระบุตวั ชีEวดั 17.3.1 ไว้วา่ “Foreign direct investments (FDI),
official development assistance and South-South Cooperation as a proportion of total domestic budget”
1
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รู ปภาพทีC 2.5 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการลงทุนในต่างประเทศ (Net Outflow of Investment) เทียบกับGDP

แหล่งทีIมา: World Bank

สําหรับประเทศไทยนัEน ตัวชีEวดั ทีIเหมาะสมควรเป็ นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Net Inflow of
Foreign Direct Investment) ซึI งเป็ นปั จจัยหนึI งทีIมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทีIรับการลงทุน FDI

และของโลก เนืIองจากมีการถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยี ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตประชากรโลก และทําให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนืI อง ประเทศต่าง ๆ จึ งมี การผลักดันนโยบายหลายด้านให้ดึงดู ดการลงทุ นโดยตรงจาก
ต่างประเทศ เพืIอผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัEนการส่ งเสริ มการลงทุน FDI จึงควรดําเนินการ
ควบคู่ไปกับกรอบกติกาการลงทุนทีIยงัI ยืน เพืIอความยังI ยืนของโลกในระยะยาว
คณะวิจยั จึงเสนอตัวชีEวดั ในบริ บทของประเทศไทยไว้ดงั นีE
สัดส่ วนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (%) = &

มูลค่าสุ ทธิของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
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ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีส่วนในการลงทุนเพืIอการพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนาทีIหลากหลาย
ในรู ปแบบของความช่วยเหลือเพืIอการพัฒนาแบบให้เปล่า (ODA) และให้กูย้ ืมผ่านสํานักงานความร่ วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพืIอนบ้าน (สพพ.) และการสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้าลงทุนทางตรง ในกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพืIอนบ้าน ธนาคารโลกเสนอให้ใช้ตวั ชีE วดั ตัวเดียวกับตัวชีE วดั ของ
เป้าประสงค์ 17.2
ในส่ วนของการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนา ทีIเรี ยกว่า ความร่ วมมือใต้ - ใต้
นัEน ประเทศไทยได้เข้าร่ วมการเป็ นหุ ้นส่ วนความร่ วมมื อกับประเทศกําลังพัฒนาอืI นในภูมิภาค องค์กร
ระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิ กสหประชาชาติ โดยในกรอบความร่ วมมือ ใต้-ใต้ นีE รวมถึงไตรภาคี
ต่างๆ เพืIอส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาทีIยงัI ยืนตามเป้ าหมายทีIกาํ หนดโดยองค์การสหประชาชาติ โดย
ประเทศไทยได้ดาํ เนินนโยบายส่ งเสริ มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพืIอสนับสนุนการเป็ นหุน้ ส่ วนความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศเพืIอการพัฒนาทีIยงัI ยืน (Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDG Partnership) มา
อย่างต่อเนืI อง เช่น เป็ นประธานกลุ่ม 77 ประเทศในปี พ.ศ. 2559 เพืIอเผยแผ่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยหวังให้เป็ นหนึI งในแนวทางทีIจะนําไปสู่ เป้ าหมายการพัฒนาทีIยงัI ยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ตัวชีว& ดั 17.3.2 มูลค่ าการโอนเงินกลับประเทศ คิดเป็ นร้ อยละของ GDP
มูลค่าการโอนเงินกลับประเทศ (Volume of remittance) ได้แก่ การโอนเงิน หรื อผลตอบแทนของลูกจ้างกลับ
ประเทศทีIเป็ นถิIนฐานกําเนิ ดของลูกจ้างนัEน โดยลูกจ้างดังกล่าวนัEนไม่ได้เป็ นเป็ นผูพ้ กั อาศัยถาวรในถิIนฐาน
ต่างประเทศ (Non-resident) ซึIงตัวชีEวดั นีE สามารถคํานวณได้จากสู ตรดังต่อไปนีE

สัดส่ วนการโอนกลับประเทศเทียบกับGDP (%) = &

มูลค่าเงินโอนเงินกลับต่างประเทศ
' × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ธนาคารโลกมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตินE ี ยอ้ นหลังกลับไปหลายปี สําหรับข้อมูลทีIเกีIยวข้องกับ
ประเทศไทยนัEน ฐานข้อมูลของธนาคารโลกมีตวั เลขย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2518 โดยสัดส่ วนมูลค่าการโอน
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เงินกลับประเทศ ต่อ GDP ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 1.48% เพิIมจาก 0.12% ในปี พ.ศ. 2518
ในขณะทีI ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศเนปาล และประเทศจาไมกา มี สัดส่ ว นสู ง ถึ ง 28.31% และ 16.63%
ตามลําดับ เมืIอเปรี ยบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สัดส่ วนการโอนเงินกลับประเทศ
ของไทยนัEนมี สัดส่ วนมู ลค่าการโอนกลับค่อนข้างสู ง (สหภาพพม่ า (3.7%) และ ราชอาณาจักรกัมพูชา
(1.74%) ประเทศมาเลเซีย (0.52%))

รู ปภาพทีC 2.6 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนมูลค่าการโอนกลับประเทศเทียบกับค่า GDP2

แหล่งทีIมา: World Bank

เป้ าประสงค์นE ี มีความชัดเจน คือ เน้นการทีIประเทศกําลังพัฒนามีการระดมทรัพยากรทางการเงิน
เพิIมเติมจากแหล่งทีIมาทีIหลากหลาย มีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย แต่ตวั ชีE วดั ทีIกาํ หนดนัEน
กลับมีนิยามทีIไม่ชดั เจน โดยระบุใช้ตวั แปรทีIคิดเป็ นสัดส่ วนต่องบประมาณประเทศทัEงหมด คณะผูท้ าํ วิจยั จึง
ตัEงคําถาม “งบประมาณของประเทศทัEงหมด” คืออะไร ดังนัEน คณะผูว้ จิ ยั จึงขอตีความคําว่า “งบประมาณของ

2

มูลค่าการโอนกลับและ GDP ทีIใช้คาํ นวณเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)
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ประเทศทัEงหมด” เป็ น “ผลผลิตมวลรวมของประเทศ” ซึI งจะทําให้มีความสอดคล้องกับการคํานวณตัวชีEวดั ทีI
เสนอโดยธนาคารโลก ทัEงนีEขอ้ มูลของตัวชีEวดั ตามการตีความนีEมีอยูแ่ ล้วในฐานข้อมูลของธนาคารโลก
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมข้อมูลในส่ วนของความช่วยเหลือใต้-ใต้ สําหรับประเทศ
ไทย ดังนัEนหน่วยงานทีIเกีIยวข้องอาจจัดการประชุมเพืIอพิจารณาขัEนตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
ไว้เป็ นฐานข้อมูลเพืIอติดตามความคืบหน้าของเป้าประสงค์ 17.3
นอกจากนีE คณะผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ตัวชีEวดั ทีI 17.3.1 และ 17.3.2 ยังขาดความเหมาะสม เนืIองจากไม่
สอดคล้องกับเป้ าประสงค์ 17.3 ซึI งเน้นการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีIมาทีIหลากหลาย
แต่ตวั ชีEวดั กลับดูความหลากหลายของทีIมาของทรัพยากรผ่านประเภทการเคลืIอนย้ายเงินทุนเท่านัEน แต่ไม่ได้
ดูในมิติของประเทศทีIมาของเงินทุน และระยะเวลาของเงินทุน (สัEนหรื อยาว)

2.4

เป้ าประสงค์ ทีC 17.4 ช่ วยประเทศทีกC าํ ลังพัฒนาในการบรรลุความยังC ยืนของหนีรL ะยะยาว โดยใช้
นโยบายทีปC ระสานงานกันโดยมุ่งส่ งเสริมการจัดหาแหล่ งเงินทุน
การบรรเทาหนีแL ละการปรับ
โครงสร้ างหนีตL ามความเหมาะสม และ ช่ วยแก้ ปัญหาหนีตL ่ างประเทศของประเทศทียC ากจน และมี
หนีสL ิ นในระดับสู งเพืCอลดปัญหาหนีสL ิ น
ตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์นE ี คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ได้กาํ หนดให้เป็ นสัดส่ วนบริ การ

เงินกูต้ ่อการส่ งออกของประเทศ
ตัวชีว& ดั 17.4.1 สั ดส่ วนบริ การเงินกู้ คิดเป็ นร้ อยละของการส่ งออกสิ นค้ าและการบริ การ
ตัวชีEวดั นีE พิจารณาถึงสัดส่ วนหนีE สินรวมของรัฐบาล ซึI งก็คือ ผลรวมของการชําระดอกเบีEย และการ
ชําระคืนเงินต้นในหนีE สินระยะยาว ในรู ปแบบของสกุลเงินต่าง ๆ นํามาเปรี ยบเทียบกับ มูลค่าการส่ งออก
สิ นค้าและบริ การ ตัวชีEวดั นีE เป็ นตัวแปรหนึI งทีIใช้วดั สภาพคล่องของประเทศ หากสัดส่ วนนีE มีค่าตํIา หรื อการ
บริ การเงินกูต้ Iาํ กว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ แสดงว่าประเทศมีสภาพคล่องดี มีความสามารถใน
การชําระหนีE ธนาคารโลกเสนอผลการวิเคราะห์ตวั เลข พบว่ากลุ่มประเทศทีIกาํ ลังพัฒนาจะสามารถประสบ
กับปั ญหาทางเศรษฐกิจ เมืIอมูลค่าปั จจุบนั ของหนีE สินนัEนสู งกว่ามูลค่าการส่ งออก 2 เท่า โดยในกลุ่มประเทศ
ทีIมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสู งมักจะพบว่ามีอตั ราหนีEสูงด้วยเช่นกัน
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สําหรับตัวชีEวดั 17.4.1 ธนาคารโลกได้เสนอสู ตรคํานวณไว้ดงั ต่อไปนีE
การบริ การเงินกู้ (%) = +

หนีEรวมของรัฐบาล
, × 100
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ

ในขณะทีIตวั ชีEวดั ตามนิ ยามขององค์การสหประชาชาติวดั ระดับหนีE ต่างประเทศของภาครัฐเท่านัEน
คณะวิจยั มีความเห็นว่า สถิติหนีEต่างประเทศทีIควรให้ความสําคัญควรเป็ นการวัดมูลค่าหนีE ซึI งอาจจะเป็ นหนีE
ทีI ก่ อ โดยภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หนีE ต่ า งประเทศควรรวมถึ ง การกู้ยื ม จากแหล่ ง เงิ น ทีI ม าจากถิI น ฐาน
ต่างประเทศ โดยมีภาระผูกผันทีIจะต้องชําระคืนเงินต้นและดอกเบีEยเมืIอครบกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
ทัEงนีE ขอ้ มู ลหนีE ต่างประเทศมี ความสําคัญต่ อการติ ดตามวิเคราะห์ เสถี ยรภาพทางการเงิ น รวมถึ งดําเนิ น
นโยบายเพืIอรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ดังนัEน นอกจากตัวชีEวดั การให้บริ การเงินกู้ (Debt services) ในนิยามข้างต้น ซึI งดูเพียงหนีEของรัฐบาล
ธนาคารโลกจึงได้เสนอตัวชีE วดั อืIนเพิIมเติมทีIเกีIยวข้องกับสัดส่ วนบริ การเงินกู้ เช่น อัตราส่ วนหนีE รวมของ
รั ฐบาลต่ อ GDP, อัตราส่ วนหนีE ต่างประเทศ (External Debts) ต่ อมู ลค่าการส่ งออก และ สัดส่ วนของหนีE
ต่างประเทศเทียบกับหนีEรวมของรัฐบาล
รู ปภาพ 2.7 แสดงให้เห็ นว่า ประเทศไทยมีสัดส่ วนหนีE รวมของรัฐบาลเทียบกับมูลค่าการส่ งออก
ในช่วง 10 ปี ทีIผา่ นมาตํIากว่าค่าเฉลีIยในกลุ่มของประเทศทีIมีรายได้ปานกลางระดับสู ง (Upper Middle Income
Country) ในทางตรงข้าม รู ปภาพทีI 2.8 แสดงถึ ง สัดส่ วนหนีE รวมของรั ฐบาลต่ อรายได้ประชาชาติ ของ
ประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับกับกลุ่มประเทศทีIมีรายได้ปานกลางระดับสู ง (Upper Middle Income Country)
จะเห็นได้วา่ อัตราส่ วนหนีEรวมต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทยมีค่าสู งกว่ากลุ่มประเทศทีIมีรายได้ปาน
กลางระดับสู ง เกือบตลอดช่วงเวลาครึI งทศวรรษ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544 การบริ การ
เงิ น กู้ ทีI มี ค่ า สู ง สุ ด ในประวัติ ศ าสตร์ เป็ นผลทํา ให้ สั ด ส่ ว นหนีE รวมของรั ฐ บาลเปรี ย บเที ย บกับ รายได้
ประชาชาติมวลรวมของประเทศไทย (Total Debt/GNI) มีค่าสู งขึEนถึงร้อยละ 17.37 ซึI งในขณะนัEน ประเทศ
ไทยได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มยํากุง้ รวมถึง การประกาศค่าเงินบาทลอยตัว
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รู ปภาพทีC 2.7 สัดส่ วนหนีEรวมของรัฐบาลต่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การของประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศทีIมีรายได้ปานกลางระดับสู ง (Upper Middle Income)

แหล่งทีIมา: World Bank, International Debt Statistics

รู ปภาพทีC 2.8 สัดส่ วนหนีEรวมของรัฐบาลต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับกลุ่มประเทศทีIมีรายได้ปาน
กลางระดับสู ง (Upper Middle Income Country)
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แหล่งทีIมา: World Bank, International Debt Statistics

2.5

เป้ าประสงค์ ทีC 17.5 ใช้ มาตรการส่ งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาน้ อยทีสC ุ ด
สําหรับเป้าประสงค์นE ี คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้กาํ หนดตัวชีEวดั ไว้ดงั นีE

ตัวชีว& ดั 17.5.1 จํานวนประเทศทีLมกี ารใช้ มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพืLอประเทศพัฒนาน้ อยทีLสุด
ถ้าดูจากคํานิยามของทีIองค์การสหประชาชาติกาํ หนดไว้ คือ จํานวนประเทศทีIทาํ การปฏิรูปนโยบาย
ประเทศ และสนับสนุนลงทุนในประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด ตัวชีEวดั นีEยงั มีความไม่ชดั เจนสู ง ไม่วา่ จะเป็ นใน
เรืI องของนิ ยาม หรื อข้อมูลทีIจะนํามาใช้ในการประเมินหรื อพิจารณาทีIยงั ขาดแคลนอยู่ แม้ว่าในบริ บทของ
ประเทศไทย BOI จะมีการจัดตัEงกองส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพืIอส่ งเสริ มการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซี ยนและตลาดใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพืIอขยายการลงทุนของไทยไป
ยังต่างประเทศและเพืIอพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศทีIนกั ลงทุนไทยไปลงทุน แต่ไม่มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจาํ นวนประเทศทีIมีการทําข้อตกลง
เมืIอพิจารณาด้านความเหมาะสมของตัวชีEวดั ในขณะทีIเป้าประสงค์เน้นเพิIมการใช้มาตรการส่ งเสริ ม
การลงทุนในประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด แต่ตวั ชีEวดั กับเป็ นจํานวนประเทศทีIมีการใช้มาตรการสนับสนุนการ
ลงทุนเพืIอประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด ทัEงทีIควรจะเป็ นจํานวนประเทศพัฒนาน้อยทีIสุดทีIภาคเอกชนของแต่ละ
ประเทศสมาชิกไปลงทุนและได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ
ยิIงไปกว่านัEน หน่ วยงานทีIเกีIยวข้องอาจพิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลมูลค่าการลงทุนผ่านมาตรการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการลงทุนในประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด เพืIอใช้เป็ นตัวชีE วดั ของเป้ าประสงค์นE ี ซI ึ งน่ าจะมี
ความเหมาะสมกับเป้าประสงค์มากกว่าตัวชีEวดั 17.5.1

2.6

เป้ าประสงค์ ทีC 17.10 ส่ งเสริมระบบการค้ าพหุภาคีทีCเป็ นสากล มีกติกา เปิ ดกว้ าง ไม่ เลือกปฏิบัติ และ
เสมอภาค ภายใต้ องค์ การการค้ าโลก (WHO) ซึC งรวมถึงการผ่ านข้ อสรุ ปการเจรจาภายใต้ วาระการ
พัฒนารอบโดฮา
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้กาํ หนดตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ 17.10 ไว้ดงั นีE
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ตัวชีว& ดั 17.10.1 อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียL ทุกประเทศ (Weighted Average Tariff Rate)
อัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIยของประเทศ (Weighted Average Tariff: WAT) สามารถคํานวณได้จาก
สู ตรดังต่อไปนีE
5

012 = 3 04 24
467

กําหนดให้ Wi คือ นํEาหนักทีIคิดจากสัดส่ วนของมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าชนิ ดนัEน ๆ เทียบกับมูลค่าการนําเข้า
สิ นค้าทัEงหมด และ T คือ อัตราภาษีศุลกากรของสิ นค้าชนิดนัEน ๆ
จากการสํารวจตัวชีEวดั อัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIยของประเทศ ยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยทีI
รับผิดชอบโดยตรงในการคํานวณและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม องค์การการค้าโลกได้คาํ นวณ
อัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIยของประเทศต่าง ๆ (ดูตารางทีI 2.1) ตัวชีEวดั นีEถูกคํานวณขึEนโดยอาศัยมูลค่าสิ นค้าทีI
นําเข้าประเทศ โดยไม่รวมสิ นค้าเกษตรกรรมและสิI งทอ ธนาคารโลกได้ทาํ การรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูล
ของตัวชีEวดั นีE
เนืI องด้วยการเก็บอากรนําเข้าเป็ นภาระหน้าทีIของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การจัดเก็บข้อมูล
อากรขาเข้าและการคํานวณอาจสามารถมอบหมายให้ทางกรมรับผิดชอบ เพืIอความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและความเหมาะสม เนืIองจากทางกรมน่าจะมีความเข้าใจในเรืI องอัตราภาษีศุลกากรมากกว่าหน่วยงาน
อืIน
อย่างไรก็ตาม เพืIอให้การคํานวณตัวชีE วดั อัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIยมีคุณภาพของข้อมูลทีIดีขE ึน นัก
เศรษฐศาสตร์ แนะนําว่าควรทีIจะพิจารณาถึงค่าภาษีศุลกากรทีIจุดสู งสุ ด (Tariff peaks) ซึI งก็คือ ค่าภาษีทีIสูง
กว่าสิ นค้าปกติชนิ ดอืIน ๆ (หรื ออาจจะมีอตั ราภาษีทีIสูงกว่า15%) โดยเฉพาะหากมีการจัดเก็บภาษีตามลําดับ
ขัEนการผลิต (หรื อ ภาษีขEนั บันได ในบางประเทศจะจัดเก็บภาษีทีIสูงขึEนในช่วงปลายของการผลิต)
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ตารางทีC 2.1 การเปรี ยบเทียบอัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลีIย (Weighted Average Tariff) ของประเทศต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2550
ถึง พ.ศ.2660

แหล่งทีIมา: World Bank

2.7

เป้ าประสงค์ ทีC 17.11 เพิCมส่ วนแบ่ งการส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่ งออกไปทัCวโลก
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้ อยทีสC ุ ดให้ สูงขึนL 2 เท่ าในปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้กาํ หนดตัวชีEวดั ของเป้าประสงค์ 17.11 ไว้ดงั นีE

ตัวชีว& ดั 17.11.1 ส่ วนแบ่ งการส่ งออกในระดับสากลของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้ อยพัฒนา
ทางองค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามตัวชีE วดั นีE ไว้ว่า เป็ นสัดส่ วนผลรวมมูลค่าการส่ งสิ นค้าและ
บริ การออกนอกประเทศต่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การรวมของโลก รู ปภาพทีI 2.9 แสดงสัดส่ วน
ผลรวมมูลค่าการส่ งสิ นค้าและบริ การออกนอกประเทศต่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การรวมของโลก
ของกลุ่มประเทศทีIมีรายได้ต่างกันจําแนกโดยธนาคารโลก ได้แก่ กลุ่มประเทศทีIมีรายได้สูง (High income)
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และ รายได้ปานกลาง (Middle income) จะเห็นได้ว่า สัดส่ วนการส่ งออกของกลุ่มประเทศทีIมีรายได้สูงต่อ
กลุ่มประเทศทีIมีรายได้ปานกลางอยูท่ ีI 7:3
คณะวิจยั มีความเห็นว่า สัดส่ วนการส่ งออกจําเป็ นทีIจะต้องนํามาวิเคราะห์แยกเป็ นแต่ละประเทศ
และกลุ่มประเทศตามภูมิภาค เพืIอทีIจะพัฒนาระบบทางการค้า ทัEงนีE ควรเฝ้าสังเกตติดตามการเปลีIยนแปลง
มู ลค่ าส่ งออกของแต่ ละประเทศ โดยเฉพาะการเพิIมขึE นของมู ลค่ าส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศทีIมีระดับการพัฒนาน้อยทีIสุด และการลดลงของมูลค่าการส่ งออกในบางประเทศ และรัฐจําเป็ นทีI
จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบทีIจะเพิIมคุณภาพและมูลค่าให้แก่สินค้าและบริ การทีIจะส่ งออก เพืIอทีIจะเพิIม
ประโยชน์ในแง่การค้า และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีIยงั ยืนในเป้าหมายอืIน ๆ นอกจากนีE สิ นค้าบาง
จําพวก เช่น อาวุธ นํEามัน แหล่งวัตถุดิบ พลังงานธรรมชาติ ควรทีIจะแยกในการทําการวิเคราะห์ และในแง่
ของการค้าทีI เป็ นการบริ การนัEน ก็ตอ้ งให้ความสนใจเพิIมขึEนและควรอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ เช่ น ข้อมูลทีI
เกีIยวข้องกับการย้ายถิIนฐาน การท่องเทีIยว ข้อมูลเกีIยวกับบริ ษทั ข้ามชาติ (Multinational companies: MNC)
และ ข้อมูลทางสถิติของตลาดแรงงาน
โดยทางองค์การสหประชาชาติ ได้เสนอให้ 3 หน่ วยงานร่ วมกันรับผิดชอบในเรืI องของการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ซึI งได้แก่ องค์การการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) การประชุ ม
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการค้า และการพัฒ นา (United Nations Conference on Trade and Development:
UNCTAD) และองค์การการค้าโลก (The World Trade Organization: WTO)
ส่ วนในบริ บทของประเทศไทยนัEน หน่วยงานทีIรับผิดชอบนัEน คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืI อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยได้รับความร่ วมมือจากกรมศุลกากร
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจตัวชีEวดั ดังกล่าว พบว่า มีการเปิ ดเผยถึงข้อมูลทีIเกีIยวกับมูลค่าการส่ งออก
ไปยังต่างประเทศรวมทุกประเทศ รวมถึงได้มีการนําเสนอในรู ปแบบของ มูลค่าและสัดส่ วนส่ งออกสิ นค้า
สําคัญ โดยแบ่งเป็ น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ อาเซียน ญีIปุ่น สหรัฐอเมริ กา และ สหภาพยุโรป (ตารางทีI 2.2) ดังนัEน
เพืIอให้สามารถตอบสนองต่อตัวชีE วดั 17.11.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ควรมีการเพิIมการแบ่งกลุ่ม
ประเทศตามระดับการพัฒนาของประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศทีIมีพฒั นาน้อยทีIสุด กลุ่มประเทศทีIกาํ ลังพัฒนา
นอกจากนีE จากรู ปภาพทีI 2.10 และ 2.11 Federico & Junguito, A. (2016) ได้นาํ เสนอข้อมู ลทีI เกีI ยวกับการ
ส่ งออกเปรี ยบเทียบกับ GDP รวมถึง มีการนํามาคิดเป็ นสัดส่ วนการส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศอืIน ๆ ตัวชีEวดั
17.11.1 ในบริ บทของประเทศไทย นัEนอาจพิจารณานํามูลค่าการส่ งออกเทียบกับมูลค่าการส่ งออกรวมของ
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ประเทศ และเทียบกับ GDP แล้วนํามาจําแนกเป็ นสัดส่ วนทีIส่งออกไปยังกลุ่มประเทศทีIกาํ ลังพัฒนา และ
กลุ่มประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด จะทําให้ทราบถึงระดับการพึIงพาตลาดภายนอกประเทศ

รู ปภาพทีC 2.9 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วนมูลค่าการส่ งสิ นค้าและบริ การออกนอกประเทศ
ระหว่างกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศทีIมีรายได้สูง (High income) และ รายได้ปานกลาง (Middle income) และ ขนาดมูลค่าการ
ส่ งออก ตัEงแต่ปีพ.ศ. 2544 ถึง 2556

แหล่งทีIมา: World Bank

ตารางทีC 2.2 มูลค่าและสัดส่ วนการส่ งสิ นค้าออกสําคัญของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2558-2560

แหล่งทีIมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืI อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่ วมมือจากกรมศุลกากร
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รู ปภาพทีC 2.10 สัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกเทียบกับ GDP

แหล่งทีIมา: Federico, G. & Tena Junguito, A. (2016)

รู ปภาพทีC 2.11 สัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอืIน ๆ เทียบกับ GDP

แหล่งทีIมา: Federico, G. & Tena Junguito, A. (2016)
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2.8

เป้ าประสงค์ ทีC 17.12 ทําให้ เกิดการดําเนินการในเวลาทีCเหมาะสมในเรืC องการเข้ าถึงตลาดปลอดภาษี
และปลอดการจํากัดปริ มาณ ในระยะยาวสํ าหรั บประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด โดยให้ สอดคล้ องกับการ
ตัดสิ นใจขององค์ การการค้ าโลก รวมถึงการสร้ างหลักประกันว่ ากฎว่ าด้ วยแหล่ งกําเนิดสิ นค้ าทีCการ
ให้ สิทธิñพเิ ศษทางการค้ าทีCใช้ กบั ประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด จะมีความโปร่ งใสและเรียบง่ ายและมีส่วน
ช่ วยอํานวยความสะดวกในการเข้ าถึงตลาด
สําหรับเป้าประสงค์ทีI 17.12 นีE คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้กาํ หนดตัวชีEวดั ไว้ดงั นีE

ตัวชีว& ัด 17.12.1 ภาษีศลุ กากรเฉลียL ทีLประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้ อยทีLสุด และรั ฐกําลังพัฒนาทีLเป็ น
หมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิ ญอยู่
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุ นการค้าระหว่างประเทศกับประเทศในกลุ่ม CLMV ทีI
ประกอบด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และกลุ่ม Greater Mekong Sub-region (GMS) ซึI งประกอบด้วยประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศในกลุ่ม CLMV ผ่านข้อตกลงทางการค้าทวิภาคีและพหุ ภาคี ทัEงนีE สมภพ มานะ
รังสรรค์ (2553) ได้ทาํ การศึกษาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย และประเทศสมาชิกในกลุ่ม CLMV
และ GMS พบว่าการนําเข้าและส่ งออกระหว่างไทยและกลุ่มประเทศ GMS นัEนเพิIมขึEนเรืI อย ๆ นอกจากนีE
ประเทศไทยยังมีการดําเนิ นการทบทวนและแก้ไขมาตรการการกีดกันทางการค้าทางภาษีศุลกากร (Tariff
Barriers) และมาตรการกีดกันทางการค้าทีIมิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) เพืIอสนับสนุนภาคการส่ งออกของ
ประเทศและส่ งเสริ มการค้าชายแดนกับประเทศเพืIอนบ้าน
ธนาคารโลกได้จดั ทําข้อมูลสําหรั บตัวชีE วดั นีE โดยแสดงในลักษณะของค่าภาษี ศุลกากรถัวเฉลีI ย
สําหรับกลุ่มประเทศทีIเรี ยกว่า “most favoured nations”
อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียL ทีLประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้ อยทีLสุด และรั ฐกําลังพัฒนาทีLเป็ น
หมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิ ญอยู่ คํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณดังนีE
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กํา หนดให้ Wi คื อ นํEา หนัก ทีI คิ ดจากสัดส่ ว นของมู ล ค่ า การนํา เข้า สิ นค้า ชนิ ด i จากประเทศกํา ลัง พัฒนา
ประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด และรัฐกําลังพัฒนาทีIเป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก เทียบกับมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าทัEงหมด
และ T คือ อัตราภาษีศุลกากรของสิ นค้าชนิดนัEน ๆ nL คือ จํานวนประเภทสิ นค้านําเข้าของประเทศ
โดยจําแนกตามชนิดสิ นค้า ได้แก่
1. สิ นค้าขัEนปฐม (Primary product) คือ สิ นค้าประเภททีIมีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เป็ นไป
ตามธรรมชาติ ข องสิ น ค้า โดยไม่ ไ ด้ผ่า นกระบวนการแปรรู ปแต่ อ ย่า งใด เช่ น ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่
2. สิ นค้าอุตสาหกรรม (Manufactured product) สิ นค้าทีIผา่ นกระบวนการด้วยเครืI องจักรกล
ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่ อเป้ าประสงค์ทีI 17.12 โดยผลักดัน การเข้าถึ งตลาดปลอดภาษี
สําหรับประเทศทีIพฒั นาน้อยทีIสุด ซึI งทางกระทรวงการคลังได้นาํ ประกาศกระทรวงการคลัง เรืI อง การยกเว้น
อากรสําหรับสิ นค้าทีIมีถิIนกําเนิ ดจากประเทศพัฒนาน้อยทีIสุด ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมืIอวันทีI
8 เมษายน พ.ศ. 2558 และเริI มมีผลบังคับใช้ในวันทีI 9 เมษายน พ.ศ. 2558
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บททีC 3
สถานะปัจจุบันของตัวชีLวดั ภายใต้ เป้ าหมายทีC 17 ในด้ านการเงินและการค้ า ในบริบท
ประเทศไทย
ในบทนีE คณะผู ้วิ จัย ได้ท ํา การประเมิ น สถานะปั จ จุ บ ัน ของตัว ชีE วัด ซึI งกํา หนดโดยองค์ ก าร
สหประชาชาติ ตามนิยามทีIให้ไว้ในบททีI 2 และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสถานะของตัวชีEวดั ในอดีตและปั จจุบนั
ของตัวชีEวดั ข้อมูลทีIใช้ในการวิเคราะห์ในบทนีE ได้จากแหล่งข้อมูลทีIหลากหลาย เช่น ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารโลก OECD รวมถึงเอกสาร
และเว็บไซต์ของหน่ วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ BOI และสถานทูตไทยในประเทศพัฒนา
น้อยทีI สุด ทัEงนีE ความครอบคลุ มของข้อมู ลทีI ทาํ การวิเ คราะห์ ในบทนีE ขึE นอยู่กับการมี อยู่ของข้อมู ลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ โดยในบางส่ วนของการวิเคราะห์ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคํานวณเพิIมเติมเพืIอเพิIมความเข้าใจ
ถึงสถานะของตัวชีE วดั และแนวโน้มของตัวชีE วดั เพืIอให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการบรรลุเป้ าประสงค์ทีI
17.1-17.5 และ 17.10-17.12

3.1

เป้ าประสงค์ ทีC EF.E เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของการระดมทรั พยากรภายในประเทศ โดยรวมถึง
การระดมทรั พยากรผ่ านทางการสนับสนุนระหว่ างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพืCอพัฒนา
ขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ อืCนๆของรัฐ

ตัวชี ว& ัด 17.1.1 รายได้ รัฐบาลรวม คิ ดเป็ นสั ดส่ วนของผลผลิ ตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) จําแนกตามแหล่ งทีLมาของรายได้
จากข้อมูลทางสถิติโดยธนาคารโลก รายได้รวมของรัฐต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ไทย
เพิIมขึEนจากประมาณ 12% ในปี พ.ศ. 2515 มาอยูท่ ีIจุดสู งสุ ดทีI 24.51% ในปี 2558 นันI หมายถึงสัดส่ วนของ
รายได้ภาครัฐต่อรายได้รวมของประเทศเพิIมขึEนประมาณ 2 เท่า แต่ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 สัดส่ วนของ
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รายได้ภาครัฐต่อ GDP ลดลงอย่างต่อเนืIอง (23.92% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2559 และ 23.39% ของ GDP ในปี
พ.ศ. 2560)
ตารางทีI 3.1 บ่งชีEถึงการเพิIมขึEนของรายได้รวมของรัฐบาลจาก 1.83 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 มา
เป็ น 2.972 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 จากตัวเลขสถิติการคลังของสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง รายได้
ภาครัฐ (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินบริ จาค) ในช่วงปี งบประมาณพ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2561
เฉลีIยอยู่ทีI 18.82% ของ GDP (มีค่าตํIาสุ ดทีI 17.44% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2551 และสู งสุ ดทีI 19.91% ของ
GDP ในปี พ.ศ. 2556) ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาล มีรายได้รวม (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงิน
บริ จาค) อยูท่ ีI 18.11% ของ GDP
เมืI อ พิ จ ารณาผลการจัด เก็ บ รายได้โ ดยหน่ ว ยงานหลัก ของภาครั ฐ เช่ น กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชี กลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พบว่า ผลรวมรายได้ทีIจดั เก็บ (Gross Revenues) ในปี งบประมาณพ.ศ. 2561 เท่ากับ 2.971 ล้านล้านบาท โดย
รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากกรมสรรพากร คิดเป็ น 64.40% ของรายได้รวมของภาครัฐ เมืIอดูสดั ส่ วนรายได้จาก
ภาษีทุกประเภทรวมกันต่อ GDP จะเห็นว่าสัดส่ วนรายได้จากภาษีเพิIมขึEนเรืI อยๆ จากประมาณ 10% ในปี พ.ศ.
2515 มาแตะระดับสู งสุ ดทีI 17% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2556 (ดูตารางทีI 3.1)
จากรู ปภาพทีI 3.1 จะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของภาครัฐมาจากภาษีทีIเก็บจากสิ นค้าและบริ การ เช่น
ภาษี มูลค่าเพิIม (Value added tax: VAT) และภาษีสรรพสามิ ต เป็ นเช่ นนีE มาหลายทศวรรษ นอกจากนีE ยัง
แสดงให้เห็นถึงสัดส่ วนของภาษีประเภทนีE ต่อ GDP หรื อระดับรายได้รวมของประเทศมีการปรับตัวสู งขึEน
เมืIอเปรี ยบเทียบสัดส่ วนในปี พ.ศ. 2515 และพ.ศ. 2560 แต่กเ็ ป็ นการเพิIมขึEนเพียงเล็กน้อย
เป็ นทีIน่าสังเกตว่า เมืIอดูสัดส่ วนทีIแตกต่างกันของแต่ละประเภทภาษี จะเห็นว่า รายได้ภาครัฐทีIเคย
ได้จากภาษีการค้าระหว่างประเทศเป็ นอันดับทีI 2 รองจากภาษีจากสิ นค้าและบริ การ มีสดั ส่ วนลดลงอย่างเห็น
ได้ชดั โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิ จต้มยํากุง้ ในปี พ.ศ. 2540 ซึI งเป็ นผลจากการทําข้อตกลงทําการค้าเสรี
(Free Trade Agreement) กับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอืIนๆ ทัEงทีIเป็ นทวิภาคีและพหุภาคี
รู ปภาพทีI 3.1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่ วนรายได้ของภาครัฐต่อ GDP ทีIเพิIมขึEนมาตลอด 45 ปี นีE เป็ นการ
เพิIมขึEนของรายได้รัฐจากภาษีรายได้และเงินสมทบกองทุนทีIเกีI ยวกับประกันสังคม อย่างไรก็ดี ตัวเลขใน
ตารางทีI 3.1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่ วนภาษีรายได้ไม่ได้เพิIมขึEนในช่วง 10 ปี ทีIผา่ นมา (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2560)
และกลับมีสดั ส่ วนลดลงในช่วง 5 ปี สุ ดท้าย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ในขณะเดียวกันกลับเห็นสัดส่ วนรายได้
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ภาษีจากสิ นค้าและบริ การเพิIมขึEนจาก 6.94% ของรายได้รวมของประเทศในปี พ.ศ. 2551 มาเป็ น 8.32% ของ
รายได้รวมของประเทศในปี พ.ศ. 2560

รู ปภาพทีC ó.1 สัดส่ วนรายได้รัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

แหล่งทีIมา: World Bank และการคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที' ).+ รายได้รวมของรัฐบาลและสัดส่ วนของรายได้รัฐต่อ GDP (แยกตามแหล่งที:มา) ในช่วงปี 2551-2560 และแหล่งที:มาของรายได้รัฐบาลในปี 2560

ภาษีรายได้
ภาษีการค้าระหว่างประเทศ
ภาษีที:เก็บจากสิ นค้าและ
บริ การอื:น
ภาษีอื:นๆ
รวมภาษี
เงินสมทบกองทุนที:เกี:ยวกับ
ประกันสังคม
เงินบริ จาคและรายได้อื:นๆ
รายได้ของภาครัฐต่อ GDP
รวมรายได้ทN งั หมด
(ล้านล้านบาท)

สัดส่ วน % ของ GDP
2559
2560*
6.15
5.78
0.67
0.59

ล้านล้านบาท

2551
7.33
0.99

2552
6.60
0.79

2553
6.31
0.86

2554
7.53
0.88

2555
6.98
0.94

2556
7.30
0.85

2557
6.65
0.80

2558
6.51
0.73

6.94

6.67

7.64

7.82

7.40

8.73

8.21

8.75

8.46

8.32

1.2861

0.10
15.37

0.11
14.17

0.11
14.92

0.12
16.34

0.11
15.43

0.12
17.00

0.12
15.78

0.13
16.12

0.13
15.41

0.12
14.80

0.0188
2.2892

4.64

4.90

6.44

4.38

4.41

3.87

4.91

5.16

5.04

5.16

0.1534

2.58
22.59

2.41
21.49

2.86
24.22

2.60
23.33

2.67
22.51

2.81
23.68

2.95
23.63

3.24
24.51

3.48
23.92

3.43
23.39

0.5298

1.83

1.69

2.06

2.24

2.34

2.66

2.61

2.81

2.89

2.972

0.8938
0.0906

*ฐานข้อมูลของธนาคารโลกมีขอ้ มูลถึงปี 2560 เท่านัNน
แหล่งที:มา: ธนาคารโลก (World Bank) และการคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที' ).7 การใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปี พ.ศ. 2552-2561
ค่าตอบแทนแรงงาน
ค่าจ้างและเงินเดือน
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบตามจริ ง
ภาระผูกพันต้องชําระ
การใช้สินค้าและบริ การ
ดอกเบีNย
ให้ผมู ้ ีถิ:นที:อยูต่ ่างประเทศ
ให้ผอู ้ ยูใ่ นประเทศยกเว้นรัฐ
เงินอุดหนุน
จ่ายให้กบั รัฐวิสาหกิจ
จ่ายให้กบั สถาบันเอกชน
เงินช่วยเหลือ
รัฐบาลต่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยงานอื:นๆ ของภาครัฐ
ประจํา
ลงทุน
เงินสังคมสงเคราะห์
เพื:อช่วยเหลือทางสังคม
สําหรับลูกจ้างของรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายอื:นๆ
รวมทัNงสิN น

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

664,730
549,593
115,137
18,872
245,687
364,005
111,213
1,413
109,800
31,816
31,006
809
362,333
748
1,165
360,420
351,100
9,320
76,020
18,715
57,305
50,640
1,660,757

691,888
571,351
120,537
18,321
224,520
378,796
124,678
1,292
123,386
65,799
64,860
940
322,355
579
1,394
320,382
310,186
10,196
32,585
4,822
27,763
58,987
1,675,089

733,229
598,877
134,352
17,666
207,195
334,566
135,159
1,167
133,992
80,675
79,743
932
318,476
404
1,108
316,964
307,824
9,140
69,688
4,060
65,627
60,096
1,731,888

841,016
693,712
147,304
22,245
170,953
393,052
140,183
1,150
139,033
148,445
142,462
5,983
540,349
1,384
1,225
537,740
513,070
24,670
74,281
5,898
68,383
91,595
2,228,921

842,108
686,442
155,666
21,539
147,763
415,227
102,643
1,249
101,394
143,169
135,925
7,244
496,687
931
1,187
494,569
475,760
18,809
66,150
2,288
63,862
101,929
2,167,913

863,317
694,015
169,302
20,560
135,106
464,807
113,729
1,270
112,459
105,462
101,166
4,296
404,604
1,191
1,522
401,891
384,429
17,462
70,867
1,459
69,408
77,085
2,099,871

925,079
731,881
193,198
18,960
128,344
441,548
120,058
1,048
119,010
98,525
96,602
1,923
480,874
1,366
1,057
478,451
443,280
35,171
75,242
2,288
72,954
85,674
2,227,000

2559

2560

2561

987,510
1,019,084
1,046,705
762,649
776,243
782,146
224,861
242,841
264,559
18,435
15,463
17,777
115,917
105,074
97,360
455,062
448,182
476,222
131,211
134,156
145,806
1,177
1,174
1,021
130,034
132,982
144,785
117,830
107,215
112,114
116,663
106,564
109,919
1,167
651
2,194
500,521
535,851
519,137
649
612
434
1,131
1,125
1,016
498,741
534,114
517,687
465,371
517,237
500,465
33,370
16,877
17,222
81,375
82,870
79,704
2,756
2,867
1,692
78,619
80,003
78,012
98,474
89,880
80,170
2,371,983
2,417,238
2,459,858
แหล่งที:มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตัวชีว& ัด 17.1.2 สั ดส่ วนของเงินภาษีภายในประเทศ (Domestic Taxes) ที=ถกู ใช้ ไปในงบประมาณรายจ่ ายของ
ภาครั ฐ
จากฐานข้อมูล GFS ตัวเลขสัดส่ วนรายได้ภาษีต่อรายจ่ายรัฐบาลของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 อยู่
ทีA 15.51% ลดลงมาจากปี พ.ศ. 2558 (16.03%) เพียงเล็กน้อย
ทัCงนีC รายจ่ายของภาครัฐสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน (เช่น
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม) รายจ่ายสิ นค้าและบริ การ ดอกเบีCยจ่าย เงินอุดหนุน เงินชดเชย เงินสังคม
สงเคราะห์ โดยตารางทีA 3.2 แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขรายจ่ายทีAเพิAมขึCนเรืA อยๆ อย่างต่อเนืAองในช่วงปี พ.ศ. 2552
– พ.ศ. 2561 คือ ค่าตอบแทนแรงงาน โดยมีค่าจ้างและเงินเดือนเพิAมจาก 5.5 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 มา
เป็ น 7.8 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพิAมจาก 1.2 แสนล้านบาทมาเป็ น
2.6 แสนล้านบาท (ส่ วนใหญ่เป็ นภาระผูกพัน)
ในส่ วนของรายจ่ายอืAนๆ นัCน มีการเพิAมขึCนและลดลงสลับกัน แต่เมืAอเทียบมูลค่ารายจ่ายในปี พ.ศ.
2552 และ ปี พ.ศ. 2561 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายทีAมีอตั ราเพิAมขึCนมากทีAสุด คือเงินอุดหนุนทีAเพิAมจาก 0.3 แสนล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2552 มาเป็ น 1.1 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 (เพิAมขึCนประมาณ 2.5 เท่าตัว หรื อ 250%) โดย
ส่ วนนีC เป็ นผลมาจากมาตรการอุดหนุ นต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นอุดหนุ นราคาสิ นค้าเกษตร เงิ น
อุดหนุ นค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภคให้แก่ผูม้ ีรายได้นอ้ ย หรื อการให้เบีCยคนชราและบัตรสวัสดิการทีAให้แก่ผูม้ ี
รายได้นอ้ ย ตามมาด้วยเงินช่วยเหลือทีAเพิAมจาก 3.6 แสนล้านบาทเป็ น 5.2 แสนล้านบาท (เพิAมขึCนเกือบ 50%)
ซึA งส่ วนใหญ่เป็ นเงินทีAให้กบั หน่วยอืAนของรัฐ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายเพืAอซืC อสิ นค้าและบริ การนัCนเพิAมขึCนจาก
3.6 แสนล้านบาท มาเป็ น 4.8 แสนล้านบาท และดอกเบีCยจ่ายเพิAมขึCนจาก 1.1 แสนล้านบาทเป็ น 1.5 แสนล้าน
บาท (เพิAมขึCนประมาณ 30%)
ในส่ วนของเงินช่วยเหลือทีAให้แก่รัฐบาลต่างประเทศนัCน มีการปรับระดับเพิAมขึCนและลดลงสลับกัน
ไปทุกๆ 3-4 ปี อยูร่ ะหว่างมูลค่า 404 ล้านบาท และ 1,384 ล้านบาท ทัCงนีC เป็ นทีAน่าสังเกตว่า เงินช่วยเหลือทีA
ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศลดลงเรืA อยๆ มาตัCงแต่ปีพ.ศ. 2558 ในขณะเดียวกัน เงินช่วยเหลือทีAให้แก่องค์กร
ระหว่างประเทศเคยมีมูลค่าเพิAมขึCนจาก 1,165 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 ไปแตะระดับสู งกว่า 1,500 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2557 แต่นบั ตัCงแต่ปีทีAมีรัฐบาลชุดปั จจุบนั เงินช่วยเหลือในส่ วนนีC ก็ลดลงประมาณ 400 ล้านบาท
เหลือเพียง 1,016 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 ซึA งสวนทางกับเป้ าหมายการพัฒนาทีAยงัA ยืนทีA 17 ทีAส่งเสริ มให้มี
หุน้ ส่ วนความร่ วมมือระหว่างประเทศผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
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เงินสังคมสงเคราะห์เพืAอการช่วยเหลือทางสังคมลดลงจาก 18,715 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 เหลือ
เพียง 1,692 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 ในขณะทีA รัฐให้เงิ นช่ วยเหลื อแก่ ลูกจ้างของรั ฐรวมถึ งข้าราชการ
เกษียณอายุเพิAมขึCนจาก 57,305 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 เป็ น 78,012 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2562 และเมืAอรวมเงิน
อุดหนุนทีAเพิAมขึCนร่ วม 8 หมืAนล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน นันA หมายถึงรัฐให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่ผมู ้ ี
รายได้นอ้ ยมากขึCนประมาณ 8.5 หมืAนล้านบาท
ตารางทีA 3.3 รายงานตัว เลขงบประมาณรายจ่ า ยเปรี ย บเที ย บระหว่า งปี งบประมาณ (ตุ ล าคม กันยายน) 2560-2562 ซึA งเมืAอดูอตั ราการเปลีAยนแปลงของตัวเลขงบประมาณรายจ่ายรวม พบว่าเพิAมขึCนใน
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 แต่ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 (1.6%) โดยสัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายเมืAอเทียบ
กับ GDP (ซึA งเท่ากับมูลค่าการใช้จ่ายรวมของประเทศ) ลดจาก 18.5% ในปี งบประมาณพ.ศ. 2561 มาอยู่ทีA
17.1% ในปี งบประมาณพ.ศ. 2562
แม้รายจ่ายประจําจะถูกตัCงไว้ในมูลค่าทีAสูงขึCนในปี งบประมาณพ.ศ. 2562 แต่รายจ่ายประเภทอืAนล้วน
แล้วแต่ลดลง โดยเฉพาะมีการตัCงรายจ่ายเพืAอชดใช้เงินคงคลังเท่ากับ 0 ในปี งบประมาณพ.ศ. 2562 รายจ่าย
ชําระคืนเงินต้นลดลง 10% และรายจ่ายลงทุนของภาครัฐถูกกําหนดไว้ลดลง 2.4% ในปี งบประมาณพ.ศ.
2562

ตารางที' ).) งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐปี งบประมาณพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายจ่าย
(สัดส่ วนต่อ GDP)
รายจ่ายประจํา
(สัดส่ วนต่องบประมาณ)
รายจ่ายเพืAอชดใช้เงินคงคลัง
(สัดส่ วนต่องบประมาณ)
รายจ่ายลงทุน
(สัดส่ วนต่องบประมาณ)
รายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้
(สัดส่ วนต่องบประมาณ)

ปี งบประมาณ2561
3,050,000.00
18.50
2,236,946.20
73.30
49,641.90
1.60
676,469.60
22.20
86,942.30
2.90

เทียบกับ
ปี 2560
4.30
3.80
83.30
2.60
7.10

ปี งบประมาณ 2562
3,000,000.00
17.10
2,261,488.70
75.40
0.00
0.00
660,305.80
22.00
78,205.50
2.60

เทียบกับ
ปี 2561
-1.60
1.10
-100.00
-2.40
-10.00

แหล่งทีAมา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
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รู ปภาพที' ).2 สัดส่ วนงบประมาณรายจ่าย แยกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แหล่งทีAมา: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และการคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

รู ปภาพทีA 3.2 แสดงให้เห็นถึงสัดส่ วนแผนการใช้จ่ายตามงบประมาณทีAสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แห่ งชาติ จะเห็ นได้ว่าส่ วนใหญ่ ของงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ถู กใช้ไปใน 2 ยุทธศาสตร์ จากทัCงหมด 6
ยุทธศาสตร์
1) งบประมาณร่ วมร้อยละ 28 ของปี งบประมาณ 2562 ถูกใช้ไปในยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและ
พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การภาครั ฐ ซึA ง เป็ นการใช้จ่ า ยทีA เ กีA ย วกับ การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ และ
บุคคลากรของรัฐ และเมืAอรวมกับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของภาครัฐทีAมีสัดส่ วนถึง 12% จะทํา
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ให้งบประมาณทีAใช้ไปกับการบริ หารงานของรัฐ (ไม่รวมค่าบุคคลากรรัฐในยุทธศาสตร์ อืAน) สู งถึง
40% ของงบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณพ.ศ. 2562
2) งบประมาณร้อยละ 19 จะถูกนําไปใช้ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ซึA งเน้น
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสุ ขภาวะ
ในด้านทีAเกีAยวกับการพัฒนาทีAยงัA ยืนเป้ าหมาย 17 นัCน แผนงานยุทธศาสตร์ พฒั นาความเชืAอมโยงกับ
ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลกและสร้ า งความเป็ นหุ ้น ส่ ว นการพัฒ นากับ นานาประเทศ ได้รั บ การจัด สรร
งบประมาณ 5,363.5 ล้านบาท ในปี งบประมาณพ.ศ. 2562 (คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 0.18 ของงบประมาณ
ทัCงสิC น 3 ล้านล้านบาท) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึA งได้รับ
งบประมาณรวมทัCงสิC น 13% ของงบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณพ.ศ. 2562
ในส่ วนเป้ าหมายการพัฒนาทีAยงัA ยืนอืAนขององค์การสหประชาชาติ เช่น ด้านการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนและลดความเหลืA อมลํCา งบประมาณถูกจัดไว้สําหรั บการพัฒนาด้านนีC อยู่ทีA 13% ของงบประมาณ
งบประมาณทีAเกีAยวข้องกับยุทธศาสตร์ ดา้ นการแก้ไขปั ญหาความยากจน ลดความเหลืAอมลํCา และสร้างการ
เติบโตจากภายใน รวมทัCงสิC น 397,581.4 ล้านบาท แบ่งเป็ น
1) แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมันA คงและลดความเหลืAอมลํCาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 67,921.6
ล้านบาท
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุ ขภาพ 223,933.3 ล้านบาท
3) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพืAอรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ 851.2 ล้านบาท
4) แผนงานยุท ธศาสตร์ ส ร้ า งความเข้ม แข็ง ของสถาบัน ทางสัง คม ทุ น ทางวัฒ นธรรม และชุ ม ชน
1,987.8 ล้านบาท
5) แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาสืA อสารมวลชนให้เป็ นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 2.0 ล้านบาท
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพืCนทีAระดับภาค 498.1 ล้านบาท
7) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน ลดความเหลืAอมลํCาและสร้างการเติบโต
จากภายใน) 96,032.5 ล้านบาท
8) แผนงานพืCนฐานด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน ลดความเหลืA อมลํCาและสร้ างการเติ บโตจาก
ภายใน 6,354.9 ล้านบาท
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นอกจากนีC ยงั มีงบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์ ดา้ นการจัดการนํCาและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชี วิตทีAเป็ นมิตรกับสิA งแวดล้อมอย่างยังA ยืน 117,266.0 ล้านบาท ซึA งคิดเป็ นร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่าย
เท่านัCน และงบประมาณย่อยในส่ วนของแผนงานบูรณาการจัดการปั ญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์
665.3 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด 5,195.5 ล้านบาท
ซึAงอยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นความมันA คงทีAได้รับงบประมาณรวมอยูท่ ีA 329,239.6 ล้านบาท

3.2

เป้ าประสงค์ ที' 78.9 ประเทศพัฒนาแล้ วจะดําเนินการให้ เป็ นผลตามพันธกรณีเรื' องการให้ ความ
ช่ วยเหลือเพื'อการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการโดยเต็มที' โดยรวมถึงพันธกรณีทใี' ห้ ไว้ โดยประเทศพัฒนา
แล้ วหลายประเทศที'จะบรรลุเป้ าหมายการมีสัดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ _.8 สํ าหรั บให้ แก่ ประเทศ
กําลังพัฒนา และมีสัดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ _.7` ถึง _.9_ สํ าหรับให้ แก่ ประเทศพัฒนาน้ อยทีส' ุ ด

ตัวชีว& ัด 17.2.1 ความช่ วยเหลือเพื=อการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (ODA) สุ ทธิ , ยอดรวม และที=ให้ แก่ ประเทศ
พัฒนาน้ อยที=สุด โดยคิ ดเป็ นสั ดส่ วนรายได้ มวลรวมประชาชาติ ของ ผู้บริ จาค OECD/คณะกรรมการพัฒนา
ช่ วยเหลือ (Development Assistance Committee (DAC)
จากตารางทีA 3.4 ข้อมูลแสดงรายงานตัวชีC วดั ทีA 17.2.1 ซึA งรวมถึงเงินช่วยเหลือเพืAอการพัฒนาอย่าง
เป็ นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ทัCงในส่ วนทีAบริ จาคให้ประเทศอืAนและทีAเป็ นยอดรับ
จากประเทศอืAน ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2559
ยอดรวมการให้ความช่ วยเหลือเพืAอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ ในปี พ.ศ. 2549 อยู่ทีA 73.73 ล้าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ น 0.036% ของรายได้มวลรวมประชาชาติของไทย (GNI) ตัวเลขเงินให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ เพิA ม ขึC น และลดลงสลับ กัน มาตลอด อย่า งไรก็ ต าม เมืA อ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นของรายได้ม วลรวม
ประชาชาติ เงินให้ความช่วยเหลือ ODA ของไทยไม่เคยมียอดเกินกว่า 0.05% ของ GNI ของไทย ในปี พ.ศ.
2560 มียอดบริ จาครวมคิดเป็ น 0.033% ของ GNI เมืAอเปรี ยบเทียบกับประเทศอืAนๆ ในกลุ่มประเทศทีAพฒั นา
แล้วและประเทศทีAกาํ ลังพัฒนา ยังถือว่าเป็ นสัดส่ วนทีAตAาํ มาก

63

ในขณะทีAยอดเงินให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศทีAพฒั นาน้อยทีAสุดเคยเป็ นค่าบวกในช่วงปี พ.ศ. 2549
- พ.ศ. 2552 ยอดดังกล่าวกลายเป็ นติดลบในช่วงทีAไทยประสบปั ญหาทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็
ดี จากการพิจารณาสถิ ติยอดบริ จาคทีA ให้แก่ ประเทศทีA พฒั นาน้อยทีA สุดในช่ วงการบริ หารงานของรั ฐบาล
ปั จจุบนั พบว่าค่อยๆ เพิAมขึCนเรืA อยๆ แม้จะมีสดั ส่ วนต่อ GNI ลดลง โดยตัวเลขทีAมีการรายงานครัCงสุ ดท้ายคือ
ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 54 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึA งคิดเป็ น 0.012% ของ GNI ตัวเลขดังกล่าวยังคงสู งกว่า
ประเทศรัสเซียซึAงมีค่า ODA อยูท่ ีA 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รู ปภาพทีA 2.3-2.4)
เมืAอดูดา้ นยอดรับเงินช่วยเหลือเพืAอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการจากประเทศทีAพฒั นาแล้ว กลับพบว่า
เพิAมขึC นเรืA อยๆ จนล่ าสุ ดอยู่ทีA 0.058% ของรายได้มวลรวมประชาชาติ ของไทย และเมืA อเปรี ยบเที ยบกับ
ยอดเงินบริ จาคทีAไทยให้แก่ประเทศอืAน พบว่ายอด ODA สุ ทธิแสดงว่าประเทศไทยยังคงเป็ นประเทศผูร้ ับเงิน
ช่ ว ยเหลื อ เพืA อ การพัฒ นาอย่า งเป็ นทางการ และยอด ODA ไม่ ว่า จะเป็ นตัว เลขรวมหรื อ สุ ท ธิ ย งั ตํAา กว่า
เป้ าหมายค่อนข้างมากในฐานะผูใ้ ห้เงินช่วยเหลือเพืAอการพัฒนาอย่างเป็ นทางการแก่ประเทศทีAพฒั นาน้อย
ทีAสุด
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ตารางที' ).4 เงินช่วยเหลือเพื.อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (Official Development Assistance: ODA)
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560*

เงินบริจาคช่ วยเหลือเพื'อการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ
ยอด ODA สุ ทธิที.ให้แก่
ประเทศพัฒนาน้อย
ที.สุด (ล้าน US$)
(% of GNI)
ยอดรวม ODA (ล้าน
US$)
(% of GNI)

61.42

49.13

130.38

29.76

-8.08

10.46

1.64

24.00

56.71

49.59

48.73

54.00

0.0304
73.73

0.0261
66.91

0.0663
177.02

0.0145
38.48

-0.0024
4.47

0.0030
22.79

0.0004
11.49

0.0064
36.36

0.0151
68.97

0.0135
62.42

0.0132
167.69

0.012
144.71

0.036

0.036

0.09

0.019

0.001

0.007

0.003

0.01

0.018

0.017

0.046

0.033

ยอดรับเงินช่ วยเหลือเพื'อการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ
ยอดรับ ODA สุ ทธิที.
ได้รับ (ล้านUS$)
(% of GNI)
ยอดรับ ODA สุ ทธิที.
ได้รับเฉลี.ยต่อประชากร
(ล้าน US$)

-217.04

-310.99

-618.72

-75.78

-20.36

-134.12

-131.37

28.79

354.51

58.67

227.78

250.02

-0.1017
-3.2973

-0.1224
-4.6980

-0.2204
-9.2977

-0.0279
-1.1330

-0.0062
-0.3029

-0.0371
-1.9861

-0.0346
-1.9364

0.0073
0.4225

0.0918
5.1816

0.0154
0.8545

0.0580
3.3077

0.0576
3.6215

แหล่งที.มา: World Bank และ OECD สําหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2560
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3.3

เป้ าประสงค์ ที0 17.3 ประเทศทีก0 าํ ลังพัฒนามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิม0 เติมจากแหล่ งที0

หลากหลาย
ตัวชีว& ัด 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่ างประเทศ (Foreign direct investments: FDI) การช่ วยเหลือเพื>อการ
พัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และความร่ วมมือ ใต้ -ใต้ คิ ดเป็ นสั ดส่ วน
ของงบประมาณประเทศทั&งหมด
ในประเด็นการลงทุนของไทยในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที:มีการพัฒนาน้อยที:สุด สมภพ
มานะรังสรรค์ (2553) ศึกษาการลงทุนของไทยในประเทศเพื:อนบ้าน ได้รายงานตัวเลขการลงทุนของไทยใน
ประเทศที: พ ัฒ นาน้ อ ยที: สุ ด อย่ า งเช่ น สหภาพพม่ า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา พบว่าไทยเป็ นประเทศอันดับ 1 ที:ลงทุนในสหภาพพม่า ในปี พ.ศ. 2552 (คิดเป็ นร้อย
ละ 50 ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหภาพพม่า) และตลอด 10 ปี มานีQ รัฐบาลไทยให้เงินกูแ้ ละ
เงินช่วยเหลือ (ODA) แก่สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ในโครงการจํานวนมาก เช่น โครงการ
สนามบินปั กเซ โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาของ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวที:เข้ามา
ศึ ก ษาในประเทศไทย ทํา ให้ไ ทยเป็ นนัก ลงทุ น อัน ดับ 2 ใน สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
นอกจากนีQ สมภพ มานะรังสรรค์ ยังรายงานอีกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2552 ไทยมีโครงการลงทุนใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 81 โครงการ โดยมีทQ งั ที:ลงทุนโดยไทย 100% และที:ลงทุนบางส่ วน และมีตวั เลข
รวมเงินลงทุนอยูท่ ี: 362.35 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ
จากรู ปภาพที: 3.3 จะเห็นว่าประเทศไทยมีเงินลงทุนทางตรงไหลเข้าสู่ ประเทศไทยมากกว่าไหลออก
จากประเทศไทย ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 ที:มีการไหลออกของเงินลงทุนทางตรง ส่ วนหนึ:งเป็ นผล
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศและส่ วนหนึ: งเป็ นผลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยใน
ช่วงเวลาดังกล่าว และตัQงแต่ปีพ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึQนเรื: อยๆ ทําให้มีเงินทุนไทยไหลออกไปลงทุน
ในต่างประเทศมากขึQน (ดูตารางที: 3.5)
นอกจากตัวเลขเงินช่วยเหลือเพื:อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการของไทยที:ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น คณะ
ผูท้ าํ วิจยั ได้สาํ รวจมาตรการของไทยที:ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื:นเพื:อส่ งเสริ มการพัฒนาในประเทศ
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ผูร้ ับ พบว่าไทยมีการให้ความช่วยเหลือในรู ปของเงินกูแ้ บบผ่อนปรน หรื อที:เรี ยกว่า concessional loan และ
เงินให้เปล่า ที:เรี ยกว่า grant แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ: งประกอบด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และยังให้ความช่วยเหลือ
ประเทศในทวีปแอฟริ กาและเอเชียใต้ อีกทัQงยังเข้าร่ วมบริ จาคเงินให้แก่ IDA ซึ:งเป็ นสถาบันในการกํากับของ
ธนาคารโลกเพื: อ ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นการเงิ น แก่ ป ระเทศที: มี ร ายได้ต: าํ ทัว: โลก (รายละเอี ย ดเกี: ย วกับ
สถานะปัจจุบนั ของเงินช่วยเหลือเพื:อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการได้วเิ คราะห์ไปแล้วในส่ วนที: 3.2 ข้างต้น)

รู ปภาพที0 F.3 เงินลงทุนโดยตรงสุ ทธิจากต่างประเทศและในต่างประเทศ
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แหล่งที:มา: World Bank

ในส่ วนของการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนา ที:เรี ยกว่า ความร่ วมมือใต้ - ใต้
นัQน ประเทศไทยได้เข้าร่ วมการเป็ นหุ ้นส่ วนความร่ วมมื อกับประเทศกําลังพัฒนาอื: นในภูมิภาค องค์กร
ระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ในกรอบความร่ วมมือ ใต้ - ใต้ นีQ รวมถึงไตรภาคีต่างๆ
เพื:อส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาที:ยงั: ยืนตามเป้าหมายที:กาํ หนดโดยองค์การสหประชาชาติ โดยประเทศ
ไทยได้ดาํ เนิ นนโยบาย SEP for SDG Partnership มาอย่างต่อเนื: อง เช่น เป็ นประธานกลุ่ม 77 ประเทศในปี
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พ.ศ. 2559 เพื:อเผยแผ่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยหวังให้เป็ นหนึ: งในแนวทางที:จะนําไปสู่ การพัฒนา
ภายใต้กรอบเป้าหมายเพื:อการพัฒนาที:ยงั: ยืนขององค์การสหประชาชาติ

ตัวชีว& ดั 17.3.2 มูลค่ าของการโอนเงินกลับประเทศ คิดเป็ นร้ อยละของ GDP
ตารางที: 3.5 รายงานมู ล ค่ า ของการโอนเงิ น กลับ ประเทศของคนไทยที: ท าํ งานในต่ า งประเทศ
(personal remittance) ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560 จะเห็นว่ามีการโอนเงินเพิ:มขึQนกว่า 3 เท่า ในช่วง 10 ปี
นีQ โดยมีการโอนเงิน 1,898 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ กลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 และเพิ:มขึQนอย่าง
ต่อเนื:องเป็ น 6,720 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 ทัQงนีQ ประเทศไทยมีสดั ส่ วนมูลค่าการโอนเงิน
กลับประเทศ ต่อ GDP ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็ น 1.48%
ในส่ วนของการส่ งเสริ มแหล่งเงินทุนรู ปแบบใหม่ที:เป็ นไปได้ในอนาคต (1) ส่ งเสริ มตลาดตราสาร
หนีQ เช่น การลงทุนในตราสารหนีQระหว่างประเทศ (2) ส่ งเสริ มการลงทุนระดับสถาบัน เช่น กองทุนบําเหน็จ
บํานาญ บริ ษทั ประกันชีวิต กองทุนรวมต่างๆ หรื อ กองทุนเพื:อความมัง: คัง: ซึ: งสามารถเป็ นแหล่งเงินทุนเพื:อ
พัฒนาโครงสร้ างพืQนฐานในประเทศกําลังพัฒนาได้ (3) อํานวยความสะดวกในการโอนเงินกลับประเทศ
และ (4) การพัฒนาภาคการเงินและการให้บริ การทางการเงินสําหรับ SMEs รวมถึงสรรหาเงินทุนเพื:อการ
พัฒนาหลังปี 2558 (SDGs) รัฐบาลไทยได้ใช้
1) การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ
2) การเพิ:มขีดความสามารถของประเทศ
3) การปฏิรูปรายจ่ายและการลงทุนโดยภาครัฐ
4) การยับยัQงเงินทุนที:ไหลเข้าประเทศอย่างผิดกฏหมาย
และมีการสรรหาเงินทุนสําหรับภาคเอกชนเพื:อสนับสนุ นการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558
เช่ น การให้ภาครั ฐมี ส่วนร่ วมสนับสนุ นภาคเอกชน และการให้เงิ นกูแ้ ก่ เอกชนเพื:อดําเนิ นโครงการผ่าน
ธนาคารเพื:อการพัฒนาระหว่างประเทศ
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ตารางที' ).+ สถานะปัจจุบนั ของตัวชี2วดั เป้าหมาย 17.3

การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ
เงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
(% of GDP)
เงินทุนไหลออกสุ ทธิ (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
(% of GDP)
ยอดรับ ODA สุ ทธิทีGได้รับ
(% of งบประมาณรายจ่ายของรัฐ)
มูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
(% of GDP)
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2553
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2559

2560

8561.56

6411.46

14746.67

2473.69

12899.04

15935.96

4975.46

8927.58

2810.18

8045.51

2.94

2.28

4.32

0.67

3.24

3.79

1.22

2.22

0.68

1.77

2339.70

5996.28

8131.33

7175.77

14260.57

12121.49

5741.76

4991.05

13361.79

18631.56

0.80

2.13

2.38

1.94

3.59

2.88

1.41

1.24

3.25

4.09

-1.24

-0.15

-0.03

-0.19

-0.18

0.04

0.45

0.08

0.29

0.30

1898.41

3808.00

4433.16

5255.62

5656.79

6584.87

6524.13

5894.68

6270.02

6720.11

0.65

1.35

1.30

1.42

1.42

1.57

1.60

1.47

1.52
1.48
แหล่งทีGมา: World Bank
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3.4

เป้ าประสงค์ ที1 17.4 ช่ วยประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุความยัง1 ยืนของหนีรH ะยะยาว โดยใช้ นโยบายที1
ประสานงานกันที1ม่ ุงส่ งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่ อหนีH การบรรเทาหนีแH ละการปรับโครงสร้ างหนีH
ตามความเหมาะสม และแก้ ปัญหาหนีตH ่ างประเทศของประเทศที1ยากจนและมีหนีสH ิ นในระดับสู งเพื1อลด
การประสบปัญหาหนีH

ตัวชีว& ดั 17.4.1 สั ดส่ วนบริ การเงินกู้คิดเป็ นสัดส่ วนของการส่ งออกสิ นค้ าและบริ การ
รู ปภาพที) 3.4 แสดงให้เห็นว่าสัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้า และบริ การของประเทศ
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2560 มีลกั ษณะเป็ นวัฏจักร (cycle) คือ เพิ)มขึSนแล้วลดลงสลับกันไป โดยมีสดั ส่ วน
สู งขึSนในช่วงปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2528 แล้วลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538 หลังจากนัSนเนื)องจากมีค่าเงินที)
แข็งขึSนหลังมีการขยายตัวของการส่ งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (แม้จะเป็ นแบบฟองสบู่) ทําให้มูลค่า
การส่ งออกเริ) มปรับตัวลดลง ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุง้ ที)ทาํ ให้มีเงินกูย้ มื สู งขึSน ส่ งผลให้สดั ส่ วนบริ การ
เงินกูต้ ่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การปรับตัวสู งขึSนในช่วงปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544 ซึ) งส่ งผลให้ค่าเงินบาท
อ่อนตัวลงเป็ นระยะยาวนับ 10 ปี และการส่ งออกกลับมาขยายตัว จึ งทําให้สัดส่ วนบริ การเงิ นกูต้ ่อมูลค่าการ
ส่ งออกสิ นค้าและบริ การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื) องในช่วงปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554 ก่อนจะมีการปรับตัวสู งขึSน
ในระยะสัSนๆ ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 และปรั บตัวลดลงในปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 เนื) องจากการ
ขยายตัวของการส่ งออกที)เพิ)มขึSนในอัตราที)สูงกว่าการขยายตัวของบริ การเงินกูร้ วม
ยิ)งไปกว่านัSน รู ปภาพที) 3.4 ยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่ วนบริ การเงินกูร้ วมต่อการส่ งออกรวมและสัดส่ วน
บริ การเงินกูภ้ าครัฐต่อการส่ งออกรวมของไทยมีการเคลื)อนไหวเปลี)ยนแปลงคล้ายกันตลอดช่วงปี พ.ศ. 2518 –
พ.ศ. 2560 โดย ตัวเลขของภาครัฐคิดเป็ นสัดส่ วนของตัวเลขรวมทัSงหมดเพิ)มขึSนต่อเนื)องจาก 20% ในปี พ.ศ. 2518
มาแตะระดับสู งสุ ดที) 62% ในปี พ.ศ. 2533 และลดลงมาเรื) อยๆ จนมาอยูท่ ี) 17% ในปี พ.ศ. 2541 นัน) หมายถึงช่วงปี
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 สัดส่ วนบริ การเงินกูร้ วมต่อการส่ งออกที)เพิ)มขึSนเกิดจากมูลค่าบริ การเงินกูภ้ าคเอกชน
เพิ)มขึS น แต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิ จต้มยํากุง้ ในปี พ.ศ. 2540 สัดส่ วนบริ การเงิ นกูภ้ าครั ฐต่อบริ การเงิ นกูร้ วม
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กลับมาเพิ)มขึSนอีก โดยเฉลี)ยอยูท่ ี)ร้อยละ 31 ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2549 ทัSงนีS เป็ นผลจากการกูย้ ืมเงินเพื)อ
ฟืS นฟูเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ตัวเลขสัดส่ วนบริ การเงินกูภ้ าครัฐต่อบริ การเงินกูร้ วมลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ คือ เฉลี)ยอยูท่ ี)ร้อยละ 9 (ตัวเลขสู งสุ ดอยูท่ ี)ร้อยละ 13 ในปี พ.ศ. 2554) โดยมีสดั ส่ วนบริ การเงินกูภ้ าครัฐ
ต่อการส่ งออกรวมเฉลี)ยเพียง 0.53% โดยเฉพาะตัSงแต่ปีพ.ศ. 2558 ตัวเลขสัดส่ วนบริ การเงินกูภ้ าครัฐต่อบริ การ
เงินกูร้ วมลดลงเรื) อยๆ และในปี พ.ศ. 2560 บริ การเงินกูภ้ าครัฐอยูท่ ี) 4% ของบริ การเงินกูร้ วมเท่านัSน
นอกจากนีS เมื)อเปรี ยบเทียบจุดสู งสุ ดของวัฏจักรในแต่ละรอบของทัSงสัดส่ วนบริ การเงินกูร้ วมต่อการ
ส่ งออกรวมและสัดส่ วนบริ การเงินกูภ้ าครัฐต่อการส่ งออกรวมจะเห็นว่า สัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อมูลค่าการส่ งออก
ณ จุดสู งสุ ด นัSน ตํ)าลงเรื) อยๆ แสดงถึงความแข็งแกร่ งของเศรษฐกิจไทยและการมีวนิ ยั ทางการคลังที)มีเพิ)มขึSน

รู ปภาพที1 R.S สัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อการส่ งออกของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2518-2560

แหล่งที)มา: World Bank และการคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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3.5

เป้ าประสงค์ ที1 17.5 ดําเนินการส่ งเสริมการลงทุนสํ าหรับประเทศพัฒนาน้ อยทีส1 ุ ด

ตัวชีว& ดั 17.5.1 จํานวนประเทศทีCมกี ารใช้ มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพืCอประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด
สถานะปั จจุบนั ของตัวชีSวดั นีSไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนื)องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดทําสถิติ
จํานวนประเทศที)ได้รับการส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนไทยไปลงทุน อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจยั กสิ กร ได้จดั อันดับการมี
ส่ วนร่ วมของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ในปี พ.ศ. 2561 ไว้ที)อนั ดับที) 4 โดยอันดับ 1 คือ สาธารณรัฐประชาชน
จีน รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี (หรื อ เกาหลีใต้) และอันดับ 3 คือ ญี)ปุ่น โดยมีไทยเป็ นผูล้ งทุนด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมใน CLMV
จากการรวบรวมมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในต่างประเทศที)ออกมาในหลายปี ที)ผา่ นมา พบว่าประเทศ
ไทยได้ออกมาตรการจํานวนมากเพื)อส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด เช่น
1) มาตรการสนับสนุ นการลงทุนในต่างประเทศทางด้านการเงิ นและการคลัง โดยเน้นการเจรจาระดับ
รัฐบาลต่อรัฐบาลในเรื) องการทําข้อตกลงต่าง ๆ เพื)อคุม้ ครอง/ส่ งเสริ มการลงทุนและแก้ไขปั ญหาของ
การลงทุนของไทยในประเทศ CLMV อย่างต่อเนื)อง
2) ยุทธศาสตร์การส่ งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564)
3) มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยครอบคลุมพืSนที)ชายแดน ทัSงในและนอก
นิคมอุตสาหกรรม ซึ) งจะช่วยส่ งเสริ มการลงทุนระหว่างประเทศกับประเทศเพื)อนบ้านและประเทศอื)นๆ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เช่น มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนผ่านการเชื) อมเขตเศรษฐกิจ CLMVT
และ ACMECS โดยเข้าไปพัฒนาทัSงโครงสร้างพืSนฐาน อุตสาหกรรม เส้นทางคมนาคม และเทคโนโลยี
ใหม่
4) มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนไทยในอาเซี ยนและประเทศในทวีปแอฟริ กา ซึ) งเป็ นการปรับเปลี)ยนจากการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศเป็ นหลัก (Inbound Investment) เป็ นการเพิ)มบทบาทในการส่ งเสริ มการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศ (Inbound & Outbound Investment)
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โดยเฉพาะมาตรการระเบียงเศรษฐกิจเชื)อมการค้าการลงทุนกับ ACMECS มุ่งช่วย
• เสริ มสร้ างความเชื) อมโยงแบบไร้ รอยต่อในอนุ ภูมิภาค เน้นการเติ มเต็มโครงสร้ างพืSนฐานและ
เส้นทางคมนาคมขนส่ งที) ยงั ขาดหาย ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้ างพืSนฐานทางดิ จิทลั และการ
เชื)อมโยงโครงข่ายด้านพลังงาน
• สอดประสานด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับแก้กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง
กัน และความร่ วมมือทางการเงิน
• พัฒนาภูมิภาคในลักษณะยัง) ยืนและมี นวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์และการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความร่ วมมือในสาขายุทธศาสตร์ ต่าง ๆ อาทิ สิ) งแวดล้อม การเกษตร การ
ท่องเที)ยว สาธารณสุ ข การพัฒนาSmart City และความมัน) คงไซเบอร์ รวมทัSงส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ด้านสิ) งแวดล้อมในสาขาต่าง ๆ เช่น การจัดการทรัพยากรนํSาการเปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
จัดการความเสี) ยงด้านภัยพิบตั ิ การส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน
นอกจากนีS ประเทศไทยยัง สนับ สนุ น การจัด ตัSง กองทุ น ACMECS (ACMECS Fund) เพื) อ ระดมทุ น
สําหรับพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้วยทุนเริ) มต้นในการก่อตัSงจํานวนหนึ)ง พร้อมกันนีSนายกรัฐมนตรี ไทยได้เชิญชวน
ประเทศสมาชิ ก และประเทศหุ ้นส่ วนเพื)อการพัฒนาภายใต้ความร่ วมมือในกรอบอนุ ภูมิภาคแม่นS าํ โขงดัSงเดิม
รวมถึงประเทศที)มีศกั ยภาพ ทัSงในเอเชี ย ยุโรป องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาเข้า
ร่ วมสมทบกองทุน ACMECS อีกด้วย
ยิง) ไปกว่านัSน ยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลังตามร่ างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.
2579) ยังประกอบด้วย
1) ใช้มาตรการภาษี ที)ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพื)อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัส
เตอร์ รวมถึงส่ งเสริ มการค้าการลงทุนในพืSนที)เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์
2) ใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื)อส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนกับประเทศเพื)อนบ้าน
และในภูมิภาคอาเซี ยน
BOI เองได้ร่วมกับ 5 สถานทูตในประเทศตลาดใหม่ผลักดันธุ รกิจไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศ โดย
การไปศึ ก ษาหาข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากภาคเอกชน และภาครั ฐ ในประเทศนัSน ๆ ซึ) งปี นีS จะจัด ไป 4 ประเทศ คื อ
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สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรี ย สาธารณรัฐกานา และการจัด
กิจกรรมพานักลงทุนไทยที)ได้รับการอบรมในหลักสู ตร TOISC ไปศึกษาดูงาน และหาลู่ทางการลงทุนที)ประเทศ
ซูดาน
ทัSงนีS BOI ยังตัSงเป้ าส่ งเสริ มลงทุนต่างประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนามและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ปี ละ 10 ราย และส่ งเสริ มนักลงทุนเข้าไปทําธุ รกิ จใน CLMV อาเซี ยน และกลุ่มตลาดใหม่ เช่ น
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนบัง
คลาเทศ โดยจัดทําสรุ ปขัSนตอนลงทุนเป็ นคู่มือทําธุรกิจ จัดทําผลการศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนของกลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่ สาระสําคัญของข้อมูล ประกอบด้วย ขัSนตอนการเริ) มต้นทําธุรกิจ หน่วยงานที)ตอ้ งติดต่อประสานงาน
ข้อกฎหมายที)ควรรู ้ ตลอดจนกลยุทธ์ในการทําธุรกิจแต่ละประเภท
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กายังจัดทําความตกลงเพื)อการยกเว้นการเก็บภาษีซอ้ น (Double
Tax Agreement: DTA) กับกลุ่มประเทศแอฟริ กา และเพื)อวัตถุประสงค์อื)นๆ ที)ส่งเสริ มการลงทุนในกลุ่มประเทศ
นีS
1) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทวิภาคีกบั เอธิ โอเปี ย โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที) ยวเชิ ง
สุ ขภาพ
2) จัดตัSงคณะกรรมาธิ การร่ วมระหว่างไทยและเคนยา ที) เรี ยกว่า Joint Trade and Investment Committee
(JTC Thailand-Kenya) เพื)อเพิ)มมูลค่าการค้า การลงทุน และฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เคนยา
50 ปี
3) ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที)ยวในสาขาที)ไทย และแอฟริ กาใต้มีศกั ยภาพ
ร่ วมกัน
4) จัดทําความตกลงกับโมซัมบิ กเพื)อการส่ งเสริ มและคุม้ ครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaty :
BIT)
5) ปรั บปรุ งโครงสร้ างพืSนฐานด้านโลจิ สติ กส์ ระหว่างไทยและ East Africa Community (EAC) ซึ) งมี รัฐ
สมาชิ ก 6 ประเทศ ได้แก่ เคนยา แทนซาเนี ย ยูกนั ดา รวันดา บุรุนดี และซู ดานใต้ เพื)อประโยชน์ดา้ น
การค้าการลงทุน และการอํานวยความสะดวกด้านการผ่านแดนระหว่างกัน ซึ) งจะเป็ นลู่ทางการลงทุน
74

ของภาคเอกชนไทยที)สาํ คัญ ที)จะเป็ นช่องทางเพื)อการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ที)มีจาํ นวนประชากรรวม
กว่า 150 ล้านคน
3.6

เป้ าประสงค์ ที1 17.10 ส่ งเสริ มระบบการค้ าพหุ ภาคีทีเป็ นสากล มีกติกา เปิ ดกว้ าง ไม่ เลื อกปฏิบัติ และ
เสมอภาค ภายใต้ องค์ การการค้ าโลก โดยรวมถึงผ่ านการสิHนสุ ดการเจรจาภายใต้ วาระการพัฒนารอบโด
ฮา

ตัวชีว& ดั 17.10.1 ค่ าเฉลียC ของอัตราภาษีศลุ กากรถ่ วงนํา& หนักทุกประเทศ

ข้อมูลจาก World Trade Statistical Review 2018 ได้จดั อันดับไทยเป็ นประเทศผูน้ าํ เข้ารายใหญ่ของโลก
โดยติดอันดับ 24 ของโลกในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่ วนมูลค่าการนําเข้าคิดเป็ นร้อยละ 1.2 ของมูลค่าการนําเข้ารวม
ของทัSงโลก โดยไทยติดอันดับ 7 ของประเทศผูน้ าํ เข้าเหล็กของโลก
ตารางที) 3.6 รายงานค่าเฉลี)ยของอัตราภาษีศุลกากรแบบถ่วงนํSาหนักที)ไทยเก็บจากสิ นค้านําเข้าจากทุก
ประเทศ และจากประเทศเป้ าหมายขององค์การสหประชาชาติ โดยเป็ นกลุ่มประเทศที)ได้รับการช่วยเหลือจาก
ประเทศต่างๆ มากที)สุด (most favoured nations) นัน) ก็คือประเทศในกลุ่มที)พฒั นาน้อยที)สุด โดยแบ่งการคํานวณ
ออกตามกลุ่มสิ นค้า 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขSนั พืSนฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่มสิ นค้ารวม
ทุกผลิตภัณฑ์
จากข้อมูลในตารางที) 3.6 ชีS ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการเก็บภาษีศุลกากรจากผลิตภัณฑ์ขS นั พืSนฐานใน
อัตราภาษีเฉลี)ยที)ต)าํ กว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาโดยตลอดจนกระทัง) ในปี พ.ศ. 2557 ที)อตั ราภาษีศุลกากรเฉลี)ย
ที)เก็บจากผลิตภัณฑ์ขS นั พืSนฐานกลับกลายเป็ นสู งกว่าที)เก็บจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็ นที)น่าสังเกตว่า
อากรภาษีมีแนวโน้มลดลงเรื) อยๆ สอดคล้องกับสัดส่ วนรายได้ภาครัฐที)มาจากภาษีศุลกากรที)ลดลงเรื) อยๆ และ
การส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก รวมถึงความแตกต่างระหว่างอัตราภาษี
ตามประเภทสิ นค้าเองก็ลดลงเรื) อยๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2532 อัตราภาษีเฉลี)ยทุกผลิตภัณฑ์อยูท่ ี)ร้อยละ 33.65 โดยมี
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อัต ราภาษี เ ฉลี) ย ที) เ ก็ บ จากผลิ ต ภัณ ฑ์ขS ัน พืS น ฐานอยู่ที) ร้ อ ยละ 27.87 และอัต ราภาษี เ ฉลี) ย สํา หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์
อุสาหกรรมอยู่ที)ร้อยละ 35.43 (ส่ วนต่างระหว่างอัตราภาษีที)เก็บจากสิ นค้า 2 ประเภทนีS คือร้อยละ 7.56) และ
สําหรับอัตราภาษีที)มีการแก้ไขเมื)อปี พ.ศ. 2558 อัตราภาษีเฉลี)ยทุกผลิตภัณฑ์ลดลงมาอยูท่ ี)ร้อยละ 3.52 อัตราภาษี
เฉลี)ยที)เก็บจากผลิตภัณฑ์ขS นั พืSนฐานอยูท่ ี)ร้อยละ 5.72 ส่ วนอัตราภาษีเฉลี)ยสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยูท่ ี)
ร้อยละ 2.86 ทําให้ส่วนอัตราภาษีเฉลี)ยของสิ นค้า 2 ประเภทลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.86 นัน) หมายถึงความเสมอ
ภาคระหว่างประเภทสิ นค้ามีมากขึSน

ตารางที1 R.^ อัตราภาษีศุลกากรเฉลี)ยแบบถ่วงนํSาหนัก (ตัวชีSวดั 17.10.1 และ 17.12.1)
ผลิตภัณฑ์ขS นั พืSนฐาน
2532
2534
2536
2538
2542
2543
2544
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2556
2557
2558

ประเทศเป้าหมาย
27.87
28.92
43.12
12.06
27.87
7.96
5.1
5.77
2.61
3.09
2.89
2.59
2.29
2.77
2.66
2.68
5.25
7.12
8.79

ทุกประเทศ
27.87
28.92
43.12
12.06
27.87
7.96
4.43
4.88
2.61
2.45
2.29
2.59
2.29
2.77
2.66
2.68
5.25
4.84
5.72

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเทศเป้าหมาย
35.43
34.74
35.23
15.6
35.01
10.13
10.73
11.05
7.32
6.62
6.54
5.13
5.51
5.81
6.31
6.45
7.02
6.71
6.47

ทุกผลิตภัณฑ์

ทุกประเทศ ประเทศเป้าหมาย
35.43
33.65
34.74
33.63
35.23
36.64
15.6
14.86
35.01
33.51
10.13
9.54
9.67
9.28
9.4
9.73
7.32
6.03
5.87
5.55
5.79
5.35
5.13
4.32
5.51
4.27
5.81
4.76
6.31
5
6.45
4.85
7.02
6.06
3.03
6.65
2.86
6.86

ทุกประเทศ
33.65
33.63
36.64
14.86
33.51
9.54
8.33
8.27
6.03
4.81
4.62
4.32
4.27
4.76
5
4.85
6.06
3.53
3.52

แหล่งที)มา: World Bank
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รู ปภาพที1 R.5 ภาษีศุลกากรถัวเฉลี)ยจําแนกตามชนิดของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย

แหล่งที)มา: World Bank

3.7

เป้ าประสงค์ ที1 17.11 เพิ1มส่ วนแบ่ งการส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่ งออกทั1วโลกให้ สูงขึนH
อย่ างมีนัยสํ าคัญ โดยเพิม1 ส่ วนแบ่ งของประเทศพัฒนาน้ อยทีส1 ุ ดให้ สูงขึนH _ เท่ าในปี _`^R

ตัวชีว& ดั 17.11.1 ส่ วนแบ่ งของการส่ งออกในระดับสากลของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด
ตารางที) 3.6 และรู ปภาพที) 3.6 แสดงสัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าของไทยไปยังประเทศพัฒนาน้อย
ที)สุดและประเทศกําลังพัฒนา ซึ) งธนาคารโลกจัดประเทศเหล่านีS อยูใ่ นกลุ่มประเทศรายได้ต)าํ จนถึงปานกลาง จะ
เห็นได้วา่ การส่ งออกของไทยไปยังประเทศใน 2 กลุ่มนีS เพิ)มสู งขึSนอย่างต่อเนื) องตัSงแต่ปีพ.ศ. 2535 โดยเพิ)มจาก
ประมาณ 10% ของการส่ งออกสิ นค้าทัSงหมดของไทยในปี พ.ศ. 2535 เป็ น 45% ของการส่ งออกสิ นค้าทัSงหมด
ของไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที)ตS งั อยูใ่ นเขตเอเชี ยตะวันออก และแปซิ ฟิกนัSนมีสัดส่ วนที)
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เพิ)มขึSนอย่างชัดเจน คือจากที)เคยส่ งออกไปยังกลุ่มนีSประมาณ 5% ในปี พ.ศ. 2535 กลายมาเป็ นประมาณ 34% ใน
ปี พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยส่ งออก 237 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที)ทวั) โลกมีมูลค่าการ
ส่ งออกรวมอยูท่ ี) 17.73 ล้านล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็ น 1.3% ของมูลค่าการส่ งออกของโลก แม้ไทยจะไม่
ติด 10 อันดับแรกของประเทศที)ส่งออกสิ นค้ามากที)สุดของโลก (ไทยติดอันดับที) 21) แต่ก็เป็ นอันดับ 9 ของ
ประเทศกําลังพัฒนาที)มีมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าสู งที)สุดในโลก (World Trade Statistical Review 2018, chapter 2
หน้าที) 15) นอกจากนีS ไทยยังติดอันดับ 7 ของประเทศที)ส่งออกสิ นค้าเกษตรมากที)สุดในโลก โดยมีมูลค่าการ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตร 43 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ น 2.5% ของมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าเกษตรทัว) โลก
และมีอตั ราการขยายตัวของการส่ งออกสิ นค้าเกษตรสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก (18% เมื)อเทียบกับปี ก่อนหน้า)
รองจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนีSไทยยังติดอันดับ 8 ของประเทศผูส้ ่ งออกยานยนต์ของโลก โดยมีมูลค่า
การส่ งออกในปี พ.ศ. 2560 อยูท่ ี) 29 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ น 2% ของการส่ งออกยานยนต์รวมทัSง
โลก และมีอตั ราการขยายตัวของการส่ งออกสิ นค้าในกลุ่มนีS อยูท่ ี) 4% เมื)อเทียบกับปี ก่อนหน้า (สู งเป็ นอันดับ 6
ของโลก) ในส่ วนของการส่ งออกบริ การนัSน ไทยติดอันดับ 3 ของโลกในด้านการขยายตัวของการท่องเที)ยว มี
สัดส่ วนการส่ งออกบริ การการท่องเที)ยวที) 4.4% ของมูลค่าการท่องเที)ยวรวมทัSงโลก และมีจาํ นวนนักท่องเที)ยว
ต่างชาติขยายตัวสู งเป็ นอันดับ 4 ของโลก
การจะเพิ)มส่ วนแบ่งของการส่ งออกของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ.2563 เพื)อบรรลุเป้ าหมาย 17.11
“เพิ)มส่ วนแบ่งการส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่ งออกทัว) โลกให้สูงขึSนอย่างมีนยั สําคัญ โดยเพิ)มส่ วน
แบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที)สุดให้สูงขึSน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563” นัSนอาจเป็ นไปได้ยาก เนื) องด้วยปั จจัยหลายๆ
อย่าง ในปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าเงินบาทที)แข็งค่าขึSน ความผันผวนไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะของประเทศคู่คา้ หลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป
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รู ปภาพที1 R.^ สัดส่ วนการส่ งออกของไทยไปยังประเทศที)พฒั นาน้อยที)สุดและประเทศกําลังพัฒนา
ในช่วงปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ.2561

แหล่งที)มา: World Bank

ตารางที1 3.a สัดส่ วนการส่ งออกสิ นค้าจากไทยไปยังประเทศพัฒนาน้อยที)สุดและประเทศกําลังพัฒนาแยกตามภูมิภาค
แอฟริ กา Sub-Saharan
เอเชียใต้
ตะวันออกกลางและ
แอฟริ กาเหนือ
ละตินอเมริ กาและ
แคริ บเบียน
ยุโรปและเอเชียกลาง
เอเชียตะวันออกและเขต
แปซิ ฟิก
รวม

2551
2.93
2.89

2552
3.31
3.36

2553
2.67
3.52

2554
2.73
3.64

2555
2.76
3.43

2556
2.65
3.38

2557
2.88
3.52

2558
2.44
3.58

2559
2.24
3.60

2560
2.39
4.13

2.09

1.72

1.77

1.71

1.58

1.37

1.11

0.96

0.91

2.12

1.71

2.20

2.38

2.58

2.64

2.57

2.80

2.73

2.42

1.44

0.87

1.09

1.32

1.16

1.19

1.19

0.93

0.93

1.14

26.06

26.99

29.45

31.03

31.81

33.12

32.70

32.86

32.77

34.28

37.26

38.34

40.65

42.89

43.45

44.57

44.23

43.73

43.23

45.26

1.82

แหล่งที)มา: World Bank
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3.8

เป้ าประสงค์ ที1 17.12 ทําให้ เกิดการดําเนินการในเวลาที1เหมาะสมในเรื1 องการเข้ าถึงตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจํากัดปริ มาณในระยะยาวสํ าหรั บประเทศพัฒนาน้ อยที1สุด โดยให้ สอดคล้ องกับการตัดสิ นใจ
ขององค์ การการค้ าโลก โดยรวมถึงการสร้ างหลักประกันว่ ากฎว่ าด้ วยแหล่ งกําเนิดสิ นค้ าที1มีการให้ สิทธิ
พิเศษทางการค้ าที1ใช้ กบั ประเทศพัฒนาน้ อยที1สุดจะมีความโปร่ งใสและเรียบง่ าย และมีส่วนช่ วยอํานวย
ความสะดวกในการเข้ าถึงตลาด

ตัวชีว& ัด 17.12.1 ภาษีศุลกากรเฉลีCยทีCประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด และรั ฐกําลังพัฒนาทีCเป็ นหมู่
เกาะขนาดเล็ก เผชิ ญอยู่
ประเทศไทยนําเข้าสิ นค้าจากประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และประเทศกําลังพัฒนาเพิ)มมากขึSนเรื) อยๆ จาก
เดิมที)เคยนําเข้าเพียงประมาณ 5% ของมูลค่าการนําเข้าทัSงหมดของไทยในปี พ.ศ. 2503 มาเป็ นประมาณ 41% ใน
ปี พ.ศ. 2560 เมื)อดูสถิติการนําเข้าของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีการนําเข้าจากประเทศทัSง 2 กลุ่มนีSรวม
ทัSงสิS น 91.8 หมื)นล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยร้อยละ 34.97 มาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
ตารางที) 3.6 รายงานอัตราภาษีศุลกากรเฉลี)ยที)ไทยเก็บจากสิ นค้าที)นาํ เข้าจากประเทศในกลุ่มที)ได้รับ
ความช่วยเหลือมากที)สุด (กลุ่มประเทศเป้ าหมาย) เห็นได้ว่าก่อนปี พ.ศ. 2544 ทุกประเทศคู่คา้ จะต้องเสี ยภาษี
ศุลกากรในอัตราภาษีเดียวกัน ไม่วา่ จะมีระดับการพัฒนาสู งหรื อตํ)าแค่ไหนก็ตาม ยิง) ไปกว่านัSน ตัSงแต่ปีพ.ศ. 2544
จนถึงปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มเป้าหมายมีอตั ราภาษีศุลกากรเฉลี)ยสู งกว่าประเทศอื)นในบางปี
อย่างไรก็ดี ที)ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื)อวันที) 19 พฤศจิกายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบรายการสิ นค้าที)
จะทําการยกเลิกภาษีนาํ เข้าและโควตา (Duty Free Quota Free : DFQF) จํานวน 6,998 รายการ คิดเป็ นร้อยละ
73.21 ของรายการสิ นค้าทัSงหมด 9,558 รายการ ซึ) งทัSงหมดเป็ นสิ นค้าที)ไทยไม่มีการกําหนดโควตานําเข้า การ
ยกเลิกภาษีนาํ เข้าและโควตา (Duty Free Quota Free : DFQF) เป็ นผลจากการประชุมรัฐมนตรี ขององค์การการค้า
โลก (WTO) ครัSงที) 6 ที)เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื)อปี 2548 ซึ) งที)ประชุมได้ระบุให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องให้
สิ ทธิพิเศษแก่ LDCs โดยการยกเลิกภาษีนาํ เข้าและระบบโควตา (DFQF) แก่สินค้าของประเทศที)พฒั นาน้อยที)สุด
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(LDCs) ทุกรายการ ภายในปี พ.ศ. 2561 และประเทศไทยได้แถลงมาตรการนีSต่อที)ประชุมรัฐมนตรี องค์กรการค้า
โลก (WTO) สมัยสามัญ ครัSงที) 9 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื)อวันที) 4 ธันวาคม 2556
ต่ อ มาได้มี ก ารยกเว้น อากรสํา หรั บ ของที) มี ถิ) น กํา เนิ ด จากประเทศพัฒ นาน้อ ยที) สุ ด ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ในวันที) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมประเทศที)ได้รับสิ ทธิพิจารณาจากบัญชีประเทศพัฒนา
น้อยที)สุดขององค์การสหประชาชาติ โดยปั จจุบนั มี 48 ประเทศ ได้แก่ ประเทศในทวีปแอฟริ กา 34 ประเทศ
ทวีปเอเชีย 13 ประเทศ ละตินอเมริ กา และ คาริ บเบียน 1 ประเทศ ประกาศนีS บงั คับใช้ตS งั แต่วนั ที) 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 จนถึงวันที) 31 ธันวาคมพ.ศ. 2563
ทัSงนีS จากสถิติการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศพัฒนาน้อยที)สุด พบว่ามูลค่านําเข้าส่ วนใหญ่เป็ นการนําเข้า
จากกลุ่มประเทศ CLM ภายใต้อาเซี ยน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
และสหภาพพม่า โดยแบ่งเป็ น
- สิ นค้าเกษตร จํานวน 1,227 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 76.98 ของรายการสิ นค้าเกษตรทัSงหมด 1,594 รายการ เช่น
สัตว์มีชีวติ เนืSอสัตว์ ปลาแช่เย็น พืชมีชีวติ ถัว) ลิสง ไม้ไผ่ เมล็ดโกโก้ เป็ นต้น
- สิ นค้าอุตสาหกรรม จํานวน 5,771 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 72.46 ของรายการสิ นค้าอุตสาหกรรมทัSงหมด 7,964
รายการ เช่น สิ นแร่ และหัวแร่ ดีบุก เครื) องจักสาน กระดาษ ด้าย ฝ้าย ผ้าทอ เพชรไม่ได้ตกแต่ง นิ กเกิล อลูมิเนี ยม
ตะกัว) สังกะสี เป็ นต้น
นอกจากนีS ยังมี ประกาศกระทรวงการคลัง ในวันที) 10 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 ลดภาษีศุลกากรและ
ยกเว้นอากรนําเข้าสําหรับของที)มีถิ)นกําเนิ ดจากประเทศกําลังพัฒนาเพื)อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามความตกลงว่า
ด้วยการให้สิทธิ พิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา (The Global System of Trade Preferences Among
Developing Countries : GSTP) และข้อผูกพันตามพิธีสารว่าด้วยการนําพิกดั ศุลกากรฮาร์ โมไนซ์อาเซี ยนมาใช้
(สําหรับประเทศกําลังพัฒนานัSน ข้อตกลง GSTP กําหนดให้ดาํ เนินการตามความพร้อมของแต่ละประเทศ โดยมี
ความยืดหยุน่ ในเรื) องระยะเวลาและจํานวนรายการสิ นค้า)
การยกเว้นภาษีอากรให้กบั สิ นค้าที) มีถิ)นกําเนิ ดจากประเทศพัฒนาน้อยที) สุดและลดภาษีอากรให้กบั
สิ นค้าจากประเทศกําลังพัฒนาตามประกาศกระทรวงการคลังทัSง 2 ฉบับนีS จะทําให้อตั ราภาษีศุลกากรเฉลี)ยที)ไทย
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เก็บจากสิ นค้านําเข้าจากประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และรัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นหมู่เกาะขนาด
เล็ก ลดลงในปี พ.ศ. 2561 (ตัวเลขจริ งยังไม่มีในระบบฐานข้อมูลของธนาคารโลก)
รู ปภาพที1 3.7 สัดส่ วนการนําเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที)สุดและประเทศกําลังพัฒนา

แหล่งที)มา: World Bank

สํา หรั บ ไทยนัSน กลุ่ ม CLMV ยัง คงเป็ นกลุ่ ม ประเทศเป้ า หมายของ OECD ประมาณการอัต ราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV ในปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 อยูท่ ี)ร้อยละ 6-7 ต่อปี
ทัSงนีS สหภาพพม่า มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที)สาํ คัญอยู่ 3 แห่ ง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ซึ) งรองรับการ
ลงทุนขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสิ) งทอ และอุตสาหกรรมที)ใช้แรงงาน เป็ นฐานในการผลิต
เพื)อส่ งออกและตลาดภายในประเทศ
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สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 18 แห่ ง ซึ) งไม่รวมกับ Export Processing Zone
ที)เน้นการผลิตเพื)อการส่ งออก Industrial Zone ที)เน้นการผลิตสิ นค้าจําหน่ายในประเทศ และ High-Tech Zone ที)
เป็ นเขตส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา รวมทัSงผลิตสิ นค้าที)ใช้เทคโนโลยีขSนั สู ง
และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มี เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ ง และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 7
แห่ ง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวยังตัSงเป้ าเพิ)มเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะภายในปี
พ.ศ. 2563 รวมทัSงหมด 41 แห่ ง โดยแบ่งเป็ น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 แห่ ง เขตเศรษฐกิจเฉพาะด้านการค้า บริ การ
และท่ องเที) ยว 29 แห่ ง เขตเศรษฐกิ จเฉพาะด้านอุ ตสาหกรรมแปรรู ป 5 แห่ ง โดยทัSงหมดนีS มีบริ เวณติ ดกับ
ชายแดนไทยถึง 17 แห่ง3
ในปี พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศคาดว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยกับกลุ่ม CLMV จะ
ยังคงเพิ)มขึSนต่อเนื)องเป็ น 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็ นการเพิ)มขึSนร้อยละ 15 จากปี พ.ศ. 2561 อันเป็ นผลจากการเพิ)ม
การอํานวยความสะดวกทางการค้าของไทยและของประเทศเพื)อนบ้านมากขึSน ตัวอย่างที)สาํ คัญ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ได้ออกมาตรการและสนับสนุ นทางการค้าการลงทุน โดยยกเลิกใบอนุ ญาตการ
นํา เข้า วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ในส่ ว นของเหล็ ก และปู น ซี เ มนต์ ซึ) งช่ ว ยลดขัSน ตอน ระยะเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่
ผูป้ ระกอบการ และยังได้มีการลงนามเชื)อมเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน ไปเมื)อระหว่างวันที) 25-27 เมษายน พ.ศ.
2561 และราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ตS งั คณะกรรมการร่ วมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา เพื)ออํานวยความสะดวก
ทางการค้าและผลักดันการค้าชายแดนเพิ)มขึSน และมีการเปิ ดเส้นทางรถไฟสายอรัญประเทศ-ปอยเปต ไปเมื)อ
วันที) 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ในส่ วนของสหภาพพม่า ได้ทาํ การเปิ ดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่ งที) 2 ข้าม
แม่นS าํ เมย ซึ) งเป็ นการเชื)อมโยงการคมนาคมขนส่ งทางบกในพืSนที)ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ตะวันตก เป็ น
ต้น ทัSงหมดล้วนเป็ นปัจจัยที)เอืSอให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึSน

3

แหล่งที)มา: aseanthai; aecthaibiz; การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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บทที1 4
การดําเนินงานของภาคส่ วนต่ างๆ ในปัจจุบันทีเ1 กีย1 วกับเป้ าหมายที1 17 ในด้ านการเงินและ
การค้ า ในบริบทของประเทศไทย

ในบทนีSจะเป็ นการประเมินการดําเนินการของภาคส่ วนต่างๆ ของไทย ในปั จจุบนั ที)เกี)ยวกับเป้าหมายที)
17 ในด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ หน่ วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้ าหมายที) 17 ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.), กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงพาณิ ชย์ (กพ.) นอกจากหน่ วยงานดังกล่าวนีS ยังมี
หน่วยงานสนับสนุนที)สามารถขับเคลื)อนให้บรรลุเป้าหมายที) 17 ทางด้านการเงินและการค้า ได้แก่
- สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สค.กค.)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
- องค์การการค้าโลก (WTO)
- คณะรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพณิ ชย์ (คต. พณ.)
- กรมศุลกากร (กศก.)
- ธนาคารเพื)อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
- กรมการค้าต่างประเทศ
ตารางที) 4.1 สรุ ปความเกี)ยวข้องของหน่วยงานของรัฐกับเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 จากการ
สํารวจแผนงาน นโยบาย โครงการต่างๆ ที)สมั พันธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานและ
แผนพัฒนาของหน่วยงานของรัฐที)สอดคล้องกับแต่ละเป้าประสงค์
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ตารางที1 4.1 สรุ ปความเกี)ยวข้องของหน่วยงานของรัฐกับเป้าประสงค์ต่างๆ ในขอบเขตเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5
และ 17.10-17.12
เป้าประสงค์
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.10
17.11
17.12

4.1

ตัวชีSวดั
17.1.1
17.1.2
17.2.1
17.3.1
17.3.2
17.4.1
17.5.1
17.10.1
17.11.1
17.12.1

กต.

กค.
*

*

*

หน่วยงานที)รับผิดชอบจัดทํา
หน่วยงานสนับสนุน
กพ. สค.กค. ธปท. BOI WTO คต. พณ. กศก.
/
/
ประเทศไทยไม่ดาํ เนินการเนื)องจากไม่เกี)ยวกับบริ บทประเทศไทย
/
BOI, EXIM Bank
/
ประเทศไทยไม่ดาํ เนินการเนื)องจากไม่เกี)ยวกับบริ บทประเทศไทย
/
/
กศก., กรมการค้าต่างประเทศ
/
/
/
* กต., กค. และกพ. เป็ นหน่วยงานหลังที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 17
แหล่งที)มา: คณะวิจยั

เป้ าประสงค์ ที1 17.1 เสริมความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ
สนับสนุนระหว่ างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพื1อปรับปรุงขีดความสามารถภายในประเทศใน
การเก็บภาษี และรายได้ อื1นๆ ของรัฐ
ภายใต้เป้าประสงค์ที) 17.1 นีS มีตวั ชีSวดั สองตัวชีSวดั คือ ตัวชีSวดั ที) 17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็ นสัดส่ วน

ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จําแนกตามแหล่งที)มาของรายได้ และ
ตัวชีSวดั 17.1.2 สัดส่ วนงบประมาณภายในประเทศที)จดั สรรจากภาษีภายในประเทศ
ตามตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนที) 17 ที)จดั ทําโดยหน่วยงานหลักที)
เกี)ยวข้องทัSง 3 หน่วยงาน (ได้แก่ กต. กค. และ กพ.) ได้กล่าวถึง การมีนโยบายแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้มี
ความทันสมัยและมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึSน เพื)อสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื) อมลํSา ซึ) งสอดคล้องกับ
เป้ าประสงค์ที) 17.1 โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามแผนพัฒน์ฯ ฉบับที) 12 ภายใต้หัวข้อ 2.2.20 การ
ปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ซึ) งกิจกรรมที)เกี)ยวข้องประกอบไปด้วย การขยายฐานภาษี และการติดตาม
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และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ)นในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
นอกจากนีS เป้ าประสงค์นS ี ยงั สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จ ภายใต้
แผนพัฒน์ฉบับที) 12 ซึ) งเน้นแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการด้านการคลัง อาทิ การเพิ)มประสิ ทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริ หาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ

4.2

เป้ าประสงค์ ที1 17.2 ประเทศพัฒนาแล้ วจะดําเนิ นการ (ให้ เป็ นผล) ตามพันธกรณีเรื1 องการให้ ความ
ช่ วยเหลือเพื1อการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการโดยเต็มที1 โดยรวมถึงพันธกรณีทใี1 ห้ ไว้ โดยประเทศพัฒนาแล้ ว
หลายประเทศทีจ1 ะบรรลุเป้ าหมายการมีสัดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ 0.7 ให้ แก่ ประเทศกําลังพัฒนา และมี
สั ดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ 0.15 ถึง 0.20 ให้ แก่ ประเทศพัฒนาน้ อยที1สุด โดยสนับสนุ นให้ ผู้ให้ ODA
พิจารณาตัHงเป้ าหมายที1จะให้ มีสัดส่ วน ODA/GNI ถึงอย่ างน้ อยร้ อยละ 0.20 ให้ แก่ ประเทศพัฒนาน้ อย
ทีส1 ุ ด
ตามตารางทบทวนผลการประเมิ นตัวชีS วดั เป้ าหมายการพัฒนาที) ยงั) ยืน เป้ าหมายที) 17.2 ที) จดั ทําโดย

หน่ ว ยงานหลัก ที) เ กี) ย วข้อ งทัSง 3 หน่ ว ยงาน (ได้แ ก่ กต. กค. และ กพ.) ได้ก ล่ า วถึ ง เป้ า ประสงค์ที) 17.2 ว่า
เป้าประสงค์นS ีไม่มีความเกี)ยวข้องในบริ บทประเทศไทย เพราะฉะนัSนประเทศไทยไม่ตอ้ งดําเนินการ
ตามแผนพัฒน์ฯ ฉบับที) 12 ได้กล่าวว่าประเทศไทยมีแผนการสร้ างความร่ วมมือระหว่างประเทศให้
เข้มข้นและสนับสนุนการขับเคลื)อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้ าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDGs) นอกจากนีS
ยังมีแผนการสร้างการเชื)อมโยงระหว่างภาคการผลิตเพื)อการพัฒนาความเชื)อมโยงในด้านต่างๆ และความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่นS าํ เจ้าพระยา แม่โขง และอิระวดี รวมถึงแผนการสร้างความร่ วมมือ และความเชื)อมโยง
เพื)อการพัฒนาในกลุ่มอนุภมิภาค และภูมิภาคเอเชีย
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยไม่ได้เป็ นประเทศในกลุ่ม “ประเทศพัฒนาแล้ว” แต่ประเทศไทยก็เป็ นประเทศผูใ้ ห้
รายใหม่ที)เริ) มให้ความร่ วมมื อเพื)อการพัฒนาแก่ ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที) มีการพัฒนาน้อยที) สุดใน
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รู ปแบบต่าง ๆ โดยเน้นให้ความสําคัญกับประเทศเพื)อนบ้าน คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (กลุ่ม CLMV) เป็ นอันดับแรก และประเทศต่าง
ๆ ในภูมิภาคอื)น ๆ ในระดับทวิภาคี เช่น ประเทศไทยให้ความร่ วมมือแบบใต้ – ใต้ (South - South Cooperation)
มากว่า 30 ปี ตามแผนบัวโนสแอเรส รวมถึงให้ความสําคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน 3 สาขาหลัก คือ
เกษตร ศึ กษา และสาธารณสุ ข ในรู ปแบบของการให้ทุนศึ กษา การจัดการฝึ กอบรม การดู งาน สนับสนุ น
ผูเ้ ชี)ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์ รวมทัSงการให้ทุนตามความต้องการของประเทศที)มีความร่ วมมือ เพราะฉะนัSนจาก
ความพยายามในการให้ความช่วยเหลือ และข้อมูลในแผนพัฒน์ฯ ข้างต้น ในบริ บทประเทศไทย ตัวชีSวดั นีS ควรมี
การปรั บใช้ หรื อปรั บนิ ยามเพื)อติ ดตามผลข้อมูลการให้เงิ นช่ วยเหลือต่อประเทศกําลังพัฒนา หรื อประเทศที)
ต้องการความช่วยเหลือด้วย เพื)อให้ประเทศไทยคงการมีบทบาทนํา และส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่ วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนเพื)อการพัฒนาในส่ วนภูมิภาค

4.3

เป้ าประสงค์ ที1 17.3 ระดมทรั พยากรทางการเงินเพิ1มเติมจากแหล่ งที1หลากหลายไปยังประเทศกําลัง
พัฒนา
ภายใต้เป้ าประสงค์ที) 17.3 นีS มี สองตัวชีS วดั คือ ตัวชีS วดั ที) 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

(Foreign direct investments: FDI) และการช่ วยเหลื อเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (Official Development
Assistance: ODA) และความร่ วมมื อ ใต้-ใต้ คิ ดเป็ นสัดส่ วนของงบประมาณประเทศทัSงหมด และตัวชีS วดั ที)
17.3.2 มูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศ
จากที)ได้กล่าวไปในบทที) 3 ว่าประเทศไทยมีเงินลงทุนทางตรงไหลเข้าสู่ ประเทศไทยมากกว่าไหลออก
จากประเทศไทย (ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ 2555 ที)มีการไหลออกของเงินลงทุนทางตรง) และตัSงแต่ปีพ.ศ
2559 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึSนเรื) อยๆ ทําให้มีเงินทุนไทยไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึSน (ดูตารางที) 3.5 ใน
บทที) 3)
ในปั จจุ บนั ประเทศไทยมี ส่วนในการลงทุ นเพื)อการพัฒนาที) หลากหลาย โดยเฉพาะการสนับสนุ น
ประเทศเพื)อนบ้าน จากการสํารวจมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาของไทย จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมี
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การให้ความช่ วยเหลือในรู ปของเงิ นกูแ้ บบผ่อนปรน (concessional loan) และเงิ นให้เปล่า ที)เรี ยกว่า grant แก่
ประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ) งประกอบด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สหภาพ
พม่า และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม นอกจากนีS ประเทศไทยยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประเทศใน
ทวีปแอฟริ กาและเอเชี ยใต้ รวมทัSงเข้าร่ วมบริ จาคเงินให้แก่ IDA ซึ) งเป็ นสถาบันในการกํากับของธนาคารโลก
เพื)อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศที)มีรายได้ต)าํ ทัว) โลก

4.4

เป้ าประสงค์ ที1 17.4 ช่ วยประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุความยัง1 ยืนของหนีรH ะยะยาว โดยใช้ นโยบายที1
ประสานงานกันที1ม่ ุงส่ งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่ อหนีH การบรรเทาหนีแH ละการปรับโครงสร้ างหนีH
ตามความเหมาะสม และแก้ ปัญหาหนีตH ่ างประเทศของประเทศที1ยากจนและมีหนีสH ิ นในระดับสู งเพื1อลด
การประสบปัญหาหนีH
ตามตารางทบทวนผลการประเมิ นตัวชีS วดั เป้ าหมายการพัฒนาที) ยงั) ยืน เป้ าหมายที) 17.4 ที) จดั ทําโดย

หน่ ว ยงานหลัก ที) เ กี) ย วข้อ งทัSง 3 หน่ ว ยงาน (ได้แ ก่ กต. กค. และ กพ.) ได้ก ล่ า วถึ ง เป้ า ประสงค์ที) 17.4 ว่า
เป้ าประสงค์นS ี ไม่มีความเกี)ยวข้องในบริ บทประเทศไทย เพราะฉะนัSนประเทศไทยไม่ตอ้ งดําเนิ นการ อย่างไรก็
ตาม หน่ วยงานต่าง ๆ ได้ชS ี แจงสถานะเป้ าประสงค์ไว้ว่าประเทศไทยมีบทบาทในการส่ งเสริ ม ให้ความรู ้ และ
แลกเปลี) ยนประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาตลาดตราสารหนีS ให้กบั ประเทศ CLMV โดยประเทศไทยได้พฒั นา
ตลาดตราสารหนีS ในประเทศให้เป็ นแหล่งระดมทุนที)ยงั) ยืน และมีศกั ยภาพในระดับภูมิภาค เพื)อให้กลุ่มประเทศ
CLMV มีความรู ้ความเข้าใจเกี)ยวกับตลาดตราสารหนีS และสามารถเข้าถึงตลาดทุนในภูมิภาคโดยมีประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลาง เพื)อนําเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาประเทศ CLMV
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยไม่ได้เป็ นประเทศในกลุ่ม “ประเทศพัฒนาแล้ว” แต่จากข้อมูลในแผนพัฒน์ฯ ฉบับ
ที) 12 ความว่าประเทศไทยมุ่งที)จะมีบทบาทนําด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค ในรู ปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมชัดเจนมากขึSน โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื)อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื)อนบ้าน เพื)อเสริ มสร้ างความเข้มแข็งในกลุ่มภูมิภาค และอนุ ภูมิภาค เพื)อสร้ างอํานาจต่อรองกับ
ประเทศคู่คา้ นอกกลุ่มอื)นๆ เพราะฉะนัSนจากความมุ่งมัน) ที)จะมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ในภูมิภาค และความพยายามใน
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การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื)อนบ้าน ตัวชีSวดั นีSควรมีการปรับใช้ หรื อปรับนิยามเพื)อติดตามผลข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือในด้านเงินกูย้ มื หรื อส่ งเสริ มการได้มาซึ) งเงินกูย้ มื เพื)อให้ประเทศไทยคงการมีบทบาทนําสําหรับ
การพัฒนาในส่ วนภูมิภาค

4.5

เป้ าประสงค์ ที1 17.5 ใช้ และดําเนินการให้ เกิดผลตามระบอบการส่ งเสริมการลงทุนสํ าหรับประเทศพัฒนา
น้ อยทีส1 ุ ด

เป้ าประสงค์นS ี มุ่งที)การสนับสนุนการลงทุนในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด ประเทศไทยได้ออกมาตรการ
จํานวนมากเพื)อส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด เช่น มาตรการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
ทางด้านการเงินและการคลัง เพื)อคุม้ ครอง/ส่ งเสริ มการลงทุนและแก้ไขปั ญหาของการลงทุนของไทยในประเทศ
CLMV อย่างต่อเนื)อง โดยเป็ นไปตามยุทธศาสตร์การส่ งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี (2558-2564)
นอกจากนีSยงั มีมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที)ครอบคลุมพืSนที)ชายแดนทัSงใน
และนอกนิคมอุตสาหกรรม และมีมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนไทยในอาเซียนและประเทศในทวีปแอฟริ กา ซึ) ง
เป็ นการเพิ)มบทบาทในการส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outbound Investment) และมีมาตรการ
ส่ งเสริ มการลงทุนผ่านการเชื)อมเขตเศรษฐกิจ CLMVT และ ACMECS โดยเข้าไปช่วยพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พืSนฐาน อุตสาหกรรม เส้นทางคมนาคม และเทคโนโลยีใหม่
ประเทศไทยยังสนับสนุนการจัดตัSงกองทุน ACMECS โดยเชิญชวนประเทศสมาชิก และประเทศ
หุน้ ส่ วนเพื)อการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคแม่นS าํ โขงดัSงเดิม

รวมถึงประเทศที)มีศกั ยภาพทัSงในเอเชียและยุโรป

องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาร่ วมสมทบกองทุน ACMECS นีS โดยมีแผนระยะสัSน
คือ การใช้เงินทุนยกระดับโครงสร้างพืSนฐานโทรคมนาคมเพื)อขับเคลื)อนเศรษฐกิจของประเทศ และขยายบริ การ
อินเทอร์เน็ตสาธารณสุ ข และโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน ในระยะกลางจะใช้เงินทุนเพื)อยกระดับโครงสร้าง
พืSนฐานโทรคมนาคมเพื)อขับเคลื)อนเศรษฐกิจของประเทศ
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4.6

เป้ าประสงค์ ที1 17.10 ส่ งเสริมระบบการค้ าพหุภาคีทเี ป็ นสากล มีกติกา เปิ ดกว้ าง ไม่ เลือกปฏิบัติ และเสมอ
ภาค ภายใต้ องค์ การการค้ าโลก โดยรวมถึงผ่ านการสิHนสุ ดการเจรจาภายใต้ วาระการพัฒนารอบโดฮา

เป้ าประสงค์นS ี มีตวั ชีSวดั ซึ) งวัดโดยค่าเฉลี)ยของอัตราภาษีศุลกากรถ่วงนํSาหนักทัว) โลก โดยประเทศไทยมี
การจัดทํายุทธศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิ ชย์ปี พ.ศ. 2559 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที) 1 การเปิ ด
ประตูการค้าและขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ (Market Access and Economic Cooperation) นอกจากนีS ยงั ได้
ดําเนิ นงานตามแผนพัฒน์ฯ ฉบับที) 12 ยุทธศาสตร์ ที) 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่าง
ยัง) ยืน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในเรื) องการสร้างความเสามารถในการแข่งขัน

4.7

เป้ าประสงค์ ที1 17.11 เพิ1มส่ วนแบ่ งการส่ งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่ งออกทั1วโลกให้ สูงขึนH
อย่ างมีนัยสํ าคัญ โดยเพิม1 ส่ วนแบ่ งของประเทศพัฒนาน้ อยทีส1 ุ ดให้ สูงขึนH _ เท่ าในปี _`^R

เป้ าประสงค์นS ี มีตวั ชีS วดั ที) วดั ส่ วนแบ่ งของการส่ งออกในระดับสากลของประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด โดยมาตรการที)เกี)ยวข้องที)ประเทศไทยใช้อยูค่ ือ มาตรการการผลักดันการค้าระหว่าง
ประเทศ ตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 7 มาตรการ ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประกอบด้วย
1) มาตรการเปิ ดประตูการค้า และขยายความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะความตกลงหุ ้นส่ วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก และความตกลงว่าด้วยสิ นค้าเทคโนโลสารสนเทศ
2) มาตรการการเร่ งรัดขยายตลาดส่ งออกเชิงรุ ก โดยใช้ความต้องการตลาดเป็ นตัวนําผลิต และมุ่งเน้น
การเจาะตลาดใหม่ๆ และตลาดเฉพาะ และช่องทางการค้าออนไลน์
3) มาตรการส่ งเสริ มการค้าชายแดน เพื)อให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื)อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกในด้านการค้า
4) มาตรการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไทยไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ
5) มาตรการปรับโครงสร้างการค้าสู่ การบริ การ เพื)อเป็ นกลยุทธ์ใหม่ในการขับเคลื)อนการค้าของไทย
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6) มาตรการการเพิ)มบทบาทของธุ รกิ จขนาดกลาง และขนาดย่อม ในการผลักดันการค้า และสร้ าง
นวัตกรรมใหม่เพื)อขับเคลื)อนเศรษฐกิจ
7) มาตรการเพิ) ม มู ล ค่ า ในอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก เพื) อ ยกระดับ ผูป้ ระกอบการจากผูร้ ั บ จ้า งผลิ ต สู่
ผูป้ ระกอบการที)มีการออกแบบ หรื อมีแบรนด์เป็ นของตนเอง
ซึ) งมาตรการเหล่านีSจะได้รับการติดตาม และประเมินผลทัSงในระยะสัSน และระยะยาวตามแผนงานยุทธศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิ ชย์

4.8

เป้ าประสงค์ ที1 17.12 ทําให้ เกิดการดําเนินการในเวลาทีเ1 หมาะสมในเรื1 องการเข้ าถึงตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจํากัดปริมาณในระยะยาวสํ าหรับประเทศพัฒนาน้ อยทีส1 ุ ด โดยให้ สอดคล้ องกับการตัดสิ นใจ
ขององค์ การการค้ าโลก โดยรวมถึงการสร้ างหลักประกันว่ ากฎว่ าด้ วยแหล่ งกําเนินสิ นค้ าทีม1 กี ารให้ สิทธิ
พิเศษทางการค้ าทีใ1 ช้ กบั ประเทศพัฒนาน้ อยทีส1 ุ ดจะมีความโปร่ งใสและเรียบง่ าย และมีส่วนช่ วยอํานวย
ความสะดวกในการเข้ าถึงตลาด

ตัวชีS วดั 17.12.1 ภายใต้เป้ าประสงค์นS ี วดั ภาษีศุลกากรเฉลี)ยที)เก็บจากสิ นค้าที)มีแหล่งที)มาเป็ นประเทศ
กําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และรัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก
มาตรการที) ประเทศไทยใช้อยู่ ที) เกี) ยวข้องกับเป้ าประสงค์ และตัวชีS วดั ภายใต้เป้ าประสงค์นS ี คือ การ
ส่ งเสริ มการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และประเทศกําลังพัฒนาเพิ)มมากขึSนเรื) อยๆ จากที)ได้กล่าว
ไปแล้วในบทที) 3 ว่าจากเดิมประเทศไทยเคยนําเข้าจากประเทศกลุ่มดังกล่าว เพียงประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า
การนําเข้าทัSงหมดของไทยในปี พ.ศ. 2503 มาเป็ นประมาณร้อยละ 41 ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการ
นําเข้าจากประเทศกลุ่มดังกล่าวนีS รวมทัSงสิS น 91.8 หมื) นล้านเหรี ยญสหรั ฐจากประเทศพัฒนาน้อยที) สุดและ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยร้อยละ 34.97 มาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิ ฟิก ทัSงนีS ส่วนหนึ) งอาจะเป็ นผลมาจาก
การที)ประทรวงการคลังประกาศเรื) องการยกเว้นภาษีอากรการรับของที)มีถิ)นกําเนิ ดจากประเทศพัฒนาน้อยที)สุด
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื)อต้นปี พ.ศ. 2558
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บทที1 5
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในงานวิจยั นีS

มีทS งั การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณโดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อหาความสัมพันธ์

ระหว่างเป้าหมายที) 17 ในเป้าประสงค์ความเป็ นหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการเงิน และการค้า
และเป้าหมายอื)น (เป้าหมายที) 1 - เป้าหมายที) 16) และหาความสําคัญของเป้าประสงค์ดงั กล่าวที)มีต่อการพัฒนาที)
ยัง) ยืน ผลลัพธ์ที)ได้จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณจะถูกนําไปใช้เพื)อจัดลําดับความสําคัญของ
เป้าประสงค์ และเพื)อเป็ นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื)อที)จะบรรลุเป้าหมายที) 17 ใน
เป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการเงินและการค้าต่อไป
ในบทนีS คณะวิจยั ออกแบบการศึกษาที)เน้นบรรลุเป้าหมายของงานวิจยั ที) 1 “ศึกษาและสร้างความเข้าใจ
เกี)ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน ในแง่ความเกี)ยวโยงของแต่ละเป้าหมาย และเป้าประสงค์ตามกรอบงานวิจยั
เพื)อก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที)รับผิดชอบและเสริ มสร้างความร่ วมมือระดับโลก” เป้าหมาย
ของงานวิจยั ที) 3 “สร้างแผนภูมิแสดงความเกี)ยวเนื)องระหว่างเป้าประสงค์ในกรอบงานวิจยั (เป้าประสงค์ที) 17.117.5 และ 17.10-17.12) กับเป้าประสงค์ของเป้าหมายอื)นๆ” เป้าหมายของงานวิจยั ที) 4 “วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์และการพัฒนาที)ยงั) ยืน โดยใช้ดชั นีการพัฒนาที)ยงั) ยืนและตัวชีSวดั การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ เพื)อใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์” และเป้าหมายของงานวิจยั ที) 5 “จัดลําดับ
ความสําคัญของเป้าประสงค์ โดยพิจารณาจากความเชื)อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชีSวดั และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์กบั การพัฒนาที)ยงั) ยืน” โดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพประกอบกัน
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจะทําควบคู่กนั ไป กล่าวคือ การวิเคราะห์ทS งั สองส่ วนทําโดย
แยกจากกัน ไม่ได้มีการนําผลลัพธ์ของการวิเคราะห์หนึ)งไปใช้เป็ นตัวตัSงต้นในการวิเคราะห์อีกแบบหนึ)ง ผล
วิเคราะห์เชิงคุณภาพแสดงไว้ในบทที) 6 และผลวิเคราะห์เชิงปริ มาณแสดงไว้ในบทที) 7 ซึ)งผลลัพธ์จากทัSงสอง
ส่ วนของการดําเนินการวิจยั ถูกนําไปใช้ในการจัดทําข้อเสนอแนะนโยบายในบทที) 8 แผนภาพที) 5.1 แสดง
ขัSนตอนการดําเนินการวิจยั
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รู ปภาพที1 5.1 ขัSนตอนการดําเนินการวิจยั

แหล่งที)มา: คณะวิจยั

การดําเนินงานวิจยั เริ) มจากการรวมรวม และการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที)เกี)ยวข้องเพื)อสร้าง
ความเข้าใจเกี)ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที) 17 จากนัSนคณะวิจยั จะเก็บข้อมูลเพื)อนํามา
วิเคราะห์ โดยข้อมูลที)เกี)ยวข้องรวมถึง ตัวชีSวดั ทางเศรษกิจมหภาค และข้อมูลเกี)ยวกับเป้าหมาย เป้าประสงค์ และ
ตัวชีSวดั ที)เกี)ยวข้อง ข้อมูลที)เก็บมาได้จะถูกนํามาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ ซึ)งรายละเอียดอยูใ่ นส่ วนถัดไปของบท
นีS
5.1

การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
ในส่ วนแรก คณะวิจยั ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการหาความเกี)ยวข้องของเป้าประสงค์ดา้ นการเงิน

และการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 กับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายอื)น เพื)อตอบคําถามงานวิจยั อันได้แก่ “เป้าหมาย
ที) 17 “เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงานและฟืS นฟูสภาพหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระดับโลก” ในแง่
นโยบายการเงินและการค้า มีความเกี)ยวเนื)องกับเป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนอื)น ๆ (เป้าหมายที) 1-16) อย่างไร”
โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนืSอหา ที)เรี ยกว่า Content Analysis มาใช้วเิ คราะห์ความเชื)อมโยงดังกล่าว
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ทางคณะวิจยั ได้รวบรวมข้อมูลเป้าหมาย

เป้าประสงค์

และตัวชีSวดั ทัSงหมดที)ออกโดยองค์การ

สหประชาชาติอย่างเป็ นทางการ ประกอบกับข้อมูลจาก “ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการ
พัฒนาที)ยงั) ยืน” ทัSง 17 เป้าหมาย4 ที)จดั ทําโดยหน่วยงานในประเทศไทยที)เกี)ยวข้อง และข้อมูลงานวิจยั เกี)ยวกับ
เป้าหมายที)ยงั) ยืนต่างๆ จาก SDG Move Thailand เพื)อมาทบทวนและทําความเข้าใจเกี)ยวเป้าหมาย เป้าประสงค์
และตัวชีSวดั ที)ออกโดยองค์การสหประชาชาติ และการตีความเอกสารจากองค์การสหประชาชาติในบริ บทของ
ประเทศไทย
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และเป้าประสงค์ต่างๆ ใน
เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนอื)นๆ จะเริ) มจากการพิจารณาว่าเป้าประสงค์ใดมีความสัมพันธ์กบั ประเด็นด้านการเงิน
และการค้า โดยการทบทวนเอกสารจากแหล่งข้อมูลข้างต้นมาจัดทํา Mapping Matrix
ทางคณะวิจยั ใช้การวิเคราะห์เนืSอหา (Content Analysis) ซึ)งเป็ นวิธีการที)ใช้แยกแยะแจกแจงเนืSอหาหรื อ
แนวคิดที)ปรากฏในเอกสารต่างๆ อย่างมีขSนั ตอนและเป็ นระบบ เพื)อจัดทํา Mapping Metrix แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 กับเป้าหมายอื)นทัSง 16 เป้าหมาย โดยมีขSนั ตอนดังนีS
ขัSนตอนที) 1 ทบทวนเอกสารแสดงเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)จดั ทําโดยองค์การสหประชาติ
โดยตีความจากคําสําคัญ (Keywords) และคําอธิบายเกี)ยวกับตัวชีSวดั เพื)อหาความเกี)ยวเนื)องระหว่างเป้าประสงค์ที)
สนใจภายใต้เป้าหมายที) 17 กับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายอื)นๆ
ขัSนตอนที) 2 ทบทวนเอกสาร “ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” ที)จดั ทํา
โดยหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย และใช้วธิ ีการเช่นเดียวกับขัSนตอนที) 1 คือ การทบทวนเอกสารทัSงหมด 17
ชุด

และตีความจากคําสําคัญและคําอธิบายเกี)ยวกับตัวชีSวดั เพื)อหาความเกี)ยวเนื)องระหว่างเป้าประสงค์ที)สนใจ

ภายใต้เป้าหมายที) 17 กับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายอื)นๆ พร้อมบันทึกหน่วยงานหลักที)รับผิดชอบ และ
หน่วยงานสนับสนุนที)เกี)ยวข้องด้วย
ขัSนตอนที) 3 กระบวนการในขัSนตอนที) 1 และ 2 จะมีการทําซํSา และตรวจเช็คโดยนักวิจยั อย่างน้อยอีกท่าน
หนึ)งในคณะวิจยั เพื)อเปรี ยบเทียบและตรวจสอบการตีความคําสําคัญ และการบันทึกความเกี)ยวเนื)องระหว่าง
เอกสารทุกเป้าหมายเวอร์ชนั) ปรับปรุ ง 16 มีนาคม 2561 ที)มีการเผนแพร่ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติมีการเข้าถึงเอกสารดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2562
http://osthailand.nic.go.th/component/content/article/118-sdgs/260-เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน-sustainable-development-goals-sdgs.html
4
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เป้าประสงค์ที)สนใจภายใต้เป้าหมายที) 17 กับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายอื)นๆ โดยขัSนตอนนีSเป็ นการเพิ)มความ
น่าเชื)อถือของการตีความคําสําคัญในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนีS

5.2

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
ในส่ วนที) 2 คณะวิจยั ใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณในการหาความสําคัญของเป้าประสงค์ที)มีต่อการพัฒนา

ที)ยงั) ยืนอย่างมีระบบ เพื)อตอบคําถามงานวิจยั อันได้แก่ “เป้าประสงค์ใดควรถูกให้ความสําคัญในการพัฒนาเชิง
นโยบาย รวมถึง หน่วยงานใดที)มีความสําคัญในการทําให้บรรลุเป้าหมายที)ยงั) ยืน โดยจัดลําดับจากมากสู่ นอ้ ย”
โดยใช้ความเป็ นเหตุเป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ หรื อในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Scientific Reasoning เนื)องจากทาง
คณะวิจยั เห็นว่า การวิเคราะห์เชิงคุณภาพข้างต้น ไม่เพียงพอต่อการสรุ ปการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์
ที)ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการพัฒนาที)ยงั) ยืน ทางคณะวิจยั จึงใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเข้ามาเป็ นเครื) องมือช่วย
พิจารณาการจัดลําดับดังกล่าว

5.2.1 วิธีการจัดอันดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ ของงานวิจยั อืAนทีใA ช้ การวิจยั เชิงพรรณนา และ
ข้ อจํากัดของวิธีทใีA ช้
โดยทัว) ไป

งานวิจยั ที)ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนขององค์กรสหประชาชาติจะจัดอันดับ

ความสําคัญของเป้าประสงค์ดว้ ยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา งานวิจยั ที)ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนานัSน มักเป็ น
การสํารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง สํารวจสถานะปัจจุบนั ของตัวชีSวดั และมาตรการต่างๆ ที)มีอยู่
ในประเทศไทย วิธีการนีSแม้จะมีรายละเอียดของข้อมูล และทราบถึงสถานะปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี แต่การใช้วธิ ีนS ี
เรี ยงอันดับความสําคัญ ขึSนอยูก่ บั ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที)รับผิดชอบแต่ละเป้าประสงค์ ข้อสรุ ปที)ได้จาก
วิธีการวิเคราะห์นS ีไม่ได้ขS ึนอยูก่ บั การทดสอบความจริ งเชิงประจักษ์อย่างมีระบบ ไม่มีหลักฐานหรื อการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Proof) ว่าความคิดเห็นนัSนไม่ปราศจากอคติหรื อความคิดเห็นส่ วนตน เนื)องจากเป็ นผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย
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การวิเคราะห์รูปแบบดังกล่าวอาจจะทําให้เกิด Cognitive Bias นัน) หมายถึง ข้อสรุ ปที)ได้จากวิธีการ
วิเคราะห์นS ีไม่ได้ขS ึนอยูก่ บั การทดสอบความจริ งเชิงประจักษ์อย่างมีระบบหรื อการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์

ว่า

เป้าประสงค์หรื อตัวชีSวดั นัSนมีนยั สําคัญและส่ งผลให้เกิดการพัฒนาที)ยงั) ยืนมากกว่าตัวชีSวดั อื)นๆ จริ ง เนื)องจากเป็ น
การสรุ ปจากความคิดเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบและคณะวิจยั รวมถึงสถานะปัจจุบนั ข้อจํากัด และมาตรการที)
มีอยูเ่ ดิมของแต่ละตัวชีSวดั โดยไม่มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบอย่างมีระบบ

5.2.2 วิธีการจัดอันดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ โดยใช้ เมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ ระหว่ างเป้ าประสงค์ และ
ข้ อจํากัดของวิธีนีM
เมื)อพิจารณาถึงข้อจํากัดดังกล่าวของรู ปแบบวิธีวจิ ยั เชิงพรรณนาข้างต้น ทางคณะวิจยั จึงได้เสนอรู ปแบบ
วิธีวจิ ยั โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื)อการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ โดยเริ) มพิจารณาถึงการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ)งใน 2 รู ปแบบต่อไปนีS

รู ปแบบที) 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสร้างเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Matrix)
เนื)องจากวิธีนS ีสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั ได้ทีละสองตัว การใช้วธิ ีการศึกษานีSในการจัด
อันดับความสําคัญของตัวชีSวดั มากกว่าสองขึSนไป โดยทัว) ไปจะประกอบด้วย 2 ขัSนตอน ดังต่อไปนีS
ขัSนตอนที) 1 คือ การคํานวณค่าสัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ที)วดั ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั แต่ละคู่ เช่น ถ้าการศึกษามีเป้าประสงค์ทS งั สิS น X เป้า และแต่ละเป้าประสงค์มี
ตัวชีSวดั หนึ)งตัว นัน) หมายถึง การศึกษามีตวั ชีSวดั ที)ตอ้ งการเรี ยงอันดับความสําคัญอยู่ X ตัว มีจาํ นวนคู่ตวั ชีSวดั ที)
ต้องคํานวณค่าสัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์ทS งั สิS น X(X-1) คู่
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ขัSนตอนที) 2 คือ การจัดอันดับความสําคัญ โดยดูจากค่าสัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์ เช่น คู่ตวั ชีSวดั X มีค่า
สัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์กบั ตัวชีSวดั อื)นๆ โดยเฉลี)ยสู งกว่าค่าสัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์ในคู่อื)นๆ ตัวชีSวดั X ก็จะถูก
จัดให้อยูใ่ นลําดับที)สาํ คัญกว่า

รู ปแบบที) 2 ความสัมพันธ์แบบพลวัตระหว่างตัวชีSวดั โดยทดสอบความสัมพันธ์วา่ มีลกั ษณะเป็ นตัวนําหรื อตาม
ด้วยวิธีการตรวจสอบ เช่น lead-lag correlation หรื อ Granger Causality
ความแตกต่างของสองวิธีนS ี คือ แบบแรกเป็ นการวัดค่าสัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์ขา้ มช่วงเวลา ส่ วนแบบที)
2 เป็ นการทดสอบนัยสําคัญของการเป็ นเหตุและผลระหว่างตัวแปร 2 ตัว ทัSง 2 วิธีสามารถหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชีSวดั ได้มากกว่า 2 ตัว แต่เช่นเดียวกับการสร้างเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ต้องอาศัยขัSนตอนการวิเคราะห์ 2
ขัSนตอน ยกตัวอย่างเช่น เมื)อต้องการจัดเรี ยงลําดับเป้าประสงค์ X เป้า ซึ)งแต่ละเป้าประสงค์มีตวั ชีSวตั เพียง 1 ตัว
ขัSนตอนที) 1 คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวชีSวดั โดยใช้วธิ ีใดวิธีหนึ)งข้างต้น
ขัSนตอนที) 1.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั ที) 1 ในปัจจุบนั และค่าตัวชีSวดั อื)นๆ (ตัวชีSวดั ที) 2
ถึง X) ในช่วงเวลาที)ผา่ นมา
ขัSนตอนที) 1.2 หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวชีSวดั ที) 1 ในช่วงเวลาที)ผา่ นมาและค่าตัวชีSวดั อื)นๆ
ในช่วงเวลาปัจจุบนั
ขัSนตอนที) 1.3 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั ที) 2 และตัวชีSวดั อื)น (ตัวชีSวดั ที) 3 ถึง X) ตาม
ขัSนตอนที) 1.1 และ 1.2 จากนัSนไล่ไปเรื) อย ๆ จนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั ที) X-1 และ ตัวชีSวดั ที) X ซึ)งเท่ากับ
ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวชีSวดั X(X-1) คู่
ขัSนตอนที) 2 คือ การนําผลของทัSง X(X-1) คู่ความสัมพันธ์มาหาความเชื)อมโยงไล่ตามเวลา
เช่น ถ้าการเปลี)ยนแปลงค่าของตัวชีSวดั ที) 1 เมื)อช่วงเวลาก่อนหน้าสามารถอธิบายการเปลี)ยนแปลงของ
ตัวชีSวดั ที) 2 ในช่วงเวลาปัจจุบนั หรื อช่วงเวลาถัดๆ ไป ในขณะที)การเปลี)ยนแปลงค่าของตัวชีSวดั ที) 2 ในช่วงเวลา
ก่อนหน้าสามารถอธิบายการเปลี)ยนแปลงของตัวชีSวดั ที) 3 ในช่วงเวลาปัจจุบนั แสดงว่าเมื)อเรี ยงตามลําดับเหตุ
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และผลแล้ว ปรากฎว่า การเปลี)ยนแปลงค่าของตัวชีSวดั ที) 1 สามารถทําให้ค่าของตัวชีSวดั ที) 2 เปลี)ยนไป และการ
เปลี)ยนแปลงค่าของตัวชีSวดั ที) 2 สามารถทําให้ค่าของตัวชีSวดั ที) 3 เปลี)ยน นัน) หมายความว่า ตัวชีSวดั ที) 1 ควรถูกจัด
ให้มีความสําคัญในลําดับที) 1 เพราะการเปลี)ยนแปลงค่าของตัวชีSวดั ที) 1 จะช่วยให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชีSวดั
ทัSง 3
อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดลําดับความสําคัญด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทS งั สองรู ปแบบข้างต้น ไม่วา่ จะ
ด้วยวิธีไหน ต่างก็มขี ้ อจํากัดในการตอบคําถามหลัก นัน) คือ ความสําคัญของการใช้ตวั ชีSวดั ตามเป้าประสงค์ในการ
บรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาที)ยงั) ยืน ข้อจํากัดของการวิเคราะห์ในรู ปแบบที) 1 และ 2 มีดงั นีS
1. ค่ าสั มประสิ ทธิtทไี1 ด้ จากแต่ ละคู่ของตัวชีHวดั ทีท1 าํ การหาความสั มพันธ์
เป็ นค่ าทีไ1 ด้ จากการ
เคลื1อนไหวเปลีย1 นแปลงโดยรวมของตัวชีHวดั ทัHงคู่
ไม่ ใช่ จาํ กัดเพียงการเคลื1อนไหวเปลีย1 นแปลง
เฉพาะทีเ1 กีย1 วข้ องกับตัวชีHวดั อีกตัวหนึ1งในคู่สัมพันธ์ ดังนัSนค่าความสัมพันธ์ที)ได้อาจเป็ นผลมาจาก
เป้าประสงค์อื)นหรื อปัจจัยอื)น กล่าวคือ การคํานวณความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวโดยใช้
วิธีเหล่านีSไม่มีการควบคุมผลกระทบจากปัจจัยอื)น ค่าที)ได้เป็ นการเปลี)ยนแปลงของตัวชีSวดั หนึ)ง ๆ
ที)อาจไม่ได้ถูกกระทบจากตัวชีSวดั ในคู่ความสัมพันธ์ที)ทาํ การหาค่าสัมประสิ ทธิmสหสัมพันธ์เพียง
เท่านัSน อาจมีปัจจัยอื)นร่ วมด้วย
2. ค่ าสั มประสิ ทธิtสหสั มพันธ์ ทไี1 ด้ จากความสั มพันธ์ ใน 2 รู ปแบบข้ างต้ น เป็ นการวัดความสั มพันธ์
ระหว่ างตัวชีHวดั การเรี ยงลําดับความสําคัญของตัวชีSวดั หรื อเป้าประสงค์ที)สรุ ปได้จากวิธีการศึกษาที)
กล่าวมาแล้วนีS จึงเป็ นการเรี ยงลําดับความสําคัญตามความสัมพันธ์ของตัวชีSวดั หรื อเป้าประสงค์ แต่
ไม่ ใช่ การเรียงลําดับความสํ าคัญของเป้ าประสงค์ ทจี1 ะนําไปสู่ การพัฒนาทีย1 งั1 ยืน
ด้วยข้อจํากัดข้างต้น

ทําให้วธิ ีการศึกษาเหล่านีSยงั ขาดความสมบูรณ์ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ

งานวิจยั อันได้แก่ การจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ที)มีต่อการพัฒนาที)ยงั) ยืน ดังนัSนคณะวิจยั จึงเลือกใช้
สมการถดถอยหาความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ และการพัฒนาที)ยงั) ยืนแทน ดังรายละเอียดที)จะกล่าวต่อไป
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5.2.3 วิธีการจัดอันดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ โดยใช้ สมการถดถอย
การจัดลําดับความสําคัญ

ของเป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับความเป็ นหุน้ ส่ วนความร่ วมมือทางการเงินและ

การค้าระหว่างประเทศเพื)อส่ งเสริ มการพัฒนาที)ยงั) ยืนนัSน
เป้าประสงค์และการพัฒนาที)ยงั) ยืน

สามารถอาศัยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

โดยการประมาณค่าสมการถดถอยเพื)อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ที)เกี)ยวข้องและระดับการพัฒนาของประเทศและการพัฒนาที)ยงั) ยืนที)วดั ผลได้
ในที)นS ี การพัฒนาที)ยงั) ยืน แทนด้วยตัวแปรระดับมหภาค อันได้แก่ ดัชนีรวม SDG (SDG Global Index
Score ซึ)งในที)นS ีจะเรี ยกว่า SDG Score) และดัชนีในส่ วนของเป้าหมาย 17 (Goal 17 score) ทัSง 2 ดัชนีถูกคํานวณ
จากตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ที)กาํ หนดไว้ในรายชื)อตัวชีSวดั อย่างเป็ นทางการของคณะกรรมการสถิติแห่ง
สหประชาชาติ (UN Statistical Commission) โดยผูจ้ ดั ทําดัชนีนS ีเป็ นผูเ้ ชี)ยวชาญอิสระของ Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung5 และถูกรวบรวมไว้ใน SDGIndex.org
นอกจากนีS คณะวิจยั ยังใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็ นตัววัดระดับการพัฒนาและใช้ การเปลี)ยนแปลงอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื)อวัดการพัฒนาที)ยงั) ยืนในเชิงเศรษฐกิจ

การจัดระดับการพัฒนาของประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก มักใช้เกณฑ์ระดับ
รายได้รวมของประเทศ ซึ)งวัดโดยผลผลิตมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรื อรายได้
ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) ในงานวิจยั นีS คณะวิจยั จึงกําหนดให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(GDP Growth) เป็ นตัวชีSวดั การเปลี)ยนแปลงระดับการพัฒนาของประเทศที)ได้รับความช่วยเหลือการเงินและ
การค้าจากต่างประเทศหรื อมีเงินทุนไหลเข้า และการเปลี)ยนแปลงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (changes
in GDP Growth) ที)ไม่ลดลงเป็ นตัวบ่งชีSถึงการมีการพัฒนาที)ยงั) ยืนของประเทศเหล่านีS
การหาความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวชีHวดั และดัชนีการพัฒนาทีย1 งั1 ยืน (SDG score) และดัชนีในส่ วนของ
เป้ าหมาย |a (Goal 17 score) ทําขึSนเพื)อหาความสําคัญของตัวชีSวดั ที)มีต่อระดับการพัฒนาที)ยงั) ยืน จึงใช้ขอ้ มูล
ตัวชีSวดั ที)มีอยูใ่ นปี ก่อนหน้าเป็ นตัวอธิบาย SDG score ทัSงนีSดว้ ยความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลตัวชีSวดั ปี 2561 ใน
5

ดูรายละเอียดวิธีการคํานวณในเอกสารsustainable development report 2019 ใน https://www.sdgindex.org/
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ฐานข้อมูลธนาคารโลก การศึกษานีSจึงใช้เพียง SDG score ของปี 2561 และข้อมูลตัวชีSวดั ในปี 2560 แม้วา่ เมื)อไม่
นานมานีSจะมีการประกาศตัวเลขปี 2562 ก็ตาม ด้วยข้อจํากัดนีSจึงไม่สามารถทําการประมาณค่าสมการถดถอยโดย
ใช้ขอ้ มูลไทยเพียงลําพัง ดังนัSนคณะวิจยั จึงเลือกใช้ขอ้ มูลนานาชาติในการวิเคราะห์เพื)อแก้ปัญหาการมีขอ้ มูลเพียง
ปี เดียว จากจํานวนทัSงสิS น 156 ประเทศที)มีขอ้ มูล SDG score และดัชนีในส่ วนของเป้าหมาย 17 ในปี 2561 มีทS งั สิS น
เพียง 51 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที)มีขอ้ มูลปี 2560 ของตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศ
การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวชีHวดั และระดับการพัฒนา (อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) และการ
พัฒนาทีย1 งั1 ยืน (การเปลีย1 นแปลงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) เนื)องจากฐานข้อมูลของตัวชีSวดั ต่างๆ ของ
เป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับหุน้ ส่ วนความร่ วมมือทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศล้วนเป็ นข้อมูลรายปี

ทําให้

ช่วงข้อมูลมีระยะสัSน (ไม่ถึง 30 ปี ) การใช้ ข้อมูลของประเทศไทยในช่ วงข้ อมูลระยะสัH นจะทําให้ มจี าํ นวนข้ อมูล
น้ อยเกินไป

ทําให้ การวิเคราะห์ เชิงปริมาณโดยใช้ ข้อมูลของไทยเพียงลําพังนัHนมีข้อจํากัดในเรื1 องของความ

น่ าเชื1 อถือของผลการศึกษา คณะวิจยั จึงใช้ขอ้ มูลนานาชาติในการวิเคราะห์ ช่วงข้อมูลและจํานวนประเทศที)ใช้
ขึSนอยูก่ บั ความมีอยูข่ องข้อมูลในฐานข้อมูลของธนาคารโลก6 ข้อมูลที)ใช้ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างปี 2548 2560 กลุ่มประเทศตัวอย่างมีทS งั สิS น 30 ประเทศ ซึ)งมีความครอบคลุมทุกทวีปที)มีประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนา
น้อยที)สุด ดังปรากฎในตารางที) 5.1 รวมประเทศไทยอยูใ่ นกลุ่มประเทศตัวอย่างด้วย ซึ)งผลการศึกษาจะไม่เพียงชีS
ประสบการณ์การพัฒนาของประเทศไทยแต่ยงั รวมถึงประสบการณ์การพัฒนาที)ยงั) ยืนของประเทศที)มีระดับการ
พัฒนาสู งกว่า ใกล้เคียง และตํ)ากว่าการพัฒนาของประเทศไทยอีกด้วย ทัSงนีS กลุ่มตัวอย่างประเทศที)ใช้ใน
การศีกษานีSถูกกําหนดขึSนโดยใช้เกณฑ์ดงั นีS
1. เป็ นประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที)สุด
2. มีขอ้ มูลตัวชีSวดั ที)แสดงถึงการเป็ นประเทศที)ได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
3. มีขอ้ มูลตัวชีSวดั ที)มีความต่อเนื)องสามารถนํามาใช้วเิ คราะห์สถิติและในแบบจําลองเศรษฐมิติ
ตารางที) 5.1 แสดงถึงการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง ประเทศที)ครอบคลุมในการศึกษามีที)ตS งั อยูใ่ น 6 ภูมิภาค
แบ่งตามธนาคารโลก ได้แก่
6

การใช้ฐานช้อมูลเดียว ก็เพื)อให้มีขอ้ มูลที)มาจากนิยามเดียวกัน มาจากการคํานวณด้วยวิธีการเดียวกัน
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(1) เอเชียตะวันออกและแปซิ ฟิค มี 3 ประเทศ ซึ)งมีระดับรายได้แตกต่างกัน คือ รายได้ปานกลางระดับสู ง
(ไทย) รายได้ปานกลางระดับตํ)า (สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์) และรายได้ต)าํ (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
(2) เอเชียใต้ มีเพียงประเทศเดียวที)ตรงตามเกณฑ์ทS งั 3 ข้างต้น คือ ศรี ลงั กา ซึ)งจัดเป็ นประเทศที)มีรายได้
ปานกลางระดับตํ)า
(3) ยุโรปและเอเชียกลาง มีทS งั สิS น 7 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศที)มีรายได้ปานกลางระดับสู ง 4
ประเทศ (อาร์เมเนีย บอสเนีย เบลารุ ส และ มาซิโดเนียเหนือ) และประเทศที)มีรายได้ปานกลางระดับตํ)า 3 ประเทศ
(จอร์เจีย มอลโดวา และ ยูเครน)
(4) ละตินอเมริ กาและคาริ บเบียน ประกอบด้วย ประเทศที)มีรายได้ปานกลางระดับสู ง 9 ประเทศ (เบลีซ
บราซิล คอสตาริ กา สาธารณรัฐโดมินิกนั จาไมก้า ปารากวัย เปรู เซนต์ลูเซีย และเซนต์วนิ เซนต์และเกรนาดีนส์)
และประเทศที)มีรายได้ปานกลางระดับตํ)า 2 ประเทศ (เอลซัลวาดอร์ และนิการากัว)
(5) ตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ มีเพียงประเทศเดียวที)ตรงตามเกณฑ์ คือ เลบานอน ซึ) งเป็ น
ประเทศที)มีรายได้ปานกลางระดับสู ง
และ (6) แอฟริ กาในเขตทะเลทรายซาฮาร่ า มีทS งั สิS น 7 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศที)มีรายได้ปานกลาง
ระดับสู ง 2 ประเทศ (มอริ เชียส และแอฟริ กาใต้) ประเทศที)มีรายได้ปานกลางระดับตํ)า 2 ประเทศ (โกตดิววั ร์ และ
แซมเบีย) และประเทศที)มีรายได้ต)าํ (บูร์กินาฟาโซ มาลี และ โตโก)
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ตารางที1 5.1 ประเทศในกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในงานวิจยั นีS
Regions
East Asia and Pacific
South Asia
Europe and Central Asia

Upper Middle Income
Thailand

Armenia
Bosnia and Herzegovina
Belarus
North Macedonia
Latin America & Caribbean Belize
Brazil
Costa Rica
Dominican Republic
Jamaica
Paraguay
Peru
St. Lucia
St. Vincent & the
Grenadines
Middle East and North
Lebanon
Africa
Sub-Saharan Africa
Mauritius
South Africa
Total number of countries

17

Low Middle Income
Philippines
Sri Lanka
Georgia
Moldova
Ukraine

Low Income
Cambodia

El Salvador
Nicaragua

Côte d'Ivoire
Zambia
9

Burkina Faso
Mali
Togo
4

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทS งั 4 รู ปแบบความสัมพันธ์ที)กล่าวไว้ขา้ งต้น จะแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการพัฒนาและการพัฒนาที)ยงั) ยืนของประเทศที)ได้รับความช่วยเหลือ และเป้าประสงค์ต่อไปนีS
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เป้ าประสงค์ที) 17.1 เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ
ระดมทรัพยากรผ่านทางการสนับสนุ นระหว่างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพื)อพัฒนาขีดความสามารถ
ภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื)นๆของรัฐ
เป้าประสงค์ที) 17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการให้เป็ นผลตามพันธกรณี เรื) องการให้ความช่วยเหลือ
เพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการโดยเต็มที) โดยรวมถึงพันธกรณี ที)ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที)
จะบรรลุ เ ป้ า หมายการมี สั ด ส่ ว น ODA/GNI ร้ อ ยละ 0.7 สํา หรั บ ให้แ ก่ ป ระเทศกํา ลัง พัฒ นา และมี สั ด ส่ ว น
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สําหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด
เป้ า ประสงค์ที) 17.3 ประเทศที) ก าํ ลัง พัฒ นามี ก ารระดมทรั พ ยากรทางการเงิ น เพิ) ม เติ ม จากแหล่ ง ที)
หลากหลาย
เป้าประสงค์ที) 17.4 ช่วยประเทศที)กาํ ลังพัฒนาในการบรรลุความยัง) ยืนของหนีSระยะยาว โดยใช้นโยบาย
ที)ประสานงานกันโดยมุ่งส่ งเสริ มการจัดหาแหล่งเงินทุน การบรรเทาหนีS และการปรับโครงสร้างหนีS ตามความ
เหมาะสม และ ช่วยแก้ปัญหาหนีSต่างประเทศของประเทศที)ยากจน และมีหนีSสินในระดับสู งเพื)อลดปัญหาหนีSสิน
เป้ า ประสงค์ที) 17.11 เพิ) ม ส่ ว นแบ่ ง การส่ ง ออกของประเทศกํา ลัง พัฒ นาในการส่ ง ออกไปทั)ว โลก
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที)สุดให้สูงขึSน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563
เนื)องจากเป้าประสงค์ที) 17.5 ไม่มีขอ้ มูลตัวชีSวดั และเป้าประสงค์ที) 17.10 และ 17.12 นัSนไม่มีขอ้ มูล
ต่อเนื)อง จึงไม่ถูกนํามารวมในการศึกษาส่ วนนีS ดังนัSน ทางคณะวิจยั จึงใช้ตวั ชีSวดั ของเป้าประสงค์ 17.1-17.4 และ
17.11

แต่บางตัวชีSวดั ก็ถูกแทนที)ดว้ ยตัวแปรที)ทางคณะวิจยั มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์

มากกว่า ดังต่อไปนีS
ตัวชีSวดั 17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็ นสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) จําแนกตามแหล่งที)มาของรายได้ ตัวแปรในแบบจําลองที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของ
เป้าประสงค์ที) 17.1 คือ สัดส่ วนรายได้ภาษีต่อ GDP (Tax Revenue/GDP)
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ตัวชีSวดั

17.1.2

สัดส่ วนงบประมาณภายในประเทศที)จดั สรรจากภาษีภายในประเทศ

ตัวแปรใน

แบบจําลองที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของตัวชีSวดั ที) 17.1.2 คือ สัดส่ วนรายได้ภาษีต่อรายจ่ายรัฐ (Tax
Revenues/Government Expenditure)
ตัวชีSวดั 17.2.1 สัดส่ วนความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (ODA) ต่อรายได้ประชาชาติ ตัว
แปรในแบบจําลองที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของเป้าประสงค์ที) 17.2 คือ สัดส่ วนเงินช่วยเหลือที)ได้รับต่อรายได้
ประชาชาติ (Net received ODA/GNI) แทนสัดส่ วนเงินช่วยเหลือที)ให้ต่อรายได้ประชาชาติ ทัSงนีSเพื)อทดสอบว่า
การได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศทําให้เกิดการพัฒนาของประเทศจริ งหรื อไม่ แม้วา่ ประเทศไทยจะไม่จดั
อยูใ่ นประเทศที)ตอ้ งให้ความช่วยเหลือตามข้อตกลงนีS แต่ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ)งที)ได้รับความช่วยเหลือ
เพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
ตัวชีSวดั 17.3.1 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ตัวแปรใน
แบบจําลองที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของเป้าประสงค์ที) 17.3 คือ สัดส่ วนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI
Inflow) ต่อ GDP แทนการใช้สดั ส่ วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของประเทศที)กาํ ลังพิจารณา ทัSงนีS
เนื)องจากผลการประมาณค่าของแบบจําลองนีSจะชีSให้เห็นว่าเป้าประสงค์ที)ทางองค์กรสหประชาชาติกาํ หนดนัSนมี
ส่ วนทําให้เกิดการพัฒนากับประเทศที)ได้รับเงินทุนหรื อไม่

หากพบว่ามีความสําคัญ

ก็ควรพิจารณาให้เป็ น

เป้าประสงค์ที)มีความสําคัญในลําดับต้นๆ ของประเทศที)ให้ความช่วยเหลือ แต่หากไม่มีความสําคัญก็ควรวางไว้
ในลําดับท้าย เพราะการส่ งเงินทุนออกนอกประเทศนัSนหมายถึงทรัพยากรที)ใช้ในการพัฒนาประเทศของประเทศ
ที)ส่งออกเงินทุนมีลดลง
ตัวชีSวดั 17.3.2 สัดส่ วนการโอนเงินกลับประเทศ คิดเป็ นร้อยละของ GDP (Received Personal
Remittance/GDP) เป็ นตัวแปรอีกตัวในแบบจําลองที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของตัวชีSวดั ที) 17.3
ตัวชีSวดั 17.4.1 การบริ การเงินกู้ คิดเป็ นร้อยละของการส่ งออกสิ นค้าและการบริ การ (Debt Service Ratio)
เป็ นตัวแปรที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของตัวชีSวดั ที) 17.4
ตัวชีSวดั 17.11.1 ส่ วนแบ่งการส่ งออกในระดับสากลของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ตัว
แปรในแบบจําลองที)ใช้แสดงสถานะปัจจุบนั ของเป้าประสงค์ที) 17.11 คือ สัดส่ วนการส่ งออกของประเทศต่อการ
ส่ งออกรวมของโลก (Export Share)
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สมการถดถอยที)ทาํ การประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั และดัชนีการพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDG
score) และดัชนีในส่ วนของเป้าหมาย 17 (Goal 17 score) ในงานวิจยั นีS จึงมีลกั ษณะเป็ นฟังก์ชนั) ของตัวชีSวดั ดังนีS

Tax Revenues3EF Tax Revenues3EF Net received ODA3EF
(78 (9$%+23 = :(
,
,
,
Gov. Revenue3EF Gov. Expenditure3EF
GNI3EF
FDI inflows3EF Received remittance3EF
,
, 7+]& (+%^_9+ `*&_$3EF , !"#$%& (ℎ*%+3EF )
87[3EF
87[3EF

(5.1)
Tax Revenues3EF Tax Revenues3EF Net received ODA3EF FDI inflows3EF
8$*5 17 29$%+3 = d(
,
,
,
,
Gov. Revenue3EF Gov. Expenditure3EF
GNI3EF
87[3EF
Received remittance3EF
, 7+]& (+%^_9+ `*&_$3EF , !"#$%& (ℎ*%+3EF )
87[3EF

(5.2)

ตัวแปรตาม ได้แก่ SDG Scores และ Goal 17 Score ถูกคํานวณโดย The Bertelsmann Stiftung and the
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) เป็ นการนําค่าคะแนนตัวชีSวดั 7แต่ละเป้าประสงค์มาถ่วง
นํSาหนักเพื)อทําเป็ นคะแนนดัชนี ค่าของScores จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 100 คะแนน โดยที)คะแนนที)สูงนัSนบ่งบอก
ถึงผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาที)ยง)ั ยืนที)ดีกว่า ดังนัSน คะแนน SDG ของแต่ละประเทศที)ถูกนํามาคํานวณ
ดังกล่าว จะมาจากการ rescale โดยใช้ค่าคะแนน SDG ของประเทศที)ได้คะแนนสู งสุ ด (Max) และ ค่าคะแนน
SDG ของประเทศที)ได้ต)าํ สุ ด(Min) ตามสมการดังนีS
7

ดูรายละเอียดวิธีการคํานวณในเอกสาร sustainable development report 2019 ใน https://www.sdgindex.org/
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SDG Indexi =

fghijk Elmn(opqrs)
ltu(opqrs)Elmn(opqrs)

ในส่ วนของตัวแปร Goal 17 score นัSนได้ใช้ขอ้ มูลของตัวชีSวดั 4 อย่างมาคํานวณซึ)งได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐในเรื) องของสายสุ ขภาพ และการศึกษา (Government Health and Education spending) 2. สัดส่ วนเงิน
ช่วยเหลือที)ได้รับต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (ODA/GDP)

3. รายได้จากการจัดเก็บภาษีของภาครัฐต่อ

ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Tax revenues/GDP) และ 4. คะแนนการหลีกเลี)ยงภาษี (Tax Haven Score: คะแนนดี
เยีย) มที)สุด คือ 0 ในขณะที)คะแนนน้อยที)สุดจะอยูท่ ี) 5 คะแนน)
หากค่าสัมประสิ ทธิmของตัวแปร (หรื อตัวชีSวดั ) มีนยั สําคัญ ในสมการ (5.1) และ (5.2) แสดงว่า
เป้าประสงค์ที)เกี)ยวข้องกับตัวชีSวดั นัSนมีความสําคัญต่อดัชนีการพัฒนาที)ยงั) ยืน และ รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ
ที)เกี)ยวข้องควรให้ความสําคัญกับเป้าประสงค์ นอกจากนีSขนาดของค่าสัมประสิ ทธิmที)แตกต่างกันยังชีSให้เห็นถึง
ความสําคัญที)แตกต่างกันของเป้าประสงค์อีกด้วย

ซึ) งสามารถนําไปใช้ในการจัดเรี ยงอันดับความสําคัญของ

เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั สําหรับเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนที) 17 และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม
และกฎหมาย เพื)อเสริ มสร้างหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระดับโลก ในแง่การเงินและการค้า
นอกจากนีS คณะวิจยั ยังนํา GDP มาใช้เป็ นตัวแปรตามเพื)อหาความระหว่างเป้าประสงค์กบั ระดับการ
พัฒนาของประเทศ สมการถดถอย จึงมีลกั ษณะเป็ นฟังก์ชนั) ของตัวชีSวดั ดังต่อนีS

Tax Revenues3 Tax Revenues3 Net received ODA3 FDI inflows3
87[3 = ℎ(
,
,
,
,
Gov. Revenue3 Gov. Expenditure3
GNI3
87[3
Received personal remittance3
, 7+]& (+%^_9+ `*&_$3 , !"#$%& (ℎ*%+3 )
87[3
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เนื)องจากทัSงตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระในสมการ GDP นีS มีปัญหา non-stationarity ทําให้ผลการ
ประมาณค่าสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ปลอมระหว่างตัวแปรตามและกลุ่มตัวแปรอิสระ

ที)เรี ยกว่า

Spurious Regression เพื)อขจัดปัญหาดังกล่าว ตัวแปรทัSงหมดถูกแปลงเพื)อทําให้มีลกั ษณะ stationarity เช่น ระดับ
รายได้ของประเทศ (GDP) ถูกแปลงให้เป็ นอัตราการเปลี)ยนแปลงระดับรายได้ของประเทศหรื อที)เรี ยกว่าอัตรากร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ส่ วนตัวแปรอิสระซึ)งเดิมแสดงค่าในรู ปสัดส่ วนถูกแปลงให้เป็ นส่ วนต่าง
การเปลี)ยนแปลงของสัดส่ วนเหล่านีSเปรี ยบเทียบระหว่างช่วงเวลานีSและช่วงเวลาก่อนหน้า เช่น

∆3
∆3

Tax Revenues
Tax Revenues3 Tax Revenues3EF
=
−
Gov. Revenue
Gov. Revenue3 Gov. Revenue3EF

Tax Revenues
Tax Revenues3
Tax Revenues3EF
=
−
Gov. Expenditure
Gov. Expenditure3 Gov. Expenditure3EF
∆3

Net received ODA
GNI

∆3
∆3

=

FDI inflows
87[

Net received ODA3

=

GNI3
FDI inflows3

GDP3

−

−

Net received ODA
GNI3EF

FDI inflows3EF

GDP3EF

Received remittance
Received remittance3 Received remittance3EF
=
−
GDP
GDP3
GDP3EF
∆3 7+]& (+%^_9+ `*&_$ =
∆3 !"#$%& (ℎ*%+ =

7+]& (+%^_9+3 7+]& (+%^_9+3EF
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−
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สมการถดถอยที)ทาํ การประมาณค่าในงานวิจยั นีS จึงมีลกั ษณะเปลี)ยนไปเป็ น
87[ 8%$z&ℎ3 = ℎ̈(∆3
∆3

Tax Revenues
Tax Revenues
Net received ODA
, ∆3
, ∆3
,
Gov. Revenue
Gov. Expenditure
GNI

FDI inflows
Received remittance
, ∆3
, ∆3 7+]& (+%^_9+ `*&_$, ∆3 !"#$%& (ℎ*%+)
87[
GDP
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(5.3)
นอกจากนีS คณะวิจยั ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีSวดั กับการพัฒนาที)ยงั) ยืนของประเทศ โดยใน
สมการถดถอย ตัวแปรตาม คือ การเปลี)ยนแปลงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (∆3 87[ 8%$z&ℎ ) ดังปรากฎ
ในสมการต่อไปนีS

∆3 87[ 8%$z&ℎ = ℎ|(∆3
∆3

Tax Revenues
Tax Revenues
Net received ODA
, ∆3
, ∆3
,
Gov. Revenue
Gov. Expenditure
GNI

FDI inflows
Received remittance
, ∆3
, ∆3 7+]& (+%^_9+ `*&_$, ∆3 !"#$%& (ℎ*%+)
87[
GDP

(5.4)

หากการเปลี)ยนแปลงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีค่าบวกอย่างต่อเนื)อง จะชีSให้เห็นว่าประเทศมี
การพัฒนาที)ยงั) ยืน ผลการประมาณค่าของสมการนีSจึงแสดงถึงความสําคัญของเป้าประสงค์ความเป็ นหุน้ ส่ วนทาง
การเงินระหว่างประเทศ (เป้าประสงค์ 17.1, เป้าประสงค์ 17.2, เป้าประสงค์ 17.3 และเป้าประสงค์ 17.4) และ
เป้าประสงค์ความเป็ นหุน้ ส่ วนทางการค้าระหว่างประเทศ (เป้าประสงค์ 17.11) ที)มีต่อการพัฒนาที)ยงั) ยืนของ
ประเทศที)ได้รับเงินทุนและ/หรื อความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
หากค่าสัมประสิ ทธิmของตัวแปร (หรื อตัวชีSวดั ) มีนยั สําคัญ ในสมการ (5.3) หรื อในสมการ (5.4) แสดงว่า
เป้าประสงค์ที)เกี)ยวข้องกับตัวชีSวดั นัSนมีความสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศ (GDP Growth) หรื อการพัฒนาที)
ยัง) ยืนของประเทศ (∆3 GDP Growth) และรัฐควรให้ความสําคัญกับเป้าประสงค์ นอกจากนีSขนาดของค่า
สัมประสิ ทธิmที)แตกต่างกันยังชีSให้เห็นถึงความสําคัญที)แตกต่างกันของเป้าประสงค์อีกด้วย ซึ) งสามารถนําไปใช้ใน
การจัดเรี ยงอันดับความสําคัญ
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บทที1 6
Mapping Matrix แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างเป้ าหมายที1 17 และเป้ าหมายอื1นๆ

ในบทนีS จะนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมายที) 17 ที)มีกบั เป้ าหมายอื)น ๆ ทางคณะวิจยั ได้จดั ทํา
Mapping Matrix เพื)อแสดงความเชื)อมโยงในระดับเป้าประสงค์ อีกทัSงยังนําเสนอ Mapping Matrix ที)แสดงความ
เชื)อมโยงระหว่างหน่วยงานที)รับผิดชอบในแต่ละเป้าประสงค์อีกด้วย
6.1

ความสํ าคัญของจากจัดทํา Mapping Matrix
เป้าหมายที) 17 มีความแตกต่างจากเป้าหมายอื)นอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ เป้าหมายอื)น ๆ เป็ นการเจาะจง

แสดงการพัฒนาที)ยงั) ยืนตามหัวข้อต่าง ๆ (เช่น การจัดการกับความหิ วโหย หรื อมาตรการเกี)ยวกับภาวะโลกร้อน
เป็ นต้น) แต่เป้าหมายที) 17 เป็ นเป้าหมายที)เน้นในด้านการส่ งเสริ มความร่ วมมือ และเป็ นตัวสนับสนุนเพื)อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนด้านอื)นๆ ทัSงหมดได้
ทัSงนีSการจัดทํา Mapping Matrix เพื)อแสดงความเกี)ยวโยงกันระหว่างเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 และ
17.10-17.12 ที)มุ่งเน้นความร่ วมมือด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ กับเป้าหมายอื)นๆ อีก 16 เป้าหมาย
Mapping Matrix จะช่วยเป็ นแนวทางให้การวางแผนนโยบายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนให้มีความสอดคล้องกันมาก
ขึSน เพราะเป้าหมาย / เป้าประสงค์เพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนมีความสอดคล้อง และไม่ได้แยกกันโดยสิS นเชิง
การพิจารณาความสอดคล้องในการวางแผนและดําเนินนโยบายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนนีS เรี ยกว่า Policy
Coherence for Sustainable Development (PCSD)8 ประโยชน์ของความสอดคล้องนีS คือ เพื)อให้รัฐบาลและ
หน่วยงานที)เกี)ยวข้องได้ 1) บรรลุการประสานพลังกันระหว่างนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ) งแวดล้อม 2)
เห็นภาพรวมเพื)อพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยเปรี ยบเทียบ (trade-off) ระหว่างความต้องการของประเทศ และข้อตกลงที)
ได้ทาํ ไว้ระดับนานาชาติ และ 3) แจ้งถึงผลกระทบข้างเคียงของการใช้นโยบายต่างๆ ในประเทศ ทัSงนีS Mapping

8

http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf

109

Metrix ยังช่วยเป็ นแนวทางให้ผอู ้ อก และดําเนินนโยบายได้เห็นถึงความหลากหลายของหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง
และบทบาท หน้าที) ความรับผิดชอบของหน่วยงานนัSนๆ ด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน เป้าหมายที) 17 ในส่ วนที)มุ่งเน้นความร่ วมมือด้านการเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศ มีความเกี)ยวโยงกับนโยบายในด้านต่างๆ อ้างอิงจาก Policy Coherence for Sustainable Development in
the SDG Framework โดย OECD9 จะเห็นได้วา่ ถ้าพิจารณามุมมองเกี)ยวกับนโยบายจาก 3 แง่มุมที)เกี)ยวเนื)องกับ
เป้าหมายการพัฒนาเพื)อความยัง) ยืน ได้แก่ นโยบายในแง่มุมทางเศรษฐกิจ นโยบายในแง่มุมทางสังคม และ
นโยบายในแง่มุมทางสิ) งแวดล้อมแล้ว เป้าประสงค์ต่างๆ จะมีความเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่มุมเหล่านีSแตกต่าง
กันไป ดังแสดงในรู ปภาพที) 6.1
รู ปภาพที1 6.1 แผนภาพแสดงความสอดคล้องทางนโยบายของเป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืน

ที)มา: http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf

9

http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf
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จากรู ปภาพที) 6.1 จะเห็นว่า
เป้าประสงค์ที) 17.1 เน้นเรื) องการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ และ
สังคม
เป้าประสงค์ที) 17.2 เน้นเรื) องความช่วยเหลืออย่างเป็ นทางการจะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที) 17.3 เน้นเรื) องแหล่งเงินทุนเพิ)มเติม จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที) 17.4 เน้นเรื) องแหล่งกูย้ มื เงิน จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ และสังคม
เป้าประสงค์ที) 17.5 เน้นเรื) องการสนับสนุนการลงทุน จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ที) 17.10 เน้นเรื) องความตกลงทางการค้า จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ) งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที) 17.11 เน้นเรื) องการส่ งออกไปยังประเทศที)พฒั นาน้อย จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ) งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที) 17.12 เน้นเรื) องการค้าเสรี จะเกี)ยวเนื)องกับนโยบายในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ) งแวดล้อม
จะเห็นได้วา่ ถึงแม้เป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 จะเน้นในเรื) องของการเงิน และ 17.10-17.12 จะเกี)ยวข้องใน
ด้านการค้า ซึ)งเกี)ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนานโยบายในแง่มุมทางเศรษฐกิจ แต่กม็ ีความเกี)ยวข้องกับนโยบาย
ในแง่มุมทางสังคม และนโยบายในแง่มุมทางสิ) งแวดล้อม ซึ)งจะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ดงั กล่าว ความเกี)ยวโยง
ของเป้าประสงค์ที)งานวิจยั ที)สนใจ กับเป้าประสงค์ในเป้าหมายอื)น ๆ ยังมีความจําเป็ นต้องพิจารณาร่ วมกัน โดย
รายละเอียดการวิเคราะห์ความเชื)อมโยงถูกนําเสนอไว้ในส่ วนที) 6.3
6.2

การจัดทํา Mapping Matrix
จากที)ได้กล่าวไปแล้วในบทที) 5 ส่ วน 5.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ทางคณะวิจยั จัดทํา Mapping Matrix

โดยการทบทวนเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ทัSงหมดที)ออกโดยองค์การสหประชาชาติอย่างเป็ นทางการ
ประกอบกับการทบทวน “ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” ทัSง 17 เป้าหมายที)
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จัดทําโดยหน่วยงานในประเทศไทยที)เกี)ยวข้อง และงานวิจยั เกี)ยวกับเป้าหมายที)ยงั) ยืนต่างๆ จาก SDG Move
Thailand จากนัSนทางคณะคณะวิจยั ตีความจากการอ่านเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั จากแหล่งข้อมูล และ
เอกสารดังกล่าว และจัดทํา Mapping Matrix ขึSน
การวิเคราะห์เริ) มจากการพิจารณาว่า เป้าประสงค์ใดมีความสัมพันธ์กบั ประเด็นด้านการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศ โดยการทบทวนเอกสารจากแหล่งข้อมูลข้างต้น และมาจัดทํา Mapping Matrix ดังนีS

ตารางที1 6.1 ตารางแสดงความเชื)องโยงระหว่างประสงค์ภายใต้เป้าหมายๆ อื)นๆ กับเป้าหมายที) 17 ในด้านการเงิน และการค้า

Goal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Poverty
Hunger
Health
Education
Gender
Water
Energy
Economy
Industry
Inequility
Cities
RCP
Climate
Oceans
Ecosyst
Peace

17.1

17.2

Finance
17.3

17.4

17.5

17.10

Domestic Tax

ODA

Additional Finance

Debts

Investment
Promotion

Weighted Average
Tariff

1.a, 1.b

2.a
3.b *
4.b
6.a
8.a
9.a
10.b
11.c
12.a

16.4 *

14.6 *
15.a, 15.b

Trade
17.11
Export Share

17.12
Weighted Average
Tariff for LDCs

2.b

7.a, 7.b
10.b, 10.c
12.a
13.a, 13.b *

10.a

14.7 *

* 3.b, 13.a, 13.b, 14.6, 14.7, 16.4 เป็ นเป้าประสงค์ที)มีความเกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้า แต่อาจจะไม่มีความเกี)ยวข้องโดยตรงกับบริ บทประเทศไทย
ที)มา: คณะวิจยั

จากตารางที) 6.1 จะเห็นได้วา่ เป้าประสงค์ส่วนใหญ่ที)มีความเชื)อมโยงจะเป็ นหัวข้อย่อยที) a หรื อ b ใน
เป้าหมายต่างๆ ทัSงนีSเป็ นเพราะ เป้าประสงค์ยอ่ ยดังกล่าวเกี)ยวกับ Means of implementation หรื อ แนวทางในการ
ลงมือปฏิบตั ิเพื)อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน ที)แสดงถึงความเกี)ยวโยงระหว่างแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี การ
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สร้างศักยภาพ การส่ งเสริ มด้านการค้าที)เป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน และการบูรณาการในภูมิภาค เพราะฉะนัSน
เป้าหมายที) 17 ที)เน้นเรื) องความร่ วมมือในแง่การเงินหรื อแหล่งเงินทุน และการส่ งเสริ มด้านการค้าที)เป็ นธรรม
และเท่าเทียม จึงแสดงถึงความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที)เป็ น Means of implementation ในเป้าหมายอื)นๆ
ค่อนข้างชัดเจนกว่าเป้าประสงค์อื)น ๆ
6.3

ความเชื1 อมโยงระหว่ างเป้ าหมายที1 17 ในด้ านการเงิน และการค้ ากับเป้ าหมายอื1นๆ
ในส่ วนนีSจะนําเสนอรายละเอียด และการตีความ Mapping Matrix แต่ละเป้าหมายที)มีความสัมพันธ์กบั

เป้าประสงค์ที)เกี)ยวข้องกับด้านการเงินและการค้า ภายใต้เป้าหมายที) 17 เป้าประสงค์ส่วนใหญ่จากเป้าหมายอื)น มี
ความเกี)ยวโยงค่อนข้างมากกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ ที)
มติประชุมกลัน) กรองตัวชีSวดั แจงว่า ไม่เกี)ยวกับบริ บทประเทศไทย
6.3.1 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกทีA
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 1 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 1.a และ 1.b ดังนีS
1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนยั สําคัญจากแหล่งที)หลากหลาย รวมไปถึง
การยกระดับความร่ วมมือเพื)อการพัฒนา เพื)อที)จะจัดให้มีแนวทางที)เพียงพอและวิธีการที)คาดเดา
ได้ แก่ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง) ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด ในการดําเนินงานตาม
แผนงานและนโยบายเพื)อยุติความยากจนในทุกมิติ
1.b สร้างกรอบนโยบายที)เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที)สนับสนุนผูม้ ีรายได้ต)าํ (pro-poor) และคํานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ
ภาวะ (gender-sensitive) เพื)อจะสนับสนุนการเร่ งการลงทุนเพื)อปฏิบตั ิการขจัดความยากจน
โดยทัSงเป้าประสงค์ที) 1.a และ 1.b มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.1 ที)เน้นในเรื) องการเก็บภาษี
ภายในประเทศ และการใช้จ่ายของรัฐบาล หน่วยงานที)เกี)ยวข้องกับเป้าหมายที) 1 คือ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันC คงของมนุษย์ ควรประสานงานกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที)
ดูแลในเรื) องเป้าประสงค์ที) 17.1 เพื)อวางนโยบายภาษีและมาตรการทางการคลังที)จะช่วยบรรลุเป้าหมายที) 1
ดังกล่าว
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จากการสํารวจข้อมูลในตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน พบว่ามีมติจาก
ที)ประชุมการกลัน) กรองตัวชีSวดั ให้สาํ นักงานสถิติแห่งชาติดาํ เนินการประสาน และหารื อกับหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง
อันได้แก่ สภาพัฒน์ กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ทัSงนีSทางคณะวิจยั เห็นว่าเป็ นมติที)ควรเพิ)มเติม
หน่วยงาน

เช่น

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ)งเป็ นผูเ้ สนอแนะนโยบายและมาตรการทางการคลัง

และ

กรมสรรพากรซึ)งดูแลเรื) องโครงสร้างภาษีรายได้ และควรพิจารณาให้มีการหารื อกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
เรื) องการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายโดยรวม และการจัดลําดับความสําคัญตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติดว้ ย
6.3.2 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมัAนคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่ งเสริ มเกษตรกรรมทียA งัA ยืน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 2 พบว่า เป้าประสงค์และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 2.a และ 2.b ดังนีS
2.a

เพิ)มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศในเรื) องโครงสร้างพืSนฐานใน
ชนบท การวิจยั เกษตรและการขยายการบริ การ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทําธนาคารยีน
ของพืชและสัตว์ เพื)อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสิ นค้าเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิง) ในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด

2.b

แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าสําหรับสิ นค้าเกษตรในตลาดโลก
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสิ นค้าเกษตรเพื)อการส่ งออกทุกรู ปแบบและมาตรการเพื)อการ
ส่ งออกทุกแบบที)ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็ นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา

โดยเป้าประสงค์ที) 2.a มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ และเป้าประสงค์ที) 2.b มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.10 ที)เน้นในเรื) อง อัตราภาษี
ศุลกากรถัวเฉลี)ยของประเทศ หน่วยงานที)หลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 2 คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงั รับผิดชอบจัดทําตัวชีSวดั ที) 2.a ด้วย ในขณะที) 2.b กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจัดทําตัวชีSวดั การร่ วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิ ชย์ (ซึ)งเป็ นหนึ)งใน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักของเป้าหมายที) 17) จึงมีความสําคัญในการวางนโยบายที)เกี)ยวข้องกับเป้าหมายที) 2
และเป้าหมายที) 17
6.3.3 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 3 สร้ างหลักประกันว่ าคนมีชีวติ ทีมA ีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
สําหรั บทุกคนในทุกวัย
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 3 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 3.b ดังนีS
3.b

สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาวัคซีนและยาสําหรับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อที)ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศกําลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจําเป็ นในราคาที)สามารถซืSอหาได้
ตามปฏิญญาโดฮา

-

ความตกลงว่าด้วยสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที)เกี)ยวกับการค้าและ

สาธารณสุ ข ซึ)งเน้นยํSาสิ ทธิสาํ หรับประเทศกําลังพัฒนาที)จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วย
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที)เกี)ยวกับการค้าอย่างเต็มที) ในการผ่อนปรนเพื)อจะปกป้องสุ ขภาพ
สาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
ทัSงนีS ทางคณะวิจยั มีความเห็นว่าเป้าประสงค์ที) 3.b โดยเฉพาะตัวชีSวดั ที) 3.b.2 มีความเชื)อมโยงกับ
เป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ เพราะมีการวัดยอดรวมสุ ทธิ
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนางานวิจยั ทางการแพทย์และด้านสุ ขภาพพืSนฐานที)เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
จากมติจากที)ประชุมการกลัน) กรองตัวชีSวดั กล่าวว่า สําหรับ 3.b.2 ประเทศไทยไม่ตอ้ งรายงานเพราะประเทศไทย
ไม่ได้อยูใ่ นขอบข่าย 25 ประเทศที)ตอ้ งสนับสนุนเงินช่วยเหลือการพัฒนางานวิจยั ทัSงนีS ทางคณะวิจยั มีความเห็น
ว่า หน่วยงานรับผิดชอบหลักของเป้าหมายที) 3 คือ กระทรวงสาธารณสุข อาจจะพิจารณาผลการวิจยั และ
ความเห็นเพิ)มเติมจากคณะวิจยั ที)ประเมินสถานะปัจจุบนั ของเป้าหมายที) 3 หากคณะวิจยั มีความเห็นและแสดง
ข้อมูลว่าตัวชีSวดั ที) 3.b โดยเฉพาะ 3.b.2 เป็ นตัวชีSวดั ที)เหมาะสมกับบริ บทประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณะสุ ข
อาจจะพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที)เกี)ยวข้องภายใต้เป้าหมายที) 17 ต่อไป
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6.3.4 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 4 สร้ างหลักประกันว่ าทุกคนมีการศึกษาทีมA ีคณ
ุ ภาพอย่ างครอบคลุม
และเท่ าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 4 แล้วพบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความ
เกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 4.b ดังนีS
4.b ขยายจํานวนทุนการศึกษาทัว) โลกให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที)มีการพัฒนาน้อย
ที)สุด

รัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นเกาะขนาดเล็ก

และประเทศในแอฟริ กา

เพื)อเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึ กอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื) อสาร
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาอื)นๆ
ภายในปี 2563
โดยเป้าประสงค์ที) 4.b มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ

เนื)องจากมีการวัดปริ มาณความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ

ที)เป็ น

ทุนการศึกษา ตามสาขาและประเภทการศึกษา หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 4 คือ กระทรวงศึกษาธิ การ
ควรพิจารณาหารื อร่ วมกับหน่วยงานที)เกี)ยวข้องกับระบบการศึกษา เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
และหน่วยงานที)เกี)ยวข้องกับความร่ วมมือระหว่างประเทศ คือ กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA) ด้วย
6.3.5 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่ างเพศ และให้ อํานาจของผู้หญิง และ
เด็กหญิงทุกคน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 5 พบว่า ไม่มีเป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความ
เกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที)

17

เนื)องจากตัวชีSวดั ส่ วนใหญ่ของ

เป้าหมายที) 5 เน้นไปในเรื) องสัดส่ วนของเด็กและผูห้ ญิงในกิจกรรม และการเข้าถึงอาชีพ / สิ) งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ทัSงนีSเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที) 5 นีS อาจจะมีความเกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ในแง่อื)นๆ ในเป้าหมายที) 17
นอกเหนือจากประเด็นทางการเงิน และการค้า
อย่างไรก็ตามหน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 5 คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันC คง
ของมนุษย์ ยังเป็ นหนึ)งในหน่วยงานหลักที)ดูแลเป้าหมายที) 1 ซึ)งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที) 17 อยู่ หากมี
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ประเด็นเกี)ยวโยงระหว่างเป้าหมายที) 17 ในแง่อื)นนอกเหนือจากประเด็นทางการเงิน และการค้า กับเป้าหมายที) 5
จุดเชื)อมโยงระหว่างหน่วยงานที)เกี)ยวข้องยังคงมีอยู่
6.3.6 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 6 สร้ างหลักประกันเรืA องนํMา และการสุ ขาภิบาลให้ มีการจัดการอย่ าง
ยังA ยืน และมีสภาพพร้ อมใช้ สําหรั บทุกคน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 6 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 6.a ดังนีS
6.a ขยายความร่ วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริ มสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ
กําลังพัฒนา ในกิจกรรมและแผนงานที)เกี)ยวข้องกับนํSา และสุ ขอนามัยซึ)งรวมถึงด้านการเก็บนํSา
การขจัดเกลือ การใช้นS าํ อย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดการนํSาเสี ย เทคโนโลยีการนํานํSากลับมาใช้
ใหม่
เป้าประสงค์ที) 6.b มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนา
อย่างเป็ นทางการ เนื)องจากมีการวัดปริ มาณความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการในด้านที)เกี)ยวข้องกับ
นํSาและสุ ขอนามัยซึ)งเป็ นส่ วนหนึ)งของแผนบูรณาการการใช้จ่ายของภาครัฐ
หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบ
เป้าหมายที) 6 คือ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิC งแวดล้ อม / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /
กระทรวงมหาดไทย

จากการสํารวจตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน

ของ

เป้าหมายที) 6 พบว่าหน่วยงานที)สนับสนุนข้อมูลตัวชีSวดั นีSคือ กระทรวงการคลัง และ กระทรวงการต่ างประเทศ
ซึ)งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความเชื)อมโยงของเป้าประสงค์ดงั กล่าว กับเป้าประสงค์ที) 17.2 นอกจากนีSที)ประชุม
การกลัน) กรองตัวชีSวดั แนะนําให้หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบพิจารณาประสานกับกระทรวงการคลัง เพื)อรายงาน
สัดส่ วนของ ODA ที)ประเทศไทยได้รับผ่านกระทรวงการคลัง โดยสัดส่ วนของ ODA ที)ได้รับผ่านทาง
กระทรวงการคลัง ควรนํามาพิจารณาในฐานะที)เป็ นตัวชีSวดั เพิ)มเติม เนื)องจากจะแสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือและ
การสนับสนุนระดับสู งระหว่างผูใ้ ห้ ODA และหน่วยงานภาครัฐอยูภ่ ายใต้แผนงานงบประมาณ
ในด้านของตัวชีSวดั ในระดับโลกสําหรับเป้าประสงค์นS ี องค์การอนามัยโลกมีการสํารวจ Global Analysis
and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) โดยส่ งแบบสํารวจไปยังประเทศต่างๆ ทุก 2 ปี
เพื)อให้กรมอนามัย สํานักสุ ขาภิบาลอาหารและนํSา ตอบแบบสอบถาม ดังนัSนหน่วยงานหลักที)รับผิดชอบควร
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หารื อกับกรมอนามัย สํานักสุ ขาภิบาลอาหารและนํSา เพื)อหารื อแนวทางการเตรี ยมข้อมูลเพื)อตอบแบบสอบถาม
GLAAS ต่อไป
6.3.7 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 7 สร้ างหลักประกันว่ าทุกคนเข้ าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาทีA
สามารถซืMอหาได้ เชืAอถือได้ และยังA ยืน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 7 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 7.a และ 7.b ดังนีS
7.a

ยกระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศในการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจยั

และ

เทคโนโลยีพลังงานที)สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน และ
เทคโนโลยีเชืSอเพลิงฟอสซิลชัSนสู งและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืSนฐาน
ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที)สะอาด ภายในปี 2573
7.b

ขยายโครงสร้างพืSนฐานและพัฒนาเทคโนโลยี สําหรับการจัดส่ งบริ การพลังงานสมัยใหม่และ
ยัง) ยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกําลังพัฒนา
และรัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นเกาะขนาดเล็ก

โดยเฉพาะอย่างยิง) ในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด
ที)สอดคล้องกับโครงการสนับสนุนของประเทศ

เหล่านัSน ภายในปี 2573
โดยทัSงเป้าประสงค์ที) 7.a และ 7.b มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.3 ที)เน้นในเรื) องการระดม
ทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)หลากหลายไปยังประเทศกําลังพัฒนา เนื)องจากมีการวัดการสนับสนุน
ให้ประเทศที)กาํ ลังพัฒนาการวิจยั พลังงานที)สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีเชืSอเพลิงสะอาด
รวมถึงระบบ สําหรับเป้าประสงค์ที) 7.a และวัด การลงทุนในพลังงานที)มีประสิ ทธิภาพ คิดเป็ นสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และจํานวนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในโครงสร้างพืSนฐาน และ
เทคโนโลยี เพื)อนําไปสู่ การบริ การที)พฒั นาอย่างยัง) ยืนตามเป้าประสงค์ที) 17.b
หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 7 คือ กระทรวงพลังงาน สําหรับเป้าประสงค์ที) 7.a และ 7.b มี
หน่วยงานที)สามารถช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูลเพิ)มเติมได้ คือ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และกรมความ
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ร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA)10 ทัSงนีSมติที)ประชุมจากตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนา
ที)ยงั) ยืนได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมี มีขอ้ มูลสถิติพร้อมจัดทําตัวชีSวดั แต่ยงั ต้องให้สาํ นักนโยบาย และยุทธศาสตร์ และ
กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ (TICA) รวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเงินในภาพรวม เพื)อในอนาคตจะได้
พัฒนาการจําแนกข้อมูลและจํานวนเงินให้ละเอียดมากขึSน
6.3.8 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 8 ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจทีตA ่ อเนืAอง ครอบคลุม และยังA ยืน
การจ้ างงานเต็มทีA และมีผลิตภาพ รวมถึงการมีงานทําทีเA หมาะสมสําหรั บทุกคน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 8 พบว่า เป้าประสงค์และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 8.a ดังนีS
8.a

เพิ)มความช่วยเหลือเพื)อสนับสนุนการค้าสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด

โดยเฉพาะอย่างยิง) ใน

รวมถึงการบูรณาการกรอบแผนงานความช่วยเหลือด้านเทคนิคที)

เกี)ยวข้องกับการค้าให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาน้อยที)สุดให้ดีขS ึน
โดยเป้าประสงค์ที) 8.a มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ

เนื)องจากมีการวัดความช่วยเหลือสําหรับพันธะกรณี /ข้อผูกมัดทางการค้า

และการ

เบิกจ่าย หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 8 คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ / กระทรวงการคลัง / กระทรวงแรงงาน ทัSงนีSจากการสํารวจตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั
เป้าหมายการพัฒนาที)ยง)ั ยืนเป้าหมายที) 8 พบว่าตัวชีSวดั นีS 8.a นีSมีหน่วยงานที)รับผิดชอบจัดทําตัวชีSวดั คือ กระทรวง
การต่ างประเทศ อีกทัSงมติประชุมยังเสนอให้ทางหน่วยงานที)เกี)ยวข้องหารื อกับกระทรวงพาณิ ชย์ เพิ)มเติม ทาง
คณะวิจยั เสนอให้ กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA) เข้ามามีส่วนร่ วมในการประสานงานตัวชีSวดั นีSดว้ ย
6.3.9 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 9 สร้ างโครงสร้ างพืนM ฐานทีมA ีความทนทาน ส่ งเสริ มการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีคA รอบคลุมและยังA ยืน และส่ งเสริ มนวัตกรรม
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 9 พบว่า เป้าประสงค์และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 9.a ดังนีS

10

ในตารางทบทวนของหน่วยงานที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 7 ยังระบุหน่วยงานเสริ มเป็ น สํานักความร่ วมมือระหว่างประเทศ (สรป.)
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9.a

อํานวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพืSนฐานที)ยงั) ยืนและทนทานในประเทศกําลังพัฒนา
ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศใน
แอฟริ กา ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด ประเทศกําลังพัฒนาที)ไม่มีทางออกสู่ ทะเล และรัฐกําลัง
พัฒนาที)เป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก

โดยเป้าประสงค์ที) 9.a มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ เนื)องจากมีการวัดการสนับสนุนระหว่างประเทศที)เป็ นทางการทัSงหมด (ความช่วยเหลือ
เพื)อการพัฒนาที)เป็ นทางการ (ODA) บวกความช่วยเหลือที)เป็ นทางการอื)นๆ) ในด้านโครงสร้างพินS ฐาน
หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 9 คือ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ทัSงนีSจากการสํารวจ
ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนเป้าหมายที) 9 พบว่าตัวชีSวดั นีS 9.a นีSมีหน่วยงานที)
รับผิดชอบจัดทําตัวชีSวดั คือ กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA) ซึ)งรับผิดชอบในเรื) องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และโครงสร้างพืSนฐานให้แก่กลุ่มประเทศที)พฒั นาน้อยที)สุด
จากมติกลัน) กรองตัวชีSวดั มีการสรุ ปไว้วา่ สําหรับข้อมูลจากหน่วยงานอื)น ๆ TICA จะได้รับเฉพาะตามที)
หน่วยงานรายงานเท่านัSน ดังนัSนการประสานทางด้านนโยบายและการเก็บข้อมูลสําหรับเป้าประสงค์ที) 9.a ที)มี
ความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 จําเป็ นที)จะต้องมีการทบทวนเพื)อประเมินการจัดเก็บและรวมรวมข้อมูลใน
แง่อื)นๆ นอกเหนือจากด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.3.10 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 10 ลดความไม่ เสมอภาคภายในและระหว่ างประเทศ
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 10 พบว่า เป้าประสงค และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 10.a, 10.b, 10.c ดังนีS
10.a

ปฏิบตั ิตามหลักการที)เป็ นลักษณะพิเศษและแตกต่างสําหรับประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิง) ประเทศพัฒนาน้อยที)สุดให้สอดคล้องตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก

10.b

สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการและการไหลของเงิน

ซึ)ง

รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที)มีความจําเป็ นมากที)สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง) ประเทศกําลังพัฒนาน้อยที)สุด ประเทศในแอฟริ กา รัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นเกาะขนาดเล็ก และ
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ประเทศกําลังพัฒนาที)ไม่มีทางออกสู่ ทะเล โดยให้เป็ นไปตามแผนและแผนงานของประเทศ
เหล่านัSน
10.c

ลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมของการส่ งเงินกลับประเทศของผูอ้ พยพ (migrant remittance)
ให้ต)าํ กว่าร้อยละ 3 และขจัดการชําระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที)มีค่าใช้จ่าย
สู งกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573

หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 10 คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่ งชาติ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันC คงของมนุษย์
โดยเป้าประสงค์ที) 10.a มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.12 ที)เน้นในเรื) องอัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลี)ย
ที)ประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และรัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นหมู่เกาะขนาดเล็กเผชิญอยู่ เนื)องจากมี
การวัดสัดส่ วนของรายการสิ นค้าที)ตอ้ งเสี ยภาษีการนําเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และประเทศกําลังพัฒนาที)
ไม่มีขอ้ กีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff) โดยหน่วยงานสนับสนุนที)เก็บข้อมูลตัวชีSวดั นีSคือ กระทรวงพาณิ ชย์
และกรมศุลกากร
ในส่ วนของเป้าประสงค์ที) 10.b นัSนมีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในความช่วยเหลือเพื)อ
การพัฒนาอย่างเป็ นทางการ และ 17.3 ที)เน้นในเรื) องการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)
หลากหลายในแง่การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ เนื)องจากมีการวัดทรัพยากรเพื)อการพัฒนาทัSงสิS น จําแนก
ตามประเทศที)ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศผูใ้ ห้การช่วยเหลือ และประเภทของการให้ความช่วยเหลือ (เช่น
การช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และอื)นๆ) โดย
หน่วยงานสนับสนุนที)เก็บข้อมูลตัวชีSวดั นีSคือ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และกระทรวงการต่ างประเทศ มติที)
ประชุมกลัน) กรองตัวชีSวดั แจงว่ามีขอ้ มูลสถิติอยูแ่ ล้ว

แต่ยงั ไม่ได้ประมวล/คํานวณเป็ นตัวชีSวดั ที)สอดคล้องกับ

ตัวชีSวดั และต้องหารื อในรายละเอียดของการคํานวณ และขอบเขตของข้อมูลที)จะนํามาจัดทําตัวชีSวดั เพิ)มเติม
สําหรับเป้าประสงค์ที) 10.c นัSนมีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.3 ที)เน้นในเรื) อง17.3 ที)เน้นในเรื) อง
การระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)หลากหลาย ในแง่มูลค่าการโอนกลับประเทศ เนื)องจากมีการ
วัดค่าใช้จ่ายการส่ งเงินกลับประเทศคิดเป็ นสัดส่ วนของจํานวนเงินที)ส่งกลับ

โดยหน่วยงานสนับสนุนที)เก็บ

ข้อมูลตัวชีSวดั นีSคือ ธนาคารแห่ งประเทศไทย มติที)ประชุมกลัน) กรองตัวชีSวดั แจงว่ามีขอ้ มูลสถิติ แต่ยงั ไม่ได้
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ประมวล/คํานวณเป็ นตัวชีSวดั ที)สอดคล้องกับตัวชีSวดั ทัSงนีSธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่ามีขอ้ มูลแต่ยงั ไม่มีการ
คํานวณ
6.3.11 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 11 ทําให้ เมือง และการตัMงถินA ฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ทัวA ถึง
พร้ อมรั บการเปลียA นแปลงและยังA ยืน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 11 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 11.c ดังนีS
11.c

สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที)สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการใน
การสร้างอาคารที)ยงั) ยืนและทนทานโดยใช้วสั ดุทอ้ งถิ)น

โดยเป้าประสงค์ที) 11.c มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนา
อย่างเป็ นทางการ เนื)องจากมีการวัดสัดส่ วนของการสนับสนุนทางการเงินที)จดั สรรให้กบั การก่อสร้าง และการ
เพิ)มเติมเพื)อให้เกิดความยัง) ยืน

ยืดหยุน่

และอาคารที)ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน่วยงานหลักที)

รับผิดชอบเป้าหมายที) 11 คือ กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันC คงของมนุษย์ ทัSงนีS
จากการสํารวจตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนเป้าหมายที) 11 พบว่าตัวชีSวดั 11.c
นีSมีหน่วยงานที)รับผิดชอบจัดทําตัวชีSวดั คือ กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA)
มติของที)ประชุมที)เกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ในข้อนีSกล่าวว่า หน่วยงานต่าง ๆ อาจมีการสนับสนุน
ช่วยเหลือทางการเงินให้กบั ประเทศด้อยพัฒนา ดังนัSนจึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลในส่ วนนีSเพื)อให้ครอบคลุมตาม
เป้าประสงค์ ซึ)งสอดคล้องกับคําแนะนําของคณะวิจยั ที)กล่าวถึงเป้าหมายที) 17.2 ว่าประเทศไทยควรพิจารณา
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที)พฒั นาแล้วก็ตาม
6.3.12 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 12 สร้ างหลักประกันให้ มีแบบแผนการผลิตและการบริ โภคทียA งัA ยืน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 12 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 12.a และ 12.c ดังนีS
12.a

สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในการเพิ)มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที)
จะขับเคลื)อนไปสู่ รูปแบบการผลิต และการบริ โภคที)ยงั) ยืนยิง) ขึSน
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หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 12 คือ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิC งแวดล้ อม
เป้าประสงค์ที) 12.a นัSนมีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนา
อย่างเป็ นทางการ และ 17.3 ที)เน้นในเรื) องการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)หลากหลายในแง่
การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ เนื)องจากมีการวัดจํานวนการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื)อการผลิตและ
การบริ โภคที)ยงั) ยืนและเทคโนโลยีที)เป็ นมิตรกับสิ) งแวดล้อมให้แก่ประเทศกําลังพัฒนา โดยหน่วยงานสนับสนุน
ที)เก็บข้อมูลตัวชีSวดั นีSคือ กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA) และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และมีหน่วยงานสนับสนุนเพิ)มเติมคือ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
มติที)ประชุมกลัน) กรองตัวชีSวดั แจงว่านอกจากความร่ วมมือที)ผา่ นกระทรวงต่างประเทศ

สามารถใช้

ข้อมูลที)หน่วยงานให้หรื อรับความช่วยเหลือร่ วมกับประเทศต่างๆได้เช่นกัน เช่น ความร่ วมมือใต้-ใต้ (SouthSouth Cooperation) อีกทัSงทางรัฐบาลควรมีหน่วยงานที)รวบรวมข้อมูลเกี)ยวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศจาก
ทุกภาคส่ วน โดยเป็ นจุดรวบรวมข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ที)เกี)ยวข้องรายงานข้อมูลความช่วยเหลือให้หน่วยงาน
หลักรับทราบ ไม่วา่ ความช่วยเหลือเรื) องเงินทุนหรื อความช่วยเหลือด้านเทคนิค วิชาการ ซึ)งมติที)ประชุมตรงส่ วน
นีSสอดคล้องโดยเฉพาะกับการเก็บข้อมูลของตัวชีSวดั ที) 17.2
6.3.13 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 13 ปฏิบัติการอย่ างเร่ งด่ วนเพือA ต่ อสู้ กบั การเปลียA นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบทีเA กิดขึนM
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 13 พบว่า เป้าประสงค์และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 13.a และ 13.b ดังนีS
13.a

ดําเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณี ที)ผกู มัดต่อประเทศพัฒนาแล้ว ซึ) งเป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที)มีเป้าหมายร่ วมกันระดมทุนจากทุก
แหล่งให้ได้จาํ นวน 1 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื)อจะแก้ปัญหาที)สาํ คัญของ
ประเทศกําลังพัฒนา ในบริ บทของการดําเนินการด้านการบรรเทาผลกระทบที)ชดั เจนและมี
ความโปร่ งใสในการดําเนินงาน และทําให้กองทุน Green Climate Fund ดําเนินการอย่างเต็มที)
โดยเร็ วที)สุดผ่านการให้ทุน
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13.b ส่ งเสริ มกลไกที)จะเพิ)มขีดความสามารถในการวางแผน และการบริ หารจัดการที)เกี)ยวข้องกับการ
เปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิ ทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด

และให้

ความสําคัญต่อผูห้ ญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ)นและชายแดน
โดยทัSงเป้าประสงค์ที) 13.a และ 13.b มีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในเรื) องความช่วยเหลือเพื)อการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ เนื)องจากมีการวัดข้อมูลดังนีS
- ปริ มาณการระดมเงินดอลลาร์สหรัฐต่อปี เริ) มในปี 2020 ตามพันธะสัญญาเรื) องการระดมเงินให้ถึง
100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จํานวนประเทศพัฒนาน้อยที)สุด ประเทศกําลังพัฒนาที)เป็ นเกาะขนาดเล็ก ที)ได้รับความช่วยเหลือ
พิเศษ และปริ มาณการสนับสนุนรวมถึง การเงิน เทคโนโลยี และการสร้างขีดความสามารถ เพื)อเป็ น
เครื) องมือในการยกระดับสมรรถนะในการวางแผน

และจัดการด้านการเปลี)ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที)มีประสิ ทธิผล รวมถึง การมุ่งเน้นไปยังสตรี เยาวชน ชุมชนท้องถิ)น และชายแดน
ทัSงนีS

ถึงแม้วา่ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิC งแวดล้ อม

จะเป็ นหน่วยงานหลักที)รับผิดชอบ

เป้าหมายที) 13 แต่มติที)ประชุมการลัน) กรองตัวชีSวดั แจงว่า ตัวชีSวดั ทัSงสองดังกล่าว ไม่ มคี วามเกีย1 วข้ องกับบริบท
ของประเทศไทย

เพราะเป็ นเป้าประสงค์ที)กาํ หนดให้กบั ประเทศที)พฒั นาน้อยที)สุดและประเทศกําลังพัฒนาที)

เป็ นเกาะขนาดเล็ก มติที)ประชุมนีSสอดคล้องกับคําแนะนําของคณะวิจยั ของ ดร. กรรณิ การ์ ธรรมพานิชวงค์ และ
คณะ ในเรื) อง “สํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนในบริ บทประเทศไทย และทางเลือก มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย" เป้าหมายที) สิ บสาม” ว่าเป้าประสงค์ที) 13.a และ 13.b ไม่มีความเกี)ยวข้องกับ
ประเทศไทย เนื)องจากประเทศไทยไม่ได้มีการให้เงินสนับสนุนกับประเทศอื)นเพื)อสนับสนุนการดําเนินการด้าน
การลดก๊าซเรื อนกระจก และประเทศไทยไม่ได้เป็ นประเทศพัฒนาน้อยที)สุดและประเทศกําลังพัฒนาที)เป็ นหมู่
เกาะขนาดเล็ก ดังนัSน จึงไม่มีภารกิจหรื อการดําเนินการใดที)เกี)ยวข้องกับตัวชีSวดั ภายใต้เป้าประสงค์ดงั กล่าว
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6.3.14 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 14 อนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ จากมหาสมุทร ทะเลและทรั พยากรทาง
ทะเลและทรั พยากรทางทะเลอย่ างยังA ยืนเพือA การพัฒนาทียA งัA ยืน
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 14 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ภายใต้เป้าหมาย
ดังกล่าวไม่ มคี วามเกีย1 วข้ องโดยตรงกับเป้าประสงค์ทางด้านการเงิน และการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 หน่วยงาน
หลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 14 คือ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิC งแวดล้ อม
6.3.15 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 15 ปกป้ อง ฟืM นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่ างยังA ยืน
จัดการป่ าไม้ อย่ างยังA ยืน ต่ อสู้ การกลายสภาพเป็ นทะเลทราย หยุดการเสืAอมโทรมของทีดA นิ และฟืM นสภาพ
กลับมาใหม่
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์ และตัวชิSวดั ในเป้าหมายที) 15 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ที)มีความเกี)ยวข้อง
กับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงค์ที) 15.a และ 15.b ดังนีS
15.a

ระดม

และเพิ)มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื)อการอนุรักษ์

และการใช้ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอย่างยัง) ยืน
15.b

ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่ง และทุกระดับเพื)อสนับสนุนเงินแก่การบริ หารจัดการป่ าไม้อย่าง
ยัง) ยืน และจัดหาแรงจูงในที)เหมาะสมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริ หารจัดการ ซึ)งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่ า

เป้าประสงค์ที) 15.a และ 15.b นัSนมีความเชื)อมโยงกับเป้าประสงค์ที) 17.2 ที)เน้นในความช่วยเหลือเพื)อการ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ เนื)องจากทัSงเป้าประสงค์ที) 15.a และ15.b มีการวัดการช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ น
ทางการ (ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี)ยวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่าง
ยัง) ยืน หน่วยงานหลักที)รับผิดชอบเป้าหมายนีSคือ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิC งแวดล้ อม โดยหน่วยงาน
สนับสนุนที)เก็บข้อมูลตัวชีSวดั นีSคือ กรมอุทยานแห่ งชาติ
ทัSงนีSจากตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน มีขอ้ ชีSแจงจากมติที)ประชุมว่า
ข้อมูลการใช้จ่ายของรัฐบาล ฝ่ ายเลขาธิการของกรมอุทยานแห่งชาติ จะเป็ นผูร้ วบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ที)
เกี)ยวข้อง ส่ วนมีขอ้ มูล ODA ในภาพรวมยังไม่มี มีแต่เฉพาะของกรมอุทยานแห่งชาติ ที)รับความช่วยเหลือจาก
125

ต่างประเทศ ทางคณะวิจยั จึงมีความเห็นว่า กรมอุทยานแห่งชาติ อาจจะพิจารณาขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานทีC
เกีCยวข้ องสังกัดกระทรวงการต่ างประเทศ หรื อ กรมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ (TICA) เพื)อดําเนินการ
พัฒนาการเก็บและจะแนกข้อมูลที)จาํ เป็ นต่อไป
6.3.16 ความเชืAอมโยงกับเป้ าหมายทีA 16 ส่ งเสริ มสังคมทีสA งบสุ ขและครอบคลุม เพือA การพัฒนาทียA งัA ยืน
ให้ ทุกคนเข้ าถึงความยุติธรรม และสร้ างสถาบันทีมA ีประสิทธิผล มีความรั บผิดชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ
เมื)อพิจารณาเป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ในเป้าหมายที) 16 พบว่า เป้าประสงค์ และตัวชีSวดั ภายใต้เป้าหมาย
ดังกล่าวไม่ มคี วามเกีย1 วข้ องโดยตรงกับเป้าประสงค์ทางด้านการเงิน และการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17 หน่วยงาน
หลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 16 คือ กระทรวงยุติธรรม/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันC คงของมนุษย์
ทัSงนีS ถึงแม้วา่ ไม่มีเป้าประสงค์ใดที)เกี)ยวข้องโดยตรง แต่เมื)อพิจารณาแล้วเป้าประสงค์ที) 16.4 คือ
16.4 ลดการลักลอบเคลื)อนย้ายอาวุธ และเงิน เสริ มความแข็งแกร่ งของกระบวนการติดตาม และการ
ส่ งคืนสิ นทรัพย์ที)ถูกขโมยไป และต่อสู ก้ บั อาชญากรรมที)จดั ตัSงในลักษณะองค์กรทุกรู ปแบบ
ภายในปี 2573
โดยเฉพาะ 16.4.1 ที)วดั มูลค่ารวมทัSงหมดของกระแสเข้าออกของเงินที)ผดิ กฎหมาย (หน่วยเป็ น ดอลลาร์
สหรัฐ)

มีความเกี)ยวโยงกับเป้าประสงค์ที)

17.1

ที)เน้นในเรื) องความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากร

ภายในประเทศ โดยรวมถึงความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื)นๆของรัฐ เนื)องจากการ
ลักลอบเคลื)อนย้ายอาวุธ และเงินข้ามประเทศส่ วนหนึ)งมีความเกี)ยวข้องกับการเลี)ยงภาษี11 ทัSงนีS จากมติที)ประชุม
กลัน) กรองตัวชีSวดั มีการแจงว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็ นหน่วยงานที)รับผิดชอบจัดทํา
ข้อมูลตัวชีSวดั โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ โดยทาง
คณะวิจยั เห็นว่าในที)นี) ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเป็ นหน่วยงานที)เชื)อมการเก็บ จัดทํา และประเมินข้อมูล
ในส่ วนนีSกบั การบรรลุเป้าหมายที) 17.1 ได้ เพื)อป้องกัน และเฝ้าระวังแหล่งที)มาของเงินผิดกฎหมาย

11

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ของ OECD http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf
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6.4

Mapping Matrix หน่ วยงานรับผิดชอบ
จากผลวิเคราะห์ และคําบรรยายในส่ วนที) 6.3 สามารถสรุ ปหน่วยงานที)มีส่วนเกี)ยวข้องกับเป้าหมายที)

17 เป้าประสงค์ในด้านการเงิน และการค้า ดังปรากฎในตารางที) 6.2
ตาราง 6.2 สรุ ปหน่วยงานที)เกี)ยวข้องกับการจัดทําข้อมูล และการดําเนินการเพื)อบบรลุเป้าประสงค์ที)
เกี)ยวข้องกับการเงิน และการค้า ภายใต้เป้าหมายที) 17 รายละเอียดของหน่วยงานในแต่ละเป้าหมายดังกล่าวได้
แสดงไว้ในรายละเอียดจากส่ วนที) 6.3 ข้างต้น เมื)อพิจารณาข้อมูลจากตารางนีSจะเห็นว่ารู ปแบบมีความคล้ายคลึง
กับการจัดทําข้อมูลใน “ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” ทัSง 17 เป้าหมายที)
จัดทําโดยหน่วยงานในประเทศไทยที)เกี)ยวข้อง

แต่การจัดทําตารางในลักษณะนีSแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ

หน่วยงานที)เกี)ยวข้องกับเป้าหมายต่างๆ โดยการจัดทํา Mapping Matrix ในลักษณะที)แสดงภาพรวมนีS (ทัSงตาราง
ที) 6.1 และตารางที) 6.2) มีส่วนช่วยเพิ)มการมุ่งความสําคัญสําหรับการสร้างความคืบหน้าไปยังแต่ละเป้าหมายที)
ประเทศไทยให้ความสําคัญ และต้องการเร่ งพัฒนา
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ตารางที1 6.2 ตารางแสดงหน่วยงานรับผิดชอบที)เกี)ยวข้องกับเป้าหมายที) 17 ในด้านการเงิน และการค้า

* 3.b, 13.a, 13.b, 14.6, 16.4 เป็ นเป้าประสงค์ที)มีความเกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ทางด้านการเงินและการค้า
แต่อาจจะไม่มีความเกี)ยวข้องโดยตรงกับบริ บทประเทศไทย
แหล่งที)มา: คณะวิจยั
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บทที1 a
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวชีHวดั และการพัฒนาทีย1 งั1 ยืน
ผลการศึกษาที)นาํ เสนอในบทนีSประกอบด้วย

ผลการประมาณค่าแบบจําลองที)ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่าง
(1) ระดับการพัฒนาและการพัฒนาที)ยงั) ยืนซึ)งแทนด้วยตัวแปรระดับมหภาค อันได้แก่ ดัชนีรวม SDG
(SDG Score) ดัชนีในส่ วนของเป้าหมาย 17 (Goal 17 score) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ การเปลี)ยนแปลง
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และ (2) ตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับความเป็ นหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระหว่างประเทศทางด้าน
การเงินและการค้า เพื)อส่ งเสริ มการพัฒนาที)ยงั) ยืน
ตามที)ได้อธิบายวิธีการศึกษาไว้ในบทที)

5

รวมถึงอภิปรายนัยยะของผลการประมาณค่าโดยการนําผลการ

ประมาณค่ามาใช้จดั เรี ยงลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ที)มีต่อระดับการพัฒนาและการพัฒนาที)ยงั) ยืน

7.1

ผลการประมาณค่ าของแบบจําลองทีใ1 ช้ ดชั นีของ SDGIndex.org เป็ นตัวแปรตาม
7.1.1 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ าง SDG score กับตัวชีMวดั ของเป้ าประสงค์ ททีA าํ การศึกษาใน
งานวิจยั นีM อันได้ แก่ เป้ าประสงค์ ทีA 17.1-17.4 และเป้ าประสงค์ ทีA 17.11
การคํานวณ SDG score เพิ)งมีขS ึนเมื)อปี 2561 ทําให้ขอ้ มูลที)ใช้มีจาํ กัด จากจํานวนทัSงสิS น 156 ประเทศที)มี

ข้อมูลในปี 2561 มีทS งั สิS นเพียง 51 ประเทศที)มีขอ้ มูลปี 2560 ของตัวชีSวดั ทัSง 7 ตัว ที)ได้กล่าวไว้ในบทที) 5
เนื)องจากการประมาณค่าแบบจําลองนีSทาํ ขึSนเพื)อหาความสําคัญของตัวชีSวดั ที)มีต่อระดับการพัฒนาที)
ยัง) ยืน จึงใช้ขอ้ มูลตัวชีSวดั ที)มีอยูใ่ นปี ก่อนหน้าเป็ นตัวอธิบาย SDG score ทัSงนีSดว้ ยความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลปี
2561 ในฐานข้อมูลธนาคารโลก การศึกษานีSจึงใช้เพียง SDG score ของปี 2561 และข้อมูลตัวชีSวดั ในปี 2560 แม้วา่
เมื)อไม่นานมานีSจะมีการประกาศตัวเลขปี 2562 ก็ตาม
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การประมาณค่าแบบจําลองด้วยชุดข้อมูลนานาชาติใน 1 ช่วงเวลานีS ใช้วธิ ีที)เรี ยกว่า Ordinary Least
Square แบบ Newey-West heteroscedasticity and autocorrelation (HAC) robust standard errors & covariance
โดยกําหนด Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000 ซึ)งทําให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิmที)มีการขจัด
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที)เรี ยกว่า heterogeneity and autocorrelation
จะเห็นได้จากผลการประมาณค่าในตารางที) 7.1 ว่าตัวชีSวดั ซึ)งไม่มีผลต่อ SDG score ได้แก่ สัดส่ วน
บริ การเงินกูต้ ่อการส่ งออก (Debt Service Ratio) และสัดส่ วนการส่ งออกของประเทศต่อการส่ งออกรวมของโลก
(Export Share) ส่ วนตัวแปรที)ส่งผลบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อ SDG score คือ การไหลเข้าของเงินทุนจาก
ต่างประเทศ (FDI Inflows/GDP) และการโอนเงินกลับจากต่างประเทศ (Received remittance/GDP) โดยแสดงให้
เห็นว่า ประเทศใดที)มีเงินลงทุนจากต่างประเทศมากหรื อมีเงินโอนกลับจากแรงงานต่างประเทศมากก็จะมี SDG
Goal 17 score สู ง โดยขนาดของค่าสัมประสิ ทธิm ชีSให้เห็นว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ (b = 0.577) มี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนีมากกว่าเงินโอนกลับจากต่างประเทศ (b = 0.30)
นอกจากนีS ประเทศที)มีสดั ส่ วนของภาษีต่อ GDP สู งแต่มีสดั ส่ วนของภาษีต่อรายจ่ายตํ)า จะมีค่าดัชนีสูง
กว่า ทัSงนีSอาจเป็ นเพราะหากตัวเลขรายได้รัฐส่ วนใหญ่มาจากแหล่งอื)นที)ไม่ใช่ภาษี เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ นัน) ย่อมหมายถึงประเทศดังกล่าวต้องพึ)งพาต่างประเทศ และอาจถูกกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
แน่นอนในต่างประเทศได้ง่ายกว่า ในส่ วนของสัดส่ วนของภาษีต่อรายจ่ายภาครัฐนัSนจะมีค่าตํ)าได้ไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นการเก็บภาษีต)าํ แต่อาจเป็ นการที)รัฐมีค่าใช้จ่ายที)สูงเมื)อเทียบกับภาษีที)เก็บได้ ทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ
และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลการประมาณค่าที)น่าสนใจของแบบจําลองนีS

คือ

ผลการประมาณค่าชีSให้เห็นว่าการได้รับเงิน

ช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการหรื อ ODA นัSนจะปรากฎในประเทศที)มี SDG score ตํ)า
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ตารางที1 7.1 ผลการประมาณค่าแบบจําลองที)ใช้ SDG score และ Goal 17 score เป็ นตัวแปรตาม

Independent Variables
Constant
Tax Revenues
Gov. Revenue

Dependent Variables
SDG score 2018
Goal 17 score
Coef.
S.E. t-stat
Coef.
S.E.
61.136 ** 4.682 13.058
33.498 ** 7.113

t-stat
4.709

0.235 **

0.115

2.039

1.250 **

0.202

6.198

Tax Revenues
Gov. Expenditure

-0.089 **

0.030

-2.933

0.051

0.058

0.884

Net received ODA
GNI

-0.763 **

0.196

-3.892

0.491 **

0.156

3.156

FDI inflows
87[

0.577 **

0.249

2.313

-0.351

0.305

-1.152

Received remittance
87[

0.300 **

0.093

3.214

0.002

0.139

0.014

7+]& (+%^_9+ `*&_$

0.061

0.058

1.054

-0.108

0.078

-1.382

!"#$%& (ℎ*%+

2.029

1.555

1.305

-0.709

1.656

-0.428

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
F-statistic
Prob.(F-statistic)
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Wald F-statistic
Prob.(Wald F-statistic)

0.654
0.598
4.802
-148.037
11.623
0.000
6.119
6.422
6.235
14.941
0.000

0.608
0.544
7.459
-170.493
9.537
0.000
7.000
7.303
7.116
8.304
0.000

หมายเหตุ ** และ * บ่งชีSวา่ ตัวแปรอิสระของสมการถดถอยมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญ
ณ ระดับนัยสําคัญที) 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
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7.1.2 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ าง Goal 17 score กับตัวชีMวดั ของเป้ าประสงค์ ทีA 17.1-17.4
และเป้ าประสงค์ ทีA 17.11
เช่นเดียวกับ SDG score การคํานวณ Goal 17 score เพิ)งมีขS ึนเมื)อปี 2561 จากจํานวนทัSงสิS น 156 ประเทศ
ที)มี Goal 17 score ของปี 2561 มีทS งั สิS นเพียง 51 ประเทศที)มีขอ้ มูลตัวชีSวดั ทัSง 7 ตัว ข้อมูลชุดนีSเป็ นข้อมูลแบบ
Cross-sectional (ชุดข้อมูลที)อยูใ่ นช่วงเวลาใดเวลาหนึ)ง) การประมาณค่าแบบจําลองนีSจึงใช้วธิ ีการประมาณค่าที)
เรี ยกว่า Ordinary Least Square แบบ Newey-West heteroscedasticity and autocorrelation (HAC) robust standard
errors & covariance โดยกําหนด Bartlett kernel Newey-West fixed bandwidth = 4 ซึ)งทําให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิmที)
มีประสิ ทธิภาพไร้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที)เรี ยกว่า heterogeneity and autocorrelation
ผลการประมาณค่าซึ)งแสดงไว้ในตารางที) 7.1 แสดงให้เห็นว่ามีแค่ 2 ตัวชีSวดั ที)มีความสําคัญต่อดัชนี Goal
17 score นัน) คือ สัดส่ วนภาษีต่อ GDP และสัดส่ วนยอดรับสุ ทธิของเงินช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
ต่อระดับรายได้ประชาชาติ โดยค่าสัมประสิ ทธิmต่างมีค่าเป็ นบวก ชีSให้เห็นว่า ประเทศที)มีสดั ส่ วนภาษีต่อ GDP
และสัดส่ วนยอดรับสุ ทธิของเงินช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการต่อระดับรายได้ประชาชาติสูงกว่าก็จะ
มี Goal 17 score ที)สูงกว่า หรื อก็คือเป้าประสงค์ที) 17.1, 17.2 และ 17.3 เป็ นเป้าประสงค์ที)มีความสําคัญต่อคะแนน
ที)แต่ละประเทศได้รับ

7.1.3 ข้ อเสียของการใช้ ดชั นี SDG score และ Goal 17 score
ข้อเสี ยของการใช้ดชั นี SDG score และ Goal 17 score ในการศึกษาความสําคัญของเป้าประสงค์ต่อการ
พัฒนาที)ยงั) ยืน คือ ข้อมูลดัชนีมีเพียง 2 ปี ทําให้ไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลของไทยในการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชีSวดั และ SDG score และ Goal 17 score ได้ และเพื)อให้มีจาํ นวนข้อมูลเพียงพอสําหรับประมาณค่า
สมการถดถอย จึงต้องใช้ขอ้ มูลนานาชาติแบบ cross-sectional เท่านัSน แม้กระนัSนจํานวนประเทศที)มีขอ้ มูลตัวชีSวดั
ของเป้าประสงค์ 17.1-17.4 และ 17.11 มีเพียง 51 ประเทศ ทําให้ผลที)ได้มีขอ้ จํากัดในความน่าเชื)อถือเมื)อใช้การ
ทดสอบด้วย t-test ซึ)งจะต้องอาศัยสมมติฐานว่าข้อมูลที)ใช้มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution)
ดังนัSนคณะวิจยั จึงเสนอการใช้ตวั แปรเศรษฐกิจมหภาคที)วดั ระดับการพัฒนาของประเทศ เช่น GDP แต่
เนื)องจากข้อมูล GDP มีลกั ษณะข้อมูลแบบแนวโน้ม มีปัญหาเรื) อง stationarity จึงต้องใช้อตั ราการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจซึ)งวัดโดยอัตราการเปลี)ยนแปลงของ GDP (GDP Growth) แทน และใช้ค่าการเปลี)ยนแปลงของอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นตัววัดความยัง) ยืนของการพัฒนา
นําไปสู่ การพัฒนาที)ยงั) ยืน

หากเป้าประสงค์มีความเหมาะสมที)สามารถ

การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชีSวดั ก็ควรที)จะนําไปสู่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที)ต่อเนื)อง หรื อกล่าวคือประเทศที)ได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติ หรื อการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ควรมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที)เพิ)มขึSนและต่อเนื)อง

7.2

ผลการประมาณค่ าของแบบจําลองทีใ1 ช้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นตัวแปรตาม
7.2.1 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการพัฒนาของประเทศทีไA ด้ รับความช่ วยเหลือหรื อได้ รับ
เงินทุนจากต่ างประเทศ (ซึAงวัดโดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) กับตัวชีMวดั ของเป้ าประสงค์ ทีA
ทําการศึกษาในงานวิจยั นีM อันได้ แก่ เป้ าประสงค์ ทีA 17.1-17.4 และเป้ าประสงค์ ทีA 17.11
การประมาณค่าแบบจําลองนีSใช้ชุดข้อมูลนานาชาติในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2548-2560 โดยมีการจัดเรี ยง

ข้อมูลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และตัวชีSวดั ของกลุ่มประเทศตัวอย่าง 30 ประเทศ ที)กล่าวถึงแล้วในบทที) 5
ของแต่ละปี เรี ยงต่อกัน เรี ยกว่าข้อมูลแบบ Panel ดังนัSนการประมาณค่าแบบจําลองจึงใช้วธิ ีการ Period Seemingly
Unrelated Regression แบบ Panel-Corrected Standard Errors ซึ)งทําให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิmที)มีประสิ ทธิภาพไร้
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที)เรี ยกว่า heteroscedasticity and autocorrelation
จะเห็นได้จากผลการประมาณค่าในตารางที) 7.2 ว่าตัวชีSวดั ที)ไม่มีผลต่อระดับการพัฒนาของประเทศ ซึ)ง
แทนค่าโดย GDP Growth คือ สัดส่ วนของภาษีต่อ GDP และสัดส่ วนเงินโอนจากต่างประเทศต่อ GDP ในขณะที)
ตัวชีSวดั อื)นๆ มีความสําคัญต่อ GDP Growth
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ตารางที1 7.2 ผลการประมาณค่าแบบจําลองที)ใช้อตั ราการขยายตัวของ GDP
และการเปลี)ยนแปลงของอัตราการขยายตัวของ GDP เป็ นตัวแปรตาม

Dependent Variables
Independent Variables
Constant
Tax Revenues
Gov. Revenue
Tax Revenues
∆
Gov. Expenditure
∆

∆

Net received ODA
GNI

∆

FDI inflows
87[

∆

Received remittance
87[

∆7+]& (+%^_9+ `*&_$
∆!"#$%& (ℎ*%+

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
F-statistic
Prob.(F-statistic)
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

GDP Growth
Coef.
S.E. t-stat
3.752 ** 0.313 12.001

Sustainability
Coef.
S.E. t-stat
-0.123 *
0.068 -1.816

0.071

0.094

0.755

-0.195 *

0.113

-1.729

0.066 **

0.024

2.736

0.062 **

0.027

2.321

-0.301 **

0.114 -2.647

0.011

0.167

0.067

0.102 *

0.052

1.939

0.096

0.071

1.340

-0.310

0.208 -1.493

0.221

0.219

1.010

-0.026 *
38.494 **

0.015 -1.701
9.730 3.956

0.022
10.138

-1.618
3.346

0.314
0.277
3.018
-898.704
8.656
0.000
5.098
5.303
5.180

-0.036
33.923 **
0.385
0.352
3.198
-919.541
11.855
0.000
5.214
5.419
5.296

หมายเหตุ ** และ * บ่งชีSวา่ ตัวแปรอิสระของสมการถดถอยมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญ
ณ ระดับนัยสําคัญที) 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
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เมื)อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิm พบว่า สัดส่ วนภาษีต่อรายจ่ายที)สูงขึSนมีความสัมพันธ์กบั การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ทัSงนีSอาจเป็ นเพราะสัดส่ วนที)สูงขึSนนีSมีส่วนเกี)ยวข้องกับภาระหนีSรัฐที)มีการขยายตัวลดลง ผลการ
ประมาณค่าในตารางที) 7.2 ยังชีSให้เห็นว่า เมื)อมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ)มขึSน ประเทศก็มีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ)มขึSน นอกจากนีS ค่าสัมประสิ ทธิmที)ได้จากการประมาณค่าแบบจําลอง บ่งชีSถึงความสําคัญของ
สัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อการส่ งออก และสัดส่ วนการส่ งออกของประเทศต่อการส่ งออกรวมของโลก โดยแสดงให้
เห็นว่า สัดส่ วนการบริ การเงินกูต้ ่อการส่ งออกที)ลดลง และสัดส่ วนการส่ งออกที)เพิ)มขึSนมีความสัมพันธ์กบั การ
เพิ)มขึSนของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรื อนําไปสู่ การพัฒนาประเทศ ผลการประมาณค่าที)น่าสนใจของ
แบบจําลองนีS คือ สัดส่ วนยอดรับเงินช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการหรื อ ODA ต่อรายได้ประชาชาติ ที)
ลดลงจะปรากฎในประเทศที)มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู งขึSน
ดังนัSน ผลการประมาณค่าของแบบจําลองนีS บ่งชีSวา่ เป้าประสงค์ที) 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ที) 17.11
ต่างก็มีความสัมพันธ์กบั ระดับการพัฒนาของประเทศ

7.2.2 แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการพัฒนาทียA งัA ยืนของประเทศทีไA ด้ รับความช่ วยเหลือ
หรื อได้ รับเงินทุนจากต่ างประเทศ (ซึAงวัดโดยการเปลียA นแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) กับ
ตัวชีMวดั ของเป้ าประสงค์ ทีA 17.1-17.4 และเป้ าประสงค์ ทีA 17.11
ในตารางที) 17.2 แสดงให้เห็นว่ามีแค่ตวั ชีSวดั ของเป้าประสงค์ที) 17.1 และ 17.11 ที)มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาที)ยงั) ยืนของประเทศที)ได้รับความช่วยเหลือหรื อได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ นัน) คือ สัดส่ วนภาษีต่อGDP
สัดส่ วนรายได้ภาษีต่อรายจ่ายของภาครัฐ และสัดส่ วนการส่ งออกของประเทศต่อการส่ งออกรวมของโลก มี
ความสําคัญต่อการบรรลุการพัฒนาที)เพิ)มขึSนอย่างต่อเนื)อง

แต่สดั ส่ วนยอดรับสุ ทธิของเงินช่วยเหลือเพื)อการ

พัฒนาอย่างเป็ นทางการต่อระดับรายได้ประชาชาติ หรื อ สัดส่ วนเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ รวมถึงเงิน
โอนจากต่างประเทศ ต่อ GDP กลับไม่ได้มีความสําคัญต่อการพัฒนาที)ยงั) ยืนของประเทศ
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7.3

นัยยะของผลการประมาณค่ าต่ อการเรียงอันดับความสํ าคัญของเป้ าประสงค์
เมื)อพิจารณาขนาดของค่าสัมประสิ ทธิm และเครื) องหมายของค่าสัมประสิ ทธิmจากผลการประมาณค่าของ

สมการถดถอยทัSง 4 สมการ ตัวชีSวดั ที)มีผลบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อ SDG score มากที)สุด คือ การไหลเข้าของ
เงินทุนจากต่างประเทศ และการโอนเงินกลับจากต่างประเทศ ซึ)งเป็ นตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ 17.3 ดังนัSน
เป้ าประสงค์ ที1 17.3 จึงถูกจัดไว้ ในอันดับที1 | ผลการประมาณค่าชีSให้เห็นว่า ประเทศที)มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ
มากหรื อมีเงินโอนกลับจากแรงงานต่างประเทศมากก็จะมี score สู ง ขนาดของค่าสัมประสิ ทธิmบ่งชีSวา่ เงินลงทุน
จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั ดัชนี SDG score มากกว่าเงินโอนกลับจากต่างประเทศ นอกจากนีS การลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศที)มีเพิ)มขึSนยังทําให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู งขึSนอีกด้วย ดังนัSนการสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ จึงสําคัญกว่าการสนับสนุนให้มีการทํางานในต่างประเทศ
ตัวชีSวดั ที)ส่งผลบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อการเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนรองลงมา ไม่วา่ จะวัดโดย SDG
score หรื อการเปลี)ยนแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือ สัดส่ วนของภาษีต่อ GDP ตามด้วยสัดส่ วนของ
ภาษีต่อรายจ่าย ซึ)งต่างก็เป็ นตัวชีSวดั ของเป้าประสงค์ที) 17.1 ดังนัSน เป้ าประสงค์ ที1 17.1 จึงถูกจัดไว้ ในอันดับที1 2
สัดส่ วนการส่ งออกเองก็มีความสําคัญต่อระดับการพัฒนาและการพัฒนาที)ยงั) ยืน

เมื)อวัดโดยใช้การ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที)มีสดั ส่ วนการส่ งออกสู งขึSนจะมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ)มขึSน และ
เพิ)มขึSนอย่างต่อเนื)อง แม้จะไม่มีส่วนส่ งผลให้มี Goal 17 score และ SDG score เพิ)มสู งขึSนก็ตาม คณะวิจยั จึงจัด
เป้ าประสงค์ ที1 17.11 ไว้ เป็ นอันดับที1 3
ในขณะที) การได้รับเงินช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการมากขึSน อาจจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
17 แต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง) ยืนไม่วา่ จะวัดโดย SDG score หรื อการเปลี)ยนแปลงอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เป้ าประสงค์ ที1 17.2 จึงถูกจัดไว้ เป็ นอันดับที1 4 (ดูรูปภาพ 7.1)
เป้ าประสงค์ ทถี1 ูกจัดไว้ เป็ นอันดับสุ ดท้ าย คือเป้ าประสงค์ ที1 17.4 เนื)องจากสัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อการ
ส่ งออกที)เพิ)มขึSนไม่ได้มีส่วนช่วยให้มี Goal 17 score และ SDG score เพิ)มสู งขึSน และประเทศที)มีสดั ส่ วนบริ การ
เงินกูส้ ู งขึSนยังมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย
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รู ปภาพที1 7.1 อันดับความสําคัญของเป้าประสงค์ที)เกี)ยวข้องกับความเป็ นหุน้ ส่ วนระหว่างประเทศ
ทางด้านการเงินและการค้า เพื)อส่ งเสริ มการพัฒนาที)ยงั) ยืน จากผลของแบบจําลอง
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บทที1 8
บทสรุป และข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั

งานวิจยั นีS มีวตั ถุประสงค์เพื)อศึกษา และเพื)อสร้างความเข้าใจเกี)ยวกับเป้ าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน และ
สํารวจสถานะปั จจุบนั ของตัวชีS วดั ของเป้ าหมายที) 17 ในเป้ าประสงค์ดา้ นการเงิน (17.1-17.5) และด้านการค้า
(17.10-17.12) พร้อมทัSงจัดลําดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีS วดั ของ
เป้ าประสงค์ และตัวชีS วดั ระดับการพัฒนา และการพัฒนาที)ยงั) ยืน โดยมีการสร้างแผนภูมิแสดงความเกี)ยวเนื) อง
ระหว่างเป้ าประสงค์ที)เกี)ยวข้อง ภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน เพื)อใช้ในการเสนอแนะมาตรการทางเลือก
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึง นโยบายด้านการเงิน การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ
เป้ าหมายทีC 17 เสริ มความเข้ มแข็งให้ แก่ กลไกการดําเนิ นงาน และฟื & นฟูสภาพหุ้ นส่ วนความร่ วมมื อ
ระดับโลกเพืCอการพัฒนาทีCยงัC ยืน (Partnerships for goals) ครอบคลุมเป้าประสงค์ 5 ด้านด้วยกัน12 ในงานวิจยั นีSมี
ขอบเขตครอบคลุมเป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับด้านการเงิน และด้านการค้า ซึ)งรวม 8 เป้าประสงค์ 10 ตัวชีSวดั
8.1

สรุปผลการศึกษา
8.1.1 นิยาม และความหมายของวัตถุประสงค์ (Targets) ตัวชีMวดั (Indicators) ภายใต้ เป้ าหมายทีA xy ใน
ด้ านการเงินและการค้ า และความสอดคล้ องกับบริ บทของประเทศไทย
จากการทบทวนนิ ย ามและความหมายของเป้ า ประสงค์ (Targets) และตัว ชีS ว ดั (Indicators) สํา หรั บ

โครงการวิ จัย เป้ า หมายที) 17(1) เพื) อ เสริ ม สร้ า งหุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ ระดับ โลกในแง่ ก ารเงิ น และการค้า
(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)
ทางที มวิจยั ได้ทบทวนตัวแปรในฐานข้อมูล Metadata ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ร่ วมกับการทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจยั ในประเทศไทย และงานวิจยั ในต่างประเทศ รวมถึงการสํารวจฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต่ าง ๆ ในประเทศไทยที) เกี) ยวข้อง โดยมุ่ งเน้นการให้คาํ จํากัดความหรื อนิ ยามของตัวชีS วดั ให้เหมาะสมกับ
เป้าประสงค์ 5 ด้านภายใต้เป้าหมายที) 17 คือ 1) การเงิน (Finance) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3. การสร้างศักยภาพ (Capacity-building) 4. การค้า (Trade) 4. ระบบ (system
issues)
12
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เป้ าประสงค์ในบริ บทของประเทศไทย ซึ) งคํานิ ยาม ความหมายของแต่ละเป้ าประสงค์ และตัวชีS วดั (รวม 8
เป้าประสงค์ 10 ตัวชีSวดั ) ได้ดงั นีS
ตัวชีว& ดั 17.1.1 รายได้ รัฐบาลรวม คิดเป็ นสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) จําแนกตามแหล่ งทีCมาของรายได้
สัดส่ วนรายได้รัฐบาล (%) = ~

ผลรวมรายได้จดั เก็บแต่ละแหล่งที)มา เช่น ภาษี
 × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ตัวชีว& ดั 17.1.2 สัดส่ วนงบประมาณภายในประเทศทีCจัดสรรภาษีภายในประเทศ (Domestic Taxes)
สัดส่ วนงบประมาณที)จดั สรรภาษีภายในประเทศ (%) = ~

ภาษีที)ได้รับจัดสรรในประเทศ
 × 100
ค่าใช้จ่ายรัฐบาล

ตัวชีว& ดั 17.2.1 ความช่ วยเหลือเพืCอการพัฒนาอย่ างเป็ นทางการ (ODA)
สัดส่ วนความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (%)
การจัดสรรความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
= Ç
É × 100
รายได้ประชาชาติมวลรวม

ตัวชีว& ดั 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่ างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)
สัดส่ วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

(%) =

มูลค่าสุ ทธิของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
Ñ
Ö × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

โดยกําหนดให้ Net Outflow of Investment คือ กระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
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ตัวชีว& ดั 17.3.2 มูลค่ าการโอนกลับประเทศ คิดเป็ นร้ อยละของ GDP ทั&งหมด
สัดส่ วนการโอนกลับประเทศเทียบกับGDP (%) = Ñ

มูลค่าเงินโอนเงินกลับประเทศ
Ö × 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเท

มูลค่าการโอนเงินกลับประเทศ (Volume of remittance) ได้แก่ การโอนเงิน หรื อผลตอบแทนของลูกจ้างกลับ
ประเทศที)เป็ นถิ)นฐานกําเนิดของลูกจ้างนัSน

โดยลูกจ้างดังกล่าวนัSนไม่ได้เป็ นเป็ นผูพ้ กั อาศัยถาวรในถิ)นฐาน

ต่างประเทศ (Non-resident)
ตัวชีว& ดั 17.4.1 การบริ การเงินกู้ คิดเป็ นร้ อยละของการส่ งออกสิ นค้ าและการบริ การ
การบริ การเงินกู้ (%) = ~

หนีSรวมของรัฐบาล
 × 100
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ

ตัวชีว& ดั 17.5.1 จํานวนประเทศทีCมกี ารใช้ มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพืCอประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด
ตัวชีSวดั นีS ยงั มีความไม่ชดั เจนสู ง ไม่วา่ จะเป็ นในเรื) องของนิ ยาม หรื อข้อมูลที)จะนํามาใช้ในการประเมิน
หรื อพิจารณาที)ยงั ขาดแคลนอยู่ ในขณะที)เป้ าประสงค์เน้นเพิ)มการใช้มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศที)
พัฒนาน้อยที)สุด แต่ตวั ชีS วดั กับเป็ นจํานวนประเทศที)มีการใช้มาตรการสนับสนุ นการลงทุนเพื)อประเทศพัฒนา
น้อยที)สุด ทัSงที)ควรจะเป็ นจํานวนประเทศพัฒนาน้อยที)สุดที)ภาคเอกชนของแต่ละประเทศสมาชิกไปลงทุนและ
ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ
หน่ วยงานที)เกี)ยวข้องอาจพิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลมูลค่าการลงทุนผ่านมาตรการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การลงทุ น ในประเทศพัฒนาน้อ ยที) สุ ด เพื) อ ใช้เ ป็ นตัว ชีS ว ดั ของเป้ า ประสงค์นS ี ซึ) ง น่ า จะมี ค วามเหมาะสมกับ
เป้าประสงค์มากกว่าตัวชีSวดั 17.5.1
ตัวชีว& ดั 17.10.1 อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียC ของประเทศ (Weighted Average Tariff Rate)
n

4Üá = à 4m ám
mâF

กําหนดให้ Wi คือ นํSาหนักที)คิดจากสัดส่ วนของมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าชนิ ด i เทียบกับมูลค่าการนําเข้าสิ นค้า
ทัSงหมด และ T คือ อัตราภาษีศุลกากรของสิ นค้าชนิดนัSน ๆ
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ตัวชีว& ดั 17.11.1 ส่ วนแบ่ งการส่ งออกในระดับสากลของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้ อยพัฒนา
สัดส่ วนการการส่ งออกเทียบกับการส่ งออกรวมทัว) โลก (%) = Ñ

มูลค่าการส่ งออกของประเทศ
Ö × 100
ผลรวมมูลค่าการส่ งออกของโลก

ตัวชีว& ดั 17.12.1 อัตราภาษีศลุ กากรถัวเฉลียC ทีCประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้ อยทีCสุด และรั ฐกําลัง
พัฒนาทีCเป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิ ญอยู่
nã

4Üáä = à 4m ám
mâF

กําหนดให้ Wi คือ นํSาหนักที)คิดจากสัดส่ วนของมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าชนิ ด i จากประเทศกําลังพัฒนา ประเทศ
พัฒนาน้อยที)สุด และรัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก เทียบกับมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าทัSงหมด และ T คือ
อัตราภาษีศุลกากรของสิ นค้าชนิดนัSน ๆ

8.1.2 สถานะปัจจุบันของตัวชีMวดั ภายใต้ เป้ าหมายทีA 17 ในด้ านการเงินและการค้ า ในบริ บทประเทศไทย
จากการทบทวนสถานะปัจจุบนั ของตัวชีSวดั ภายใต้เป้าหมายที) 17 ในด้านการเงินและการค้าทัSง 10
ตัวชีSวดั ตามคํานิยามที)ให้ไว้ในบทที) 2 และส่ วนที) 8.1.1 พบว่าข้อมูลที)ใช้ในการวิเคราะห์ในบทนีSได้จาก
แหล่งข้อมูลที)หลากหลาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ธนาคารโลก OECD รวมถึงเอกสารและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ BOI และสถานทูตไทยในประเทศพัฒนาน้อยที)สุด
ทัSงนีSมีตวั ชีSวดั ภายใต้ 7 เป้าประสงค์ (เป้าประสงค์ที) 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.10, 17.11, 17.12) ที)มีขอ้ มูล
ทางสถิติที)สามารถนํามาประเมินสถานะปัจจุบนั ได้ และมีตวั ชีSวดั ภายใต้ 1 เป้าประสงค์ (เป้าประสงค์ที) 17.5) ที)
ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลทางสถิติและเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ
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เป้าประสงค์ที) 17.1: สัดส่ วนของรายได้ภาครัฐต่อ GDP อยูท่ ี) 23.39% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2560 เพิ)มขึSน
จากประมาณ 12% ในปี พ.ศ. 2515 ประมาณ 2 เท่า โดยรายได้ของรัฐส่ วนใหญ่มาจากภาษีที)เก็บจากสิ นค้า และ
บริ การ และรายได้ภาษีต่อรายจ่ายรัฐบาล ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 อยูท่ ี) 15.51%
เป้าประสงค์ที) 17.2: ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีตวั เลขการให้ความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ น
ทางการแก่ประเทศพัฒนาน้อยที)สุดรวมมูลค่า 54 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็ น 0.012% ของ GNI ซึ)งนับว่า
ยังห่างไกลจากเป้าประสงค์ค่อนข้างมาก
เป้าประสงค์ที) 17.3: วัดด้วยตัวเลขการลงทุนในต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่าง
เป็ นทางการ และการให้ความช่วยเหลือใต้-ใต้ และมูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศของคนไทยที)ทาํ งานใน
ต่างประเทศ (personal remittance) ตัSงแต่ปีพ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึSนเรื) อยๆ ทําให้มีเงินทุนไทยไหลออกไป
ลงทุนในต่างประเทศมากขึSน ในปี พ.ศ. 2560 ทัSงนีS ประเทศไทยมีสดั ส่ วนมูลค่าการโอนเงินกลับประเทศ ต่อ GDP
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็ น 1.48% ซึ)งแม้จะจัดว่าสู งในกลุ่มประเทศเพื)อนบ้าน แต่กย็ งั ตํ)ากว่า
ประเทศกําลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ
เป้าประสงค์ที) 17.4: วัดโดยสัดส่ วนบริ การเงินกูข้ องภาครัฐต่อมูลค่าการส่ งออกสิ นค้า และบริ การของ
ประเทศไทย สัดส่ วนดังกล่าวในช่วงปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2560 มีการเปลี)ยนแปลงในลักษณะเป็ นวัฏจักร (cycle)
คือ เพิ)มขึSนแล้วลดลงสลับกันไปตามภาวะเศรษฐกิจของไทย แต่โดยรวมแล้วบ่งบอกถึงภาวะความมีวนิ ยั ทางการ
คลังที)เพิ)มขึSนของภาครัฐ กล่าวคือ มีสดั ส่ วนบริ การเงินกูข้ องภาครัฐต่อมูลค่าการส่ งออกรวมลดตํ)าลงจากที)เคยสู ง
ถึงร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2560
เป้าประสงค์ที) 17.5: ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนื)องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดทําสถิติ
จํานวนประเทศที)ได้รับการส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนไทยไปลงทุน
เป้าประสงค์ที) 17.10: วัดโดยอัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลี)ยถ่วงนํSาหนักประเทศคู่คา้ ทุกประเทศที)ไทยมีการ
นําเข้าสิ นค้า จากข้อมูลที)รวบรวมไว้โดยธนาคารโลก พบว่าหลังการแก้ไขอัตราภาษีอากรเมื)อปี พ.ศ. 2558 อัตรา
ภาษีศุลกากรเฉลี)ยทุกผลิตภัณฑ์ลดลงมาอยูท่ ี)ร้อยละ 3.52 (จาก 33.65 ในปี พ.ศ. 2532) อัตราภาษีเฉลี)ยที)เก็บจาก
ผลิ ตภัณฑ์ขS นั พืSนฐานอยู่ที)ร้อยละ 5.72 (ลดจากร้ อยละ 27.87 ในปี พ.ศ. 2532) ส่ วนอัตราภาษี เฉลี) ยสําหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยูท่ ี)ร้อยละ 2.86 (ลดจากร้อยละ 35.43 ในปี พ.ศ. 2532) ทําให้ส่วนอัตราภาษีเฉลี)ยของ
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สิ นค้า 2 ประเภทลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.86 (จากร้อยละ 7.56) นัน) หมายถึงความเสมอภาคระหว่างประเภท
สิ นค้ามีมากขึSน
เป้ าประสงค์ที) 17.11: มุ่งในเรื) องการส่ งออก พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยส่ งออก 237 พันล้าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที)ทวั) โลกมีมูลค่าการส่ งออกรวมอยูท่ ี) 17.73 ล้านล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิด
เป็ น 1.3% ของมูลค่าการส่ งออกของโลก โดยไทยติดอันดับที) 21 ของประเทศที)ส่งออกสิ นค้ามากที)สุดของโลก
การศึ กษาจากตัวเลขการส่ งออกของไทยไปยังประเทศพัฒนาน้อยที) สุดและประเทศกําลังพัฒนาที)
รายงานโดยองค์การการค้าโลก พบว่ามีสัดส่ วนการส่ งออกเพิ)มสู งขึSนอย่างต่อเนื) องตัSงแต่ปีพ.ศ. 2535 โดยเพิ)ม
จากประมาณ 10% ของการส่ งออกสิ นค้าทัSงหมดของไทยในปี พ.ศ. 2535 เป็ น 45% ของการส่ งออกสิ นค้าทัSงหมด
ของไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที)ตS งั อยูใ่ นเขตเอเชี ยตะวันออกและแปซิ ฟิกนัSนมีสัดส่ วนที)
เพิ)มขึSนอย่างชัดเจน คือจากที)เคยส่ งออกไปยังกลุ่มนีSประมาณ 5% ในปี พ.ศ. 2535 กลายมาเป็ นประมาณ 34% ใน
ปี พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์ที) 17.12: วัดโดยอัตราภาษีศุลกากรถัวเฉลี)ยถ่วงนํSาหนักประเทศคู่คา้ ที)เป็ นกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที)สุด และรัฐกําลังพัฒนาที)เป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยใช้ขอ้ มูลจากเป้ าประสงค์ที)
17.10 มาพิจารณาสถานะของเป้ าประสงค์นS ี ได้ กล่าวคือ ข้อมูลสะท้อนความเสมอภาคของการเก็บภาษีระหว่าง
ประเภทสิ นค้ามีมากขึSน
8.1.3 การดําเนินงานของภาคส่ วนต่ างๆ ในปัจจุบันทีเA กียA วกับเป้ าหมายทีA xy ในด้ านการเงินและการค้ า
ในบริ บทของประเทศไทย
ในปั จจุบนั ที)เกี)ยวกับเป้าหมายที) 17 ในด้านการเงินและการค้า ในบริ บทประเทศไทยนัSนมีหน่วยงาน
หลักที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 17 ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.), กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวง
พาณิ ชย์ (กพ.) และหน่วยงานต่างๆ ที)เข้ามาช่วยสนับสนุน ในขอบเขตเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12
จากการสํารวจแผนงาน นโยบาย โครงการต่างๆ ที)สมั พันธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานและ
แผนพัฒนาของหน่วยงานของรัฐที)สอดคล้องกับแต่ละเป้าประสงค์
จาก “ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” เป้าหมายที) 17 มีเป้าหมายที)
17.2 และ 17.4 ได้ถูกจัดเป็ นเป้าประสงค์ที)ไม่เกี)ยวกับประเทศไทย แต่ถึงแม้วา่ ประเทศไทยไม่ได้เป็ นประเทศใน
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กลุ่ม “ประเทศพัฒนาแล้ว” แต่จากข้อมูลในแผนพัฒน์ฯ ฉบับที) 12 ความว่าประเทศไทยมุ่งที)จะมีบทบาทนําด้าน
เศรษฐกิจในภูมิภาค ในรู ปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชัดเจนมากขึSน โดยผ่านการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื)อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื)อนบ้าน เพื)อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ในกลุ่มภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพื)อสร้างอํานาจต่อรองกับประเทศคู่คา้ นอกกลุ่มอื)นๆ เพราะฉะนัSนจากความ
มุ่งมัน) ที)จะมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ในภูมิภาค และความพยายามในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื)อนบ้าน ตัวชีSวดั ที)
เกี)ยวกับกิจกรรมของ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ควรมีการปรับใช้ หรื อปรับนิยามเพื)อให้มีความหมาะสมกับบริ บท
ประเทศไทย และเพื)อให้ประเทศไทยคงการมีบทบาทผูน้ าํ สําหรับการพัฒนาในส่ วนภูมิภาค
8.1.4 ความสอดคล้ องของเป้ าประสงค์ ด้านการเงิน และการค้ าภายใต้ เป้ าหมายทีA 17 กับเป้ าประสงค์
ภายใต้ เป้ าหมายอืAนๆ และการจัดลําดับความสําคัญของเป้ าประสงค์ ด้านการเงินและการค้ า
ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณที)แสดงความสอดคล้องของเป้าประสงค์ผา่ น Mapping Matrix
ระหว่างเป้าประสงค์ที) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ที)มุ่งเน้นทางด้านการเงิน และการค้า ภายใต้เป้าหมายที) 17 ซึ) ง
เป็ นจุดสนใจของงานวิจยั ชิSนนีS กับเป้าหมายอื)นๆ อีก 16 เป้าหมาย (ดู Mapping Matrix จากตารางที) 6.1 ตาราง
แสดงความเชื)องโยงระหว่างประสงค์ภายใต้เป้าหมายๆ อื)นๆ กับเป้าหมายที) 17 ในด้านการเงิน และการค้า)
Mapping Matrix ที)จดั ทําขึSนแสดงว่า เป้าประสงค์ที) 17.2 มีความสัมพันธ์กบั เป้าประสงค์ในเป้าหมาย
อื)นๆ ทัSง 16 มากที)สุด โดยถัดมาเป็ นเป้าประสงค์ที) 17.3 และ 17.1 ตามลําดับ นัน) แสดงว่าถ้าเรามุ่งสร้างความ
คืบหน้าในเป้าประสงค์ที) 17.2 อาจจะทําให้สร้างความคืบหน้าให้แก้เป้าประสงค์ภายใต้หมายเพื)อการพัฒนาที)
ยัง) ยืนเป้าหมายอื)นๆ ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย เป้าประสงค์ทS งั สามอันดับแรกเป็ นเป้าประสงค์ดา้ นการเงิน ส่ วน
เป้าประสงค์ดา้ นการค้าทัSง 3 เป้าประสงค์มีความสัมพันธ์กบั เป้าประสงค์ในเป้าหมายอื)นๆ ไม่มากนัก แต่แสดงให้
เห็นว่ามีความสัมพันธ์ เพราะฉะนัSนจากการวิเคราะห์ในส่ วนนีSอาจจัดความสําคัญของเป้าประสงค์ 17.10, 17.11
และ 17.12 ไว้ลาํ ดับเดียวกัน ทัSงนีSผลจาก Mapping Matrix นีSจะถูกนําไปตีความควบคู่กบั ผลที)ได้จากสมการ
ถดถอยที)แสดงถึงตัวแปรที)มีผลต่อการพัฒนา และการพัฒนาที)ยงั) ยืนเพื)อสรุ ปการจัดลําดับ
ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในบทที) 7 แสดงการจัดอันดับ โดยสามารถสรุ ปได้วา่ เป้าประสงค์ที)
17.3 มีตวั ชีSวดั ที)มีผลบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อ SDG score มากที)สุด (การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ และ
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การโอนเงินกลับจากต่างประเทศ) ตัวชีSวดั ที)มีผลบวกอย่างมีนยั สําคัญรองลงมาต่อการพัฒนาที)ยงั) ยืน ไม่วา่ จะวัด
โดย SDG score หรื อการเปลี)ยนแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือ เป้าประสงค์ที) 17.1 (ที)มีตวั ชีSวดั คือ
สัดส่ วนของภาษีต่อ GDP และ สัดส่ วนของภาษีต่อรายจ่าย)
เป้าประสงค์ที)ถูกจัดอันดับไว้เป็ นอันดับที) 3 คือ 17.11 ที)แสดงถึงสัดส่ วนการส่ งออกที)มีผลต่อระดับการ
พัฒนาและการพัฒนาที)ยงั) ยืน เมื)อวัดโดยใช้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ที) 17.2 ถูกจัดอันดับไว้ในอันดับ
ที) 4 จากการวิเคราะผลของในส่ วนนีS เพราะการได้รับเงินช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการมากขึSนอาจจะ
ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 17 แต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง) ยืน (ทัSงการวัดโดย SDG score หรื อการ
เปลี)ยนแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ) และเป้าประสงค์ที) 17.4 เป็ นเป้าประสงค์ที)ถูกจัดไว้เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย สัดส่ วนบริ การเงินกูต้ ่อการส่ งออกที)เพิ)มขึSนไม่ได้มีส่วนช่วยให้มี Goal 17 score และ SDG score เพิ)ม
สู งขึSน และประเทศที)มีสดั ส่ วนบริ การเงินกูส้ ู งขึSนยังมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย
8.2

อภิปรายผลการศึกษา
หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริ มาณที)ได้ออกมาเป็ น Mapping Matrix แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ทางด้านการเงิน และการค้าภายใต้เป้าหมายที) 17(1) และเป้าประสงค์ภายใต้
เป้าหมายอื)น ๆ ประกอบกับการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ตามผลการประมาณค่าแบบจําลอง พบว่า
- ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพผ่าน Mapping Matrix ซึ) งสามารถจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์
จากความสอดคล้องได้ 4 อันดับ อันดับที) 1 คือ เป้าประสงค์ที) 17.2; อันดับที) 2 คือ เป้าประสงค์ที) 17.3;
อันดับที) 3 คือ เป้าประสงค์ที) 17.1 อันดับที) 4 ร่ วม คือ เป้าประสงค์ที) 17.10, 17.11, 17.12
- ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ผ่านการประมาณค่าแบบจําลอง และวิเคราะห์ตวั แปรที)เกี)ยวข้อง โดยจัด
เรี ยงลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์จากนัยสําคัญและขนาดของความสัมพันธ์ได้ 5 อันดับ อันดับที) 1
คือ เป้าประสงค์ที) 17.3; อันดับที) 2 คือ เป้าประสงค์ที) 17.1; อันดับที) 3 คือ เป้าประสงค์ที) 17.11 อันดับที)
4 คือ เป้าประสงค์ที) 17.2 อันดับที) 5 คือ เป้าประสงค์ที) 17.4
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เมื)อพิจารณาผลการจัดลําดับความสําคัญข้างต้นร่ วมกับ การจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ภายใต้
บริ บทประเทศไทย13 ดังที)การประชุมคณะกรรมการเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืน ครัSงที) 1/2559 ลงมติให้เป้าประสงค์
จํานวนจํานวน 30 ลําดับแรกจาก 169 เป้าประสงค์ เป็ นเป้าประสงค์ที)ตอ้ งเร่ งดําเนินการ ซึ)งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการจัดลําดับความสําคัญตามมติที)ประชุมมีเพียง 2 เป้าประสงค์ จาก 30 เป้าประสงค์ที)
เกี)ยวเนื)องกับเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนที) 17 ในด้านการเงินและการค้า ซึ) งได้แก่ เป้าประสงค์ที) 17.1 ภายใต้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติเกี)ยวกับการพัฒนาระบบการบริ การจัดการภาครัฐ และเป้าประสงค์ที) 17.11 ภายใต้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติเกี)ยวกับความสามารถในการแข่งขัน
จะเห็นว่าเป้ าประสงค์ ที1 17.3 เป็ นเป้ าประสงค์ ทคี1 วรให้ ความสํ าคัญลําดับแรก ตามผลจากการวิเคราะห์
ความสําคัญจากงานวิจยั นีS จากนัSนเป้าหมายที)ควรให้ ความสํ าคัญลําดับถัดมา คือ เป้ าประสงค์ ที1 17.1 และ 17.11
ตามลําดับดังที)ความสําคัญที)ได้แสดงจากผลการวิจยั

และยังสอดคล้องกับมติการจัดลําดับความสําคัญจากที)

ประชุมคณะกรรมการเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืน ครัSงที) 1/2559 ข้างต้น นอกจากเป้าประสงค์ขา้ งต้นทางคณะวิจยั เห็น
ว่าประเทศไทยควรให้ ความสํ าคัญเพิม1 เติมกับเป้ าประสงค์ ที1 17.2 และ17.414 ตามลําดับ เนื)องจากเป้าประสงค์
ดังกล่าวหากประเทศไทยมุ่งความสนใจพัฒนาไปที)เป้าประสงค์นS นั ๆ จะช่วยให้เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมาย
อื)นๆ มีความคืบหน้าด้วย อีกทัSงยังเป็ นการบรรลุวตั ถุประสงค์เพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที)ยงั) ยืนตามที)ได้แสดงหลักฐานไว้จากการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในบทที) 7 ข้างต้น

การประชุมคณะกรรมการเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืน ครัSงที) 1/2559 วันที) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุม
และมีผแู ้ ทนจากส่ วนราชการและหน่วยงานที)เกี)ยวข้องเข้าร่ วมการประชุมเพื)อลงมติเกี)ยวกับเป้าประสงค์จากเป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนที)มีความสําคัญต่อประเทศไทย
14
ถึงแม้ในขณะนีSเป้าประสงค์ที) 17.2 และ 17.4 ถูกระบุไว้วา่ ไม่มีความเกี)ยวข้องกับบริ บทประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที)เกี)ยวข้องควรมีการเก็บข้อมูลที)เกี)ยวข้องกับ
เป้าประสงค์ดงั กล่าวเนื)องจากประเทศไทยเริ) มเป็ นผูใ้ ห้รายใหม่ หรื อผูใ้ ห้ทุนหน้าใหม่ บวกกับตามแผนพัฒน์ฯ ฉบับที) 12 ประเทศไทยมุ่งที)จะมุ่งที)จะมีบทบาทนําด้านเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ในรู ปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชัดเจนมากขึSนโดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื)อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื)อนบ้าน
13

146

รู ปภาพที1 8.1 สรุ ปผลการจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที) 17 ทางด้านการเงิน และการค้า

8.3

ข้ อแสนอแนะจากงานวิจยั
8.3.1 ข้ อเสนอแนะด้ านนโยบาย
1) การปรั บตัวชีMวดั จากตัวชีMวดั ทีกA าํ หนดโดยองค์ การสหประชาติ มาเป็ นตัวชีMวดั ทีเA หมาะสมกับบริ บท
ประเทศไทย
สําหรับเป้าประสงค์และตัวชีSวดั ทางการเงิน ตัวชีSวดั ที) 17.1.1 และ 17.1.2 ไม่ค่อยสะท้อนถึงความร่ วมมือ

ระหว่างประเทศเท่าที)ควร โดยไม่ได้แสดงถึงการระดมทรัพยากรผ่านการสนับสนุนระหว่างประเทศ ทัSงนีSเป็ น
เพราะทรัพยากรที)ระดมผ่านการสนับสนุนระหว่างประเทศจะถูกจัดรวมอยูใ่ นตัวเลข “เงินบริ จาค” โดยไม่ได้
แยกการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชีSวดั นีSเน้นการระดมทรัพยากรของภาครัฐ

โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับการระดม

ทรัพยากรในภาคเอกชน ด้วยความคลุมเครื อของเป้าประสงค์ที) 17.1 ทําให้กาํ หนดตัวชีSวดั ที)เน้นไปในการติดตาม
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การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรของภาครัฐ (การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการเก็บภาษีและ
รายได้อื)นๆ ของภาครัฐ)
เป้าประสงที) 17.2 มีความชัดเจนแต่ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บรวบรวม และเผยแพร่ ขอ้ มูลนีS และ
ตัวชีSวดั ที) 17.3.1 และ 17.3.2 ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 17.3 เท่าที)ควร ในขณะที)เป้าประสงค์มุ่งเน้นการระดม
ทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)มาที)หลากหลาย

แต่ตวั ชีSวดั กลับดูความหลากหลายของที)มาของ

ทรัพยากรผ่านประเภทการเคลื)อนย้ายเงินทุนเท่านัSน แต่ไม่ได้ดูในมิติของประเทศที)มาของเงินทุน และระยะเวลา
ของเงินทุน ซึ) งควรนําไปพิจารณาประกอบด้วย
ตัวชีSวดั 17.4.1 ตามนิยามมีการวัดระดับหนีSต่างประเทศของภาครัฐเท่านัSน แต่สถิติหนีSต่างประเทศที)ควร
ให้ความสําคัญควรเป็ นการวัดมูลค่าหนีS ซึ)งอาจจะเป็ นหนีSที)ก่อโดยภาครัฐหรื อภาคเอกชนด้วย
เป้าประสงค์ 17.5 เน้นการใช้มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศที)พฒั นาน้อยที)สุด ควรใช้จาํ นวน
ประเทศพัฒนาน้อยที)สุดที)ประเทศสมาชิกไปลงทุนและได้รับการสนับสนุนลงทุนจากภาครัฐ

ไม่ใช่วดั จาก

จํานวนประเทศที)มีการใช้มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื)อประเทศพัฒนาน้อยที)สุด
สําหรับเป้าประสงค์ทางด้านการค้า เป้าประสงที) 17.10 และ 17.12 มีความชัดเจนแล้ว แต่เป้าประสงที)
17.11 ควรนํามูลค่าการส่ งออกเทียบกับ GDP และเพิ)มการแบ่งกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนาของประเทศ
(เช่น กลุ่มประเทศที)มีพฒั นาน้อยที)สุด กลุ่มประเทศที)กาํ ลังพัฒนา)
2) จัดทํามาตรการการส่ งเสริ มความร่ วมมือในการเก็บภาษี และมาตรการต้ านการเลียA งภาษี (เกียA วเนืAอง
กับการพัฒนาเป้ าประสงค์ ทีA 17.1 และ 17.2)
เนื)องจากเป้าหมายที) 17 เป็ นการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศดังที)กล่าวไปแล้ว หน่วยงานที)
เกี)ยวข้องกับการเก็บภาษีต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกในส่ วนภูมิภาค (เช่น อาเซียน) และเขตการค้าควรทํา
ข้อตกลงกันที)จะร่ วมมือเพื)อที)จะเก็บภาษีอย่างแม่นยํา ป้องกันการโกงภาษี และเลี)ยงภาษี อีกทัSงยังมีความร่ วมมือ
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ในการแลกเปลี)ยนข้อมูลที)เกี)ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกเพื)อป้องกันปัญหาดังกล่าว

มาตรการนีSทาํ ให้มีการ

เก็บภาษีเพื)อเสริ มความแข็งแกร่ งในการระดมทุนในประเทศได้มากขึSน15
โดยอาจกําหนดตัววัดผลที)มีขอ้ ผูกพันตามกฎหมาย

ที)ประเทศสมาชิกต้องปฏิบตั ิตามเพื)อป้องกัน

aggressive tax planning ในรู ปแบบต่างๆ 16 โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็ นมาตรการป้องกันขัSนต้นสําหรับการเลี)ยง
ภาษีของบริ ษทั ที)ประกอบการในภูมิภาค ในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวยังส่ งเสริ มความเสมอภาค และความ
มัน) คงของสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจด้วย

นอกจากนีSรัฐบาลอาจจะพิจารณาการเคลื)อนย้ายทรัพยากรใน

ประเทศผ่านมาตรการภาษีอากร ที)สามารถนํามาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนด้วย17
ทัSงนีSอาจรวมถึงการปฏิรูปภาษี และการสนับสนุนการปฏิรูปภาษีของประเทศที)พฒั นาน้อยกว่า ดังเช่น
ตัวอย่างจากประเทศอังกฤษ

และประเทศสมาชิกขององค์การเพื)อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้ออก Addis Tax Initiative เพื)อให้
ประเทศผูบ้ ริ จาคมีพนั ธะสัญญาที)จะทวีคูณการสนับสนุนในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศกําลังพัฒนาเพื)อให้
ประเทศกําลังพัฒนาปฏิรูประบบภาษีให้เป็ นไปในแนวทางที)ยตุ ิธรรม

โปร่ งใส

มีประสิ ทธิภาพ

และมี

ประสิ ทธิผล
การให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที)พฒั นาน้อยกว่าในการปฏิรูป
ระบบภาษี ทําให้มีเงินทุนมาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนได้นS นั เป็ นสิ) งที)ดี แต่ไม่ควรจะ
เป็ นเครื) องมือที)ทาํ ให้ความร่ วมมือระหว่างประเทศในแง่ภาษีลดลง ซึ) งจะทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรมจากระบบ
ภาษี และการเลี)ยงภาษี
3) สร้ างมาตรการและความมุ่งมัAนทีจA ะหาเงินทุนทีใA ช้ สําหรั บการบรรลุเป้ าหมายทียA งัA ยืน และให้ ความ
ช่ วยเหลือต่ อต่ างประเทศ (เกียA วเนืAองกับการพัฒนาเป้ าประสงค์ ทีA 17.2 และ 17.3)

กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีการทํามาตรการในรู ปแบบนีSเพื)อเพิ)มศักยภาพในการเก็บภาษี
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีการบังคับใช้ตวั วัดผลที)มีขอ้ ผูกพันตามกฎหมายในปี 2562 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_en.htm) โดยทางคณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้จดั ทํา scoreboard ขึSนเพื)อให้ประเทศสมาชิกได้สาํ รวจว่าประเทศไหนที)ประเทศสมาชิกควรจะสอดส่ องเพื)อสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาการกํากับดูแลที)ดีในการจัดเก็บ
ภาษี การจัดทํารายชื)อประเทศที)ควรเผ้าระวังจาก scoreboard นีSเป็ นส่ วนหนึ)งของการรณรงค์เพื)อขจัดการเลี)ยงภาษี และสนับสนุนการเสี ยภาษีที)เป็ นธรรมในภูมิภาคและทัว) โลก
17
มาตรการเช่นนีSการจัดทําในประเทศพัฒนาแล้ว มากกว่าประเทศกําลังพัฒนาเนื)องจากประเทศพัฒนาแล้วมีความสามารถในการสร้างรายได้ผา่ นการเก็บภาษีค่อนข้างมาก
15
16
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รายงานของธนาคารโลกกล่าวว่า เม็ดเงินสําหรับ ความช่วยเหลือเพื)อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (Official
Development Assistance: ODA) ระดับล้านล้านจําเป็ นจะต้องถูกหมุนเวียนเพื)อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่
ในขณะปั จจุบนั ตัวเลข ODA ที)ประมาณการไว้ต่อปี มีมูลค่าเพียง 135 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเท่านัSน18 รายงาน
ดังกล่าวยังเน้นถึงการหาแหล่งเงินทุนจากการรับบริ จาค (philanthropy) การส่ งเงิน (remittances) โครงการความ
ร่ วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South flows) แหล่งเงินทุนช่วยเหลืออื)นๆ รวมถึง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(foreign direct investment)
นอกจากแหล่งเงินทุนที)กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยอาจจะมีการพิจารณาให้เงินทุน และหาแหล่งเงินทุน
แก่ประเทศคู่คา้ นอกภูมิภาค 19 เช่น การร่ วมมือกับภูมิภาคยุโรป แอฟริ กา แคริ บเบียน และแปซิ ฟิก และการให้เงิน
สนับสนุนเพื)อการดําเนินงานในเรื) องการพัฒนาที)ยงั) ยืนแก่ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อย
ที)สุด โดยการช่วยเหลือนอกภูมิภาคนีSจะทําการพิจารณาเป็ นรายกรณี เพื)อที)จะช่วยประเทศต่างๆ ที)มีปัญหา
รุ นแรงในเรื) องความสมดุลของการชําระเงิน20
นอกจากมาตรการของทางรัฐแล้ว ยังมีมาตรการการพัฒนาของภาคเอกชน ดังตัวอย่างจากประเทศใน
ภูมิภาคยุโรป ทัSงนีS ภาคเอกชนเป็ นกุญแจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการยกระดับความเป็ นอยู่
เพราะภาคเอกชนสามารถจูงใจให้ประชาชนลงทุนในการศึกษา และการสร้างทักษะ พัฒนาความเป็ นอยู่ โดยการ
จัดหาสิ นค้า และบริ การ รวมไปถึงปัจจัยพืSนฐาน เช่น นํSาสะอาด สุ ขาภิบาล และพลังงาน ทําให้ภาครัฐในประเทศ
กําลังพัฒนาได้รับภาษีรายได้ เพื)อนํามาพัฒนาประเทศต่อไป และกระตุน้ ให้เกิดผูป้ ระกอบการ และความ
หลากหลายของระบบเศรษฐกิจ
4) สร้ างนโยบายด้ านการค้ าทีเA อืMอประโยชน์ ต่อกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และกลุ่มประเทศทีมA ีการพัฒนา
น้ อยทีสA ุ ด (เกียA วเนืAองกับเป้ าประสงค์ ทีA 17.10, 17.11 และ 17.12)

WORLD BANK 2015. From Billions to Trillions: Transforming Development Finance: Post-2015 Financing for Development: Multilateral Development Finance.
สหภาพยุโรปมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินในระดับมหภาค (Macro-financial assistance) แก่ประเทศคูค้ ่าที)ไม่ได้เป็ นประเทศในสหภาพยุโรปด้วย
20
อาจจะใช้เงื)อนไขการพิจารณาเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปคือ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที)มีภูมิประเทศใกล้เคียงกับสหภาพยุโรป และมีความใกล้เคียงในแง่เศรษฐกิจ และ
การเมือง (ประเทศเหล่านีSจะรวมอยูใ่ นกลุ่มที)อยูใ่ น European Neighborhood Policy) และในบางกรณี จะรวมถึงประเทศที)สามด้วย
18
19
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มุ่งนโยบายที)เอืSอประโยชน์ให้ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที)มีการพัฒนาน้อยที)สุด และประเทศ
อื)นๆ ที)ตอ้ งการความช่วยเหลือ โดยการทําสัญญาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ กับประเทศเหล่านัSน21
นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว

อาจจะพิจารณาโครงการที)มุ่งสร้างกลยุทธ์ในการลงทุนเกี)ยวกับการ

พัฒนาทางการค้า22 โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวควรที)จะเน้นการกระตุน้ การส่ งออกไปนอกประเทศ และภูมิภาค ทําให้
การเติบโตของการค้าในอนาคตกระจายออกไปสู่ ประเทศอื)นๆ ทัSงในและนอกภูมิภาค กลยุทธ์นS ีจึงสามารถทําให้
เกิดประสิ ทธิภาพของการตกลงร่ วมกันทางการค้า และยังเพิ)มโอกาสที)จะสนับสนุนการจ้างงานในประเทศไทย
อีกด้วย
นอกจากนีS กลยุทธ์นS ีอาจจะยังช่วยทําให้นโยบายทางการค้าโปร่ งใสขึSนในแง่ของการเปิ ดให้สาธารณชน
มีส่วนตรวจสอบ และวิพากท์การต่อรองนโยบายทางการค้า ทําให้นโยบายและข้อตกลงต่างๆ ตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ าย อีกทัSงยังมีการปรับปรุ งและนําเสนอข้อมูลของกลยุทธ์การเจรจาอย่าง
ต่อเนื)อง เพื)อนํากลยุทธ์มาสู่ การปฏิบตั ิจริ งด้วย ดังนัSนการปรึ กษา และฟังเสี ยงประชาคมในวงกว้าง ทัSงที)เป็ น
ตัวแทนของภาคประชาสังคม และตัวแทนของภาครัฐจึงมีความจําเป็ นอย่างมาก
การจัดทําการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกในด้านการค้า (Trade Facilitation)23 ก็มีความจําเป็ น
เพื)อช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาให้สามารถเพิ)มศักยภาพเพื)อที)จะทําการค้า และได้รับประโยชน์จากความตกลง
ทางการค้าระดับโลก เพิ)มการหมุนเวียนของการค้ากับประเทศกําลังพัฒนา ทัSงด้านการส่ งออก และนําเข้า
8.3.2 ข้ อเสนอแนะด้ านวิธีการจัดเก็บข้ อมูล และการจัดลําดับความสําคัญของตัวชีMวดั
เพื)อให้การศึกษาวิจยั ภายใต้กรอบโครงการประสานงานการวิจยั เพื)อสนับสนุนการพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDG
Move) โดยการสนับสนุนของสํานักงานส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนการ
ขับเคลื)อนเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนในบริ บทไทย

และการพัฒนาเพื)อความยัง) ยืนในระดับนานาชาติ

ทาง

ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีโครงการ การพัฒนาการค้าของสหภาพยุโรป หรื อ EU Trade and development ที)มุ่งทําสัญญาเพื)อข่วยเหลือการค้าและเอืSอประโยชน์ให้ประเทศที)
ต้องการความช่วยเหลือ
22
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีโครงการ Trade for all ที)ส่งผลให้การจ้างงานที)เกี)ยวกับการส่ งออกไปนอกประเทศยุโรปมากขึSนถึง 90% (http://ec.europa.eu/trade/policy/infocus/new-trade-strategy/)
23
สหภาพยุโรปได้มีการทํา Trade Facilitation ภายใต้โครงการ Aid for Trade
21
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คณะวิจยั จึงได้รวมข้อเสนอแนะด้านวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการจัดลําดับความสําคัญ เพื)อช่วยให้การเรี ยกดู
ข้อมูล และการวางแผนการบรรลุเป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนเป็ นไปอย่างสะดวก และสอดคล้องกันมากขึSน
1) จัดทํา Mapping Matrix สําหรั บเป้ าหมายอืAนๆ
ปัจจุบนั แต่ละเป้าหมายมี “ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” ของแต่ละ
เป้าหมายเพื)อสรุ ปสถานะ และหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง แต่ไม่มีการแสดงความเชื)อมโยงกับเป้าหมายอื)นๆ
การจัดทํา Mapping Matrix (ในลักษณะคล้ายกับวิธีการในบทที) 6) จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ และความ
เชื)อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที)สนใจ กับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายอื)นๆ จะช่วยให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
และผูป้ ฏิบตั ิการที)เกี)ยวข้องเห็นภาพรวม และความเกี)ยวข้องของแต่ละเป้าประสงค์ ทําให้เกิดการสร้างนโยบาย
เพื)อบรรลุเป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนที)สอดคล้องกัน24 รวมถึงทําให้ให้รัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ที)
เกี)ยวข้อง (1) มีความสามารถเพิ)มขึSนในการบรรลุการประสานพลังกันระหว่างนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ) งแวดล้อม

(2)

เห็นภาพรวมเพื)อพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยเปรี ยบเทียบระหว่างความต้องการของประเทศและ

ข้อตกลงที)ได้ทาํ ไว้ระดับนานาชาติ และ (3) แจ้งถึงผลกระทบข้างเคียงของการใช้นโยบายต่างๆ ในประเทศ อีก
ทัSง Mapping Matrix ยังช่วยเป็ นแนวทางให้ผอู ้ อกและดําเนินนโยบายได้เห็นถึงความหลากหลายของหน่วยงานที)
เกี)ยวข้อง และบทบาท หน้าที) ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนัSน ๆ ด้วย

2) จัดลําดับ และประเมินความสําคัญของเป้ าหมาย โดยใช้ ข้อมูลมหภาคทีผA ่ านกระบวนการวิจยั เชิง
ปริ มาณ
การใช้ขอ้ มูลระดับมหภาค (ในลักษณะคล้ายกับวิธีการในบทที) 7) เพื)อพิจารณาปัจจัย หรื อตัวแปรที)
เกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ที)สนใจ มาหาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที)แสดงถึงความยัง) ยืน (เช่น ผลรวมของคะแนน
SDG คะแนนSDGของรายเป้าหมาย หรื อ การเติบโตของ GDP) เพื)อศึกษาว่าเป้าประสงค์ใดมีความสําคัญ และ

ดูเพิ)มเติมจากบทที) 6 เรื) องการพิจารณาความสอดคล้อง หรื อ Policy Coherence for Sustainable Development
http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf)
24
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เป็ นตัวขับเคลื)อนการพัฒนาที)ยงั) ยืน และนําผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้วเิ คราะห์อย่างเป็ นระบบเพื)อเป็ นแนวทาง
ในการวางนโยบายสนับสนุนเป้าประสงค์ที)มีผลต่อการพัฒนาที)ยงั) ยืนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนีS การวิเคราะห์ในลักษณะนีSอาจจะมีความท้าทายในแง่ขอ้ มูลสําหรับบางเป้าหมาย เป้าประสงค์
และตัวชีSวดั ที)อาจจะมีความหลากหลาย ซึ)งอาจจะมีลกั ษณะข้อมูลของตัวชีSวดั ที)ยากต่อการนําไปใช้ในการทําวิจยั
เชิงปริ มาณ ซึ)งเมื)อเทียบกับเป้าประสงค์ในงานวิจยั นีSที)เกี)ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน และการค้าที)เป็ นตัวเลขทาง
เศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลระดับนานาชาติที)เข้าถึงได้ ทําให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสมการถดถอยใน
งานวิจยั นีSสามารถทําได้โดยไม่ลาํ บากนัก
3) การจัดทําฐานข้ อมูลรวม และฐานข้ อมูลแบบ Interactive
การจัดทําฐานข้อมูลรวมเพื)อเก็บข้อมูลที)เกี)ยวข้องกับตัวชีSวดั ต่างๆ และเก็บ Mapping Matrix รวมถึง
“ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” จากเป้าหมายต่างๆ ทําให้หน่วยงาน และ
ผูร้ ับผิดชอบที)เกี)ยวข้อง เข้าถึงและแก้ไขข้อมูล และ Mapping Matrix ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที เพราะ
สามารถอัพเดทนโยบาย สถานะความคืบหน้า และการเปลี)ยนแปลงของตัวชีSวดั ได้อย่างแม่นยํา
อีกทัSงการทําฐานข้อมูลให้เป็ นแบบ Interactive สามารถเรี ยกดู และปรับข้อมูลที)อยูใ่ นรู ปความสัมพันธ์
แบบ Matrix ได้ หลังจากที)มีการใส่ ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ระบบนีSช่วยให้รายงานที)เรี ยกดูตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้หลากหลาย และช่วยให้การตัดสิ นใจจากข้อมูลนัSน ๆ แม่นยําขึSน
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที1 1 ข้ อเสนอแนะรายงานจากการประชุมเตรียมความพร้ อมดําเนินงานวิจยั วันที1 9 มกราคม 2562
ตารางข้างล่าง แสดงข้อแนะนําเพื)อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ “การสํารวจสถานะของเป้าหมายการ
พัฒนาที)ยงั) ยืนในบริ บทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ปี ที) 2” จากการ
ประชุมเตรี ยมความพร้อมดําเนินงานวิจยั เมื)อวันพุธที) 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น ณ ห้องประชุม .1
ชัSน 14 สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์
ลําดับ
ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะ
1 ข้อเด่นคือ การโฟกัส interlinkage ประเด็นที)เป็ น trend
ของระดับโลก ซึ)งทําให้มีความสัมพันธ์ในการจัดลําดับ
ผลกระทบของการจัดลําดับความสําคัญ
ซึ)งแต่เดิมที
โครงการวิจยั ปี แรกของ SDG Move ยังไม่มีแนวทางแบบ
นีSสกั เท่าไร (อยากให้ทุก ๆ โครงการมีส่วนนีSดว้ ย)
2

3

4

5

คําตอบ / การทําตามคําแนะนํา
ขอบคุณสําหรับข้อคิดเห็น ทางคณะวิจยั เห็นด้วยว่า
โครงการที)เกี)ยวกับทุกเป้าหมาย
(หรื อหน่วยงานที)
รับผิดชอบเป้าหมายต่างๆ) ควรพิจารณาทํา Mapping
Matrix เพื)อแสดงความสัมพัมธ์ระหว่างเป้าหมายที)
สนใจกับเป้าหมายอื)นๆ
ทางคณะวิจยั ได้รวม
ข้อเสนอแนะส่ วนนีSไว้ในรายงานแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นผูด้ ูแลกลัก SDG17 ซึ)งมี
ทางทีมวิจบั ได้ทบทวนเอกสาร “ตารางทบทวนผลการ
การรวมตัวรวบรวมข้อมูลในระดับหนึ)งแล้ว สามารถนํา ประเมินตัวชีSวดั เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน” ทัSง 17
ข้อมูลไปทําวิจยั ได้
เป้าหมายที)จดั ทําโดยหน่วยงานที)รับผิดชอบเพื)อ
ประกอบการทําวิจยั แล้ว
ODA ประเทศไทยเริ) มเป็ นผูใ้ ห้ทุนหน้าใหม่ในการพัฒนา ทางคณะวิจยั เห็นด้วยกับประเด็นนีS และได้ระบุไว้ใน
กับประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN ซึ)งสามารถโน้ตเพิ)มเติม รายงานวิจยั แล้ว
ส่ วนนีSวา่ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าประเด็นนีS
การประเมินสถานะกับความพร้อมด้านต่าง ๆ อาจจะขาด เนืSอหาในบทที) 2-4 ของรายนีSครอบคลุมในส่ วนของ
ไปสักหน่อย อยากทราบสถานะและข้อมูลที)มีอยู่ มาก นิยาม, การประเมินสถานะ และหน่วยงานรัฐที)
น้อยเพียงใดในประเด็นที)เกี)ยวข้อง รวมถึงความพร้อมใน เกี)ยวข้องกับแต่ละเป้าประสงค์
การดําเนินงานของภาครัฐ ว่าตอนนีSมีนโยบายอะไรบ้าง
งบประมาณมากน้อยแค่ไหน มีกฎหมายรองรับหรื อไม่
ถ้ามีส่วนนีSเพิ)มเติมได้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง)
การดูความสัมพันธ์ระหว่าง indicators ในแง่ของ
ทางทีมได้เพิ)มตัวแปรตามข้อเสนอแนะ นอกจากตัว
econ.growth น่าสนใจมาก แต่วา่ economic growth เป็ น แปรในแง่ของการเติมโตทางเศรษฐกิจแล้ว ทางทีมยัง
เพียง aspect เดียว อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรื) องความยัง) ยืน ได้ใช้ SDG Score รวม และ SDG Score ของเป้าหมาย
ที) 17 เพื)อมาตอบโจทย์การวัดความยัง) ยืนด้วย
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สักเท่าไร ไม่แน่ใจว่าจะทําให้มีตวั แปลตาม index ด้าน
ความยัง) ยืนได้หรื อไม่ แต่ถา้ ทําได้กน็ ่าจะดี
โครงการวิจยั ปี แรก ส่ วนมากจะนําไปลงใน journal เป็ น
ส่ วนมาก แต่ปีนีSตอ้ งการให้แต่ละทีมคิดว่าจะเผยแพร่
อย่างไรที)สามารถเข้าถึงและทําให้คนทัว) ๆ ไปเข้าใจ เช่น
infographics ซึ)งจะเป็ นทางหนึ)งที)ช่วยกระจายข้อมูล และ
ช่วยส่ งเสริ ม SDGs ให้เป็ นที)รู้จกั (โดยทัว) ไป คนไทยไม่
ชอบอ่านข่าวสารข้อความที)มีจาํ นวนมาก ๆ ชอบดูขอ้ มูล
ข่าวสารที)เป็ นรู ปภาพ)
คําถามในที)ประชุม: การจัดลําดับความสําคัญ ให้ช่วย
ขยายความในเชิงของวิธีการให้ชดั เจนยิง) ขึSน

ทางทีมได้วางแผนการทําโครงการวิจยั และผลงานวิจยั
ให้เข้าถึงคนส่ วนมาก โดยสิ) งหนึ)งที)ได้ทาํ ไปแล้วคือ
การประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั และความสําคัญของ
เป้าหมายเพื)อการพัฒนาที)ยงั) ยืนลงสื) อพิมพ์ออนไลน์
แนวหน้า (ดูภาคผนวชที) 2) และส่ วนถัดไปทาง
คณะวิจยั จะพิจารณาจัดทํา infographic ลงสื) อต่างๆ ที)
ติดต่อได้เพื)อเพิ)มการเข้าถึงข้อมูลในวงกว้าง
ทางคณะวิจยั ได้ชS ีแจงในที)ประชุมว่า ในปี แรก 1 ของ
โครงการใช้แบบสอบถามเป็ นวิธีการเก็บข้อมูลเพื)อมา
ประเมินและจัดลําดับความสําคัฯ แต่งานวิจยั นีS จะใช้
documentary analysis / content analysis จากเอกสาร
ประกอบ บวกกับใช้ขอ้ มูลตัวเลขต่างๆ ที)มีอยูป่ ระกอบ
กัน
ดังนัSนวิธีการของงานวิจยั นีSจะเป็ นการผสาน
ระหว่างการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และเชิงปริ มาณ
(regression analysis / time series analysis / cross
section analysis) และเช็คสอบข้อมูลต่างๆ ทัSงของไทย
และต่างประเทศ มีการทําสมการถดถอยเพื)อดูวา่ ตัว
แปรตัวไหนส่ งผลต่อ indicators ของเป้าประสงค์มาก
ที)สุด ทางคณะวิจยั ชีSแจงเพิ)มเติมว่าการจัดทํา Matrix จะ
ทําให้รู้วา่ ตัวชีSวดั สอดคล้องกับเป้าประสงค์/เป้าหมาย
อื)น ตัวไหนบ้าง เช่น เป้าประสงค์ 17.1 สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์อื)นมากที)สุด ในบรรดาทัSง 16 เป้าหมาย ก็
จะกลายเป็ นเป้าประสงค์ที)ถูกจัดลําดับความสําคัญมาก
สุ ดจากการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (รายละเอียดดูบทที) 5
และบทที) 6)
ในขณะเดียวกัน จะทํา regression กับข้อมูลหลาย ๆ
ประเทศ ตัวแปร เช่น รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล
มูลค่าการเทรดดิSง จะเป็ น total value ซึ)งจะบอกได้วา่
เป็ นตัวกําหนด ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งออกไปยังประเทศที)
ด้อยพัฒนากว่า (FDI ที)ไปยังประเทศด้อยพัฒนา/กําลัง
พัฒนา) ซึ)งมีขอ้ มูลของ world bank อยูแ่ ล้ว เท่าที)หาเจอ
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นโยบายทัSงหลายที)รัฐบาลคิดขึSนมานัSน มียทุ ธศาสตร์
ใดบ้างที)ทาํ ให้เราบรรลุเป้าหมายไปพร้อมๆ กันกับ SDGs
ลองพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ทัSง 6 เป้า) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที) 12 (ทัSง 10
ยุทธศาสตร์) ซึ)งจะมียทุ ธศาสตร์หนึ)งที)พดู ถึงการพัฒนา
เมืองกับการพัฒนาภาค ซึ)งสอดคล้องกับ SDG 11
แผนฯ 12 เป็ นโจทย์จากรัฐบาล จะเป็ น action plan 5 ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ อาจจะสํารวจ 5 ปี แรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ หรื อแผนฯ 12 ว่าหน่วยงานต่างๆ
สามารถทําอะไรๆ ได้จริ งไหม ทีมนักวิจยั อาจไปพูดคุย
หรื อสัมภาษณ์กบั หน่วยงานต่างๆ ที)เกี)ยวข้องเพื)อให้ได้
ข้อมูลเพิ)มเติมที)ชดั เจนมากยิง) ขึSน มีความสอดคลองกัน
มากแค่ไหน และพิจารณาการประเมินผล ทัSงประเมินครึ) ง
แผน ประเมินเต็มแผน ว่าจะช่วยงานวิจยั ได้มากน้อยแค่
ไหน

ถ้า FDI ขึSนอยูก่ บั Trading แสดงว่าตัวชีSวดั ของ
เป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับ Trading มีความสําคัญมากกว่า
เป้าประสงค์ที)เกี)ยวกับการเงินระหว่างประเทศ ทัSงนีS
อาจจะมีขอ้ จํากัดของการวิจยั ในแง่จาํ นวนข้อมูลที)
นํามาวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (รายละเอียดดูบทที) 5 และ
บทที) 7)
เนืSอหาในบทที) 4 และบางส่ วนของบทที) 2 และ 3 ของ
รายนีSครอบคลุมประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที)
12 ไว้แล้ว

คณะวิจยั ได้ชS ีแจงไปกับทาง SDG Move Thailand ว่า
วิธีการวิจยั ที)เสนอไปไม่ได้รวมการสัมภาษณ์
หน่วยงานต่างๆ (ดังเช่นงานวิจยั ต่างๆจากโครงการใน
ปี แรกได้จดั ทํา) อีกทัSงวิธีการวิจยั ที)ทางทีมได้เลือกใช้
เป็ นการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์
จากข้อมูลและตัวแปรที)วดั การพัฒนาที)ยงั) ยืน และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้ผลการจัดลําดับความสําคัญ
ของเป้าประสงค์ดว้ ยวิธีนS ีเป็ นตัวเสริ มแรงแก่หน่วยงาน
ต่างๆ
ในการพิจารณาเป้าประสงค์ที)ส่งผลต่อการ
พัฒนาโดยอิงจากข้อมูลมหภาค
ไม่ได้อิงจากสิ) งที)
บุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทําอยูแ่ ล้ว
พิจารณา Mean of Implementation (MOI) ของแต่ละ
Mapping Matrix ที)เป็ นส่ วนหนึ)งของผลวิจยั (ดูบทที)
เป้าหมาย (คือแต่ละข้อที)หอ้ ยท้ายด้วย a / b / c ซึ)งกําหนด 6) ได้แสดงความสอดคล้องของ MOI จากเป้าหมาย
โดย UN ว่าเป็ น MOI ของแต่ละเป้าหมาย) ว่าสอดคล้อง ต่างๆ ที)เกี)ยวข้องกับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที) 17
หรื อไม่ และสามารถเป็ น MOI ที)จะทําให้หน่วยงานไทย/ ด้านการเงิน และการค้า
ภาพรวมของเป้าหมายทัSงหมดบรรลุได้หรื อเปล่า
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ภาคผนวกที1 2 การแผยแพร่ โครงการวิจยั และประมวลภาพการทํางานร่ วมกันของคณะวิจยั
สืC อออนไลน์ “แนวหน้ า” https://www.naewna.com/business/411541/

การทํางานร่ วมกัน และการประชุมของคณะวิจัย
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