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บทสรุปย่อสําหรับผู้บริหาร 

 งานวิจยัฉบบันีE จดัทาํขึEนเพืIอสาํรวจสถานะปัจจุบนั และตวัชีE วดัของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 

17(1) ในส่วนทีIเกีIยวกบัการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัโลกในแง่การเงิน และการคา้ระหว่าง

ประเทศ โดยมุ่งเน้นเป้าประสงคที์I 17.1-17.5 ซึI งเกีIยวขอ้งกบัแง่การเงิน และเป้าประสงคที์I 17.10-17.12 

เกีIยวข้องกับแง่การค้า และจัดทาํเพืIอเสนอแนะตัวชีE วดัทีI เหมาะสมกับบริบทของไทย และจัดลาํดับ

ความสําคญัของเป้าประสงคด์งักล่าว ดงันัEนงานวิจยัฉบบันีE จึงครอบคลุมทัEงสิEน 8 เป้าประสงค ์10 ตวัชีE วดั 

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลไกการพฒันาทีIย ัIงยืนผ่านความร่วมมือทางการเงินและ

การคา้ระหวา่งประเทศ  

ในส่วนของประเทศไทยนัE นโครงการ SDG Move Thailand ได้ทาํงานร่วมกับคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จดัลาํดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ทีIอยู่ในกรอบของ

เป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนืทัEง 17 เป้าหมาย  โดยมีทัEงสิEน 30 เป้าประสงค ์(จากทัEงหมด 169 เป้าประสงค)์ ทีI

ถูกจดัอนัดบัใหมี้ความสาํคญั และเกีIยวเนืIองกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี 3 เป้าประสงค์ทีI เกีIยวเนืIองกับ 

เป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนืทีI 17 (17.1, 17.11, 17.14) คาํถามในงานวจัิย วตัถุประสงค์ ขอบเขตงานวจัิยและ

กรอบแนวคดิ พร้อมนิยามศัพท์ และ ผลทีCคาดว่าจะได้รับจากงานวจัิยชิLนนีL ถูกกาํหนดไวใ้นบททีI 1 

บททีI 2 ศึกษา นิยาม และความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) ตัวชีLวดั (Indicators) ภายใต้

เป้าหมายทีC 17 ในด้านการเงนิและการค้า และความสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย เพืIอกาํหนดนิยาม

และความหมายของตวัชีEวดัภายใตเ้ป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 โดยวเิคราะห์ความเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทย ทาํใหก้ารกาํหนดตวัชีEวดัมีความเหมาะสมและชดัเจนต่อกระบวนการ

ติดตาม และประเมินสถานะปัจจุบนัของตวัชีEวดั ทัEงนีE  นิยาม และความหมายของตวัชีEวดัทีIเสนอไวใ้นงานวจิยั

นีE ไดจ้ากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย องคก์ารสหประชาชาติ ธนาคารโลก เป็นตน้ คณะวจิยัไดร้ะบุวธีิการ

คาํนวณตวัชีEวดัทีIสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเลข สรุปไดด้งันีE  

ตัวชี&วดั 17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) จาํแนกตามแหล่งทีLมาของรายได้ 

 

 

สดัส่วนรายไดรั้ฐบาล	(แต่ละแหล่งทีIมา)	ต่อรายไดร้วมของประเทศ	(%)

= 	 &ผลรวมของรายไดแ้ต่ละประเภท
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 
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ตัวชี&วดั 17.1.2 สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศทีLจัดสรรภาษภีายในประเทศ (Domestic Taxes) 

 

 

คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ตวัชีEวดัทีI 17.1.1 และ 17.1.2 ไม่ค่อยมีความเหมาะสม เนืIองจากตวัชีEวดัทัEง 

2 ไม่ไดแ้สดงถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ทัEงนีE เป็นเพราะทรัพยากรทีIระดมผา่นการสนบัสนุนระหว่าง

ประเทศจะถูกจดัรวมอยูใ่นตวัเลข “เงินบริจาค” โดยไม่ไดแ้ยกการจดัเก็บขอ้มูล ดงันัEน คณะวิจยัจึงเห็นว่า

ตวัชีEวดัขา้งตน้สามารถนาํมาใชติ้ดตามความยัIงยนืในดา้นการระดมทรัพยากรของภาครัฐ (ไม่ไดเ้นน้การการ

ระดมทรัพยากรในภาคเอกชน) แต่อาจจะไม่สอดคลอ้งกบันิยามเป้าประสงคที์I 17.1 มากนกั 

ตัวชี&วดั 17.2.1 ความช่วยเหลือเพืLอการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)   

 

 

 

ตัวชี&วดั 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)   

 

โดยกาํหนดให ้Net Outflow of Investment คือ กระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 

ตัวชี&วดั 17.3.2 มลูค่าการโอนกลบัประเทศ คิดเป็นร้อยละของ GDP ทั&งหมด 

 

มูลค่าการโอนเงินกลบัประเทศ (Volume of remittance) ไดแ้ก่ การโอนเงิน หรือ ผลตอบแทนของลูกจา้งกลบัประเทศทีIเป็นถิIนฐานกาํเนิดของ
ลูกจา้งนัEน โดยลูกจา้งดงักล่าวนัEนไม่ไดเ้ป็นเป็นผูพ้กัอาศยัถาวรในถิIนฐานต่างประเทศ (Non-resident) 

คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ตวัชีEวดัทีI 17.3.1 และ 17.3.2 ยงัขาดความเหมาะสม เนืIองจากไม่สอดคลอ้ง

กบัเป้าประสงค ์17.3 ซึI งเนน้การระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีIมาทีIหลากหลาย แต่ตวัชีEวดั

ดงักล่าวกลบัดูความหลากหลายของทีIมาของทรัพยากรผา่นประเภทการเคลืIอนยา้ยเงินทุนเท่านัEน ไม่ไดดู้ใน

มิติของประเทศทีIมาของเงินทุน และระยะเวลาของเงินทุน 

ตัวชี&วดั 17.4.1 การบริการเงินกู้ คิดเป็นร้อยละของการส่งออกสินค้าและการบริการ  

 

 

สดัส่วนงบประมาณทีIจดัสรรภาษีภายในประเทศ	(%) = 	+ภาษีทีIไดรั้บจดัสรรในประเทศ
ค่าใชจ่้ายรัฐบาล

, × 100 

สดัส่วนความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ	(%) 

																																			= 	 +การจดัสรรความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ
รายไดป้ระชาชาติมวลรวม

, × 100 

สดัดส่วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ	(%) = 	&มูลค่าสุทธิของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 

สดัส่วนการโอนกลบัประเทศเทียบกบัGDP	(%) = 	 &มูลค่าการโอนเงินกลบัประเทศ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 

การบริการเงินกู	้(%) = 	 + หนีEรวมของรัฐบาล

มูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการ
, × 100 
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ตัวชี&วดั 17.10.1 อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีLยของประเทศ (Weighted Average Tariff Rate) 

 

 

กาํหนดให้ Wi คือ นํE าหนักทีIคิดจากสัดส่วนของมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ชนิด  i  เทียบกบัมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทัEงหมด  และ T คือ อตัราภาษี

ศุลกากรของสินคา้ชนิดนัEน ๆ  

ตัวชี&วดั 17.11.1 ส่วนแบ่งการส่งออกในระดับสากลของประเทศกาํลงัพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา   
 

 

คณะวจิยัมีความเห็นวา่ สดัส่วนการส่งออกจาํเป็นทีIจะตอ้งนาํมาวเิคราะห์แยกเป็นแต่ละประเทศ 

และกลุ่มประเทศตามภูมิภาค เพืIอพฒันาระบบทางการคา้ และควรติดตามการเปลีIยนแปลงมูลค่าส่งออกของ

แต่ละประเทศ โดยเฉพาะการเพิIมขึEนของมูลค่าส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศทีIมีระดบัการ

พฒันานอ้ยทีIสุด  และการลดลงของมูลค่าการส่งออกในบางประเทศ 

ตัวชี&วดั 17.12.1 อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีLยทีLประเทศกาํลงัพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีLสุด  และรัฐ

กาํลงัพัฒนาทีLเป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ เผชิญอยู่  

 

 

กาํหนดให้ Wi คือ นํE าหนกัทีIคิดจากสัดส่วนของมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ชนิด i จากประเทศกาํลงัพฒันา ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  และรัฐกาํลงั

พฒันาทีIเป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ เทียบกบัมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทัEงหมด  และ T คือ อตัราภาษีศุลกากรของสินคา้ชนิดนัEน ๆ  

นอกจากตวัชีE วดัภายเป้าประสงคที์I 17.1 และ 17.3 ทีIชีE แจงไปแลว้ขา้งตน้ว่ายงัมีความเหมาะสมไม่

มากนกั ตวัชีEวดัทีI 17.5.1 ทีIเสนอโดยองคก์ารสหประชาชาติ ยงัขาดนิยามทีIมีความชดัเจน หรือไม่เหมาะสม

กบัเป้าประสงค ์คณะผูว้จิยัเห็นวา่ ตวัชีEวดันีEควรจะวดัจาํนวนประเทศพฒันานอ้ยทีIสุดทีIภาคเอกชนของแต่ละ

ประเทศสมาชิกไปลงทุนและไดรั้บการสนบัสนุนการลงทุนจากภาครัฐ แทนทีIจะใชค่้าภาษีศุลกากรถวัเฉลีIย

สาํหรับกลุ่มประเทศเป้าหมาย 

สถานะปัจจุบันของตัวชีLวดัภายใต้เป้าหมายทีC EF ในด้านการเงนิและการค้า ในบริบทประเทศไทย

เป็นการวเิคราะห์เปรียบเทียบสถานะของตวัชีEวดัในอดีตและปัจจุบนัของตวัชีEวดั ขอ้มูลทีIใชใ้นการวเิคราะห์

ในบทนีEไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทีIหลากหลาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังบประมาณ สาํนกังาน

012 = 	30424
5

467
 

สดัส่วนการการส่งออกเทียบกบัการส่งออกรวมทัIวโลก	(%) = 	 & มูลค่าการส่งออกของประเทศ
ผลรวมมูลค่าการส่งออกของโลก

' × 100 

0128 = 	30424
59

467
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เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ธนาคารโลก OECD รวมถึงเอกสารและเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ 

เช่น กระทรวงการต่างประเทศ BOI และสถานทูตไทยในประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด ทัEงนีE  ความครอบคลุมของ

ขอ้มูลทีIทาํการวเิคราะห์ในบทนีE ขึEนอยูก่บัการมีอยูข่องขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยในบางส่วนของการ

วเิคราะห์ คณะผูว้จิยัไดท้าํการคาํนวณเพิIมเติมเพืIอเพิIมความเขา้ใจถึงสถานะของตวัชีEวดัทัEง 10 ตวัชีEวดั และ

แนวโนม้ของแต่ละตวัชีEวดัเพืIอแสดงความเป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 

ทัEงนีE มีตวัชีEวดัภายใต ้7 เป้าประสงค ์(เป้าประสงคที์I 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.10, 17.11, 17.12) ทีIมี

ขอ้มูลทางสถิติทีIสามารถนาํมาประเมินสถานะปัจจุบนัได ้และมีตวัชีEวดัภายใต ้1 เป้าประสงค ์(เป้าประสงคที์I 

17.5) ทีIประเทศไทยยงัไม่มีการเกบ็ขอ้มูลทางสถิติ และเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ  

เป้าประสงคที์I 17.1: สดัส่วนของรายไดภ้าครัฐต่อ GDP อยูที่I 23.39% ของ GDP ในปีพ.ศ. 2560 

เพิIมขึEนจากประมาณ 12% ในปีพ.ศ. 2515 ประมาณ 2 เท่า โดยรายไดข้องรัฐส่วนใหญ่มาจากภาษีทีIเกบ็จาก

สินคา้และบริการ และรายไดภ้าษีต่อรายจ่ายรัฐบาล ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2559 อยูที่I 15.51% 

เป้าประสงคที์I 17.2: ในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีตวัเลขการใหค้วามช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่ง

เป็นทางการแก่ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุดรวมมูลค่า 54 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 0.012% ของ GNI ซึI ง

นบัวา่ยงัห่างไกลจากเป้าประสงคค่์อนขา้งมาก 

เป้าประสงคที์I 17.3: สามารถวดัดว้ยตวัเลขการลงทุนในต่างประเทศ การใหค้วามช่วยเหลือเพืIอการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ และการใหค้วามช่วยเหลือใต-้ใต ้ และมูลค่าของการโอนเงินกลบัประเทศของคน

ไทยทีIทาํงานในต่างประเทศ (personal remittance)  ตัEงแต่ปีพ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึEนเรืIอย ๆ ทาํใหมี้

เงินทุนไทยไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึEนในปีพ.ศ. 2560 ทัEงนีE  ประเทศไทยมีสดัส่วนมูลค่าการ

โอนเงินกลบัประเทศ ต่อ GDP ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 คิดเป็น 1.48% ซึI งแมจ้ะจดัวา่สูงในกลุ่ม

ประเทศเพืIอนบา้น แต่กย็งัมีมูลค่าการโอนกลบัประเทศทีIตํIากวา่ประเทศกาํลงัพฒันาหลายๆ ประเทศ 

เป้าประสงคที์I 17.4: สามารถวดัโดยใชส้ดัส่วนบริการเงินกูข้องภาครัฐต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้

และบริการของประเทศไทย สดัส่วนดงักล่าวในช่วงปีพ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2560 มีการเปลีIยนแปลงในลกัษณะ

เป็นวฏัจกัร (cycle) คือ เพิIมขึEนแลว้ลดลงสลบักนัไปตามภาวะเศรษฐกิจของไทย แต่โดยรวมแลว้บ่งบอกถึง

ภาวะความมีวนิยัทางการคลงัทีIเพิIมขึEนของภาครัฐ กล่าวคือ มีสดัส่วนบริการเงินกูข้องภาครัฐต่อมูลค่าการ

ส่งออกรวมลดตํIาลงจากทีIเคยสูงถึงร้อยละ 16 ในปีพ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 0.2 ในปีพ.ศ. 2560 
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เป้าประสงคที์I 17.5: ยงัไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน เนืIองจากประเทศไทยยงัไม่มีการจดัทาํสถิติ

จาํนวนประเทศทีIไดรั้บการส่งเสริมใหน้กัลงทุนไทยไปลงทุน  

เป้าประสงค์ทีI 17.10: สามารถวดัโดยใช้อตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยถ่วงนํE าหนักประเทศคู่คา้ทุก

ประเทศทีIไทยมีการนาํเขา้สินคา้ จากขอ้มูลทีIรวบรวมไวโ้ดยธนาคารโลก พบว่าหลงัการแกไ้ขอตัราภาษี

อากรเมืIอปีพ.ศ. 2558 อตัราภาษีศุลกากรเฉลีIยทุกผลิตภณัฑล์ดลงมาอยูที่Iร้อยละ 3.52 (จาก 33.65 ในปีพ.ศ. 

2532) อตัราภาษีเฉลีIยทีIเกบ็จากผลิตภณัฑข์ัEนพืEนฐานอยูที่Iร้อยละ 5.72 (ลดจากร้อยละ 27.87 ในปีพ.ศ. 2532) 

ส่วนอตัราภาษีเฉลีIยสาํหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมอยูที่Iร้อยละ 2.86 (ลดจากร้อยละ 35.43 ในปีพ.ศ. 2532) 

ทาํใหส่้วนอตัราภาษีเฉลีIยของสินคา้ 2 ประเภทลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.86 (จากร้อยละ 7.56)  นัIนหมายถึง 

ความเสมอภาคระหวา่งประเภทสินคา้มีมากขึEน 

เป้าประสงคที์I 17.11: มุ่งในเรืIองการส่งออก พบวา่ในปีพ.ศ. 2560 ไทยติดอนัดบัทีI 21 ของประเทศทีI

ส่งออกสินคา้มากทีIสุดของโลก (ส่งออก 237 พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 1.3% ของมูลค่าการ

ส่งออกของโลก) ตวัเลขการส่งออกของไทยไปยงัประเทศพฒันาน้อยทีIสุด และประเทศกาํลงัพฒันาจาก

องคก์ารการคา้โลก แสดงสัดส่วนการส่งออกทีIเพิIมสูงขึEนอยา่งต่อเนืIองตัEงแต่ปีพ.ศ. 2535 (เพิIมจากประมาณ 

10% ในปีพ.ศ. 2535 เป็น 45% ในปีพ.ศ. 2561 สาํหรับค่าการส่งออกสินคา้ทัEงหมดของไทย) โดยเฉพาะการ

ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศทีIตัEงอยูใ่นเขตเอเชียตะวนัออก และแปซิฟิกนัEนมีสดัส่วนทีIเพิIมขึEนอยา่งชดัเจน 

เป้าประสงคที์I 17.12: สามารถวดัโดยใชอ้ตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยถ่วงนํE าหนกัประเทศคู่คา้ทีIเป็น

กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  และรัฐกาํลงัพฒันาทีIเป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ โดยใชข้อ้มูล

จากเป้าประสงคที์I 17.10 มาพิจารณาสถานะของเป้าประสงคนี์E ได ้กล่าวคือ ขอ้มูลสะทอ้นความเสมอภาค

ของการเกบ็ภาษีระหวา่งประเภทสินคา้มีมากขึEน 

บททีI 4 คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาการดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบันทีCเกีCยวกบัเป้าหมายทีC 17 ใน

ด้านการเงนิและการค้า ในบริบทประเทศไทย พบวา่ มีหน่วยงานต่างๆ ทีIเขา้มามีความเกีIยวขอ้งของหน่วยงาน

ของรัฐกบัเป้าประสงคต่์าง ๆ ในขอบเขตเป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 จากการสาํรวจแผนงาน 

นโยบาย โครงการต่าง ๆ ทีIสมัพนัธ์กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานและแผนพฒันาของ

หน่วยงานของรัฐทีIสอดคลอ้งกบัแต่ละเป้าประสงค ์ ตารางในบททีI 4 แสดงภาพรวมของหน่วยงานทีI

รับผดิชอบจดัทาํเป้าประสงค ์และตวัชีEวดัทีIเกีIยวขอ้งกบัเป้าหมายทีI 17 ในแง่การเงิน และการคา้ 
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จากตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีEวดัเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนืเป้าหมายทีI 17 มีเป้าประสงคที์I 

17.2 และ 17.4 ได้ถูกจัดว่าไม่เกีIยวกับประเทศไทย แต่ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศในกลุ่ม 

“ประเทศพฒันาแลว้” แต่จากขอ้มูลในแผนพฒัน์ฯ ฉบบัทีI 12 ความว่าประเทศไทยมุ่งทีIจะมีบทบาทนาํดา้น

เศรษฐกิจในภูมิภาค ในรูปแบบพนัธมิตรการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมชดัเจนมากขึEน โดยผา่นการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางดา้นการเงินเพืIอยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพืIอนบา้น เพืIอเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ในกลุ่มภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพืIอสร้างอาํนาจต่อรองกบัประเทศคู่คา้นอกกลุ่มอืIนๆ เพราะฉะนัEน

จากความมุ่งมัIนทีIจะมีบทบาทเป็นผูน้าํในภูมิภาค และความพยายามในการใหค้วามช่วยเหลือประเทศเพืIอน

บา้น ตวัชีEวดัทีIเกีIยวกบักิจกรรมของ “ประเทศพฒันาแลว้” ควรมีการปรับใช ้หรือปรับนิยามใหมี้ความหมาะ

สมกบับริบทประเทศไทย และเพืIอใหป้ระเทศไทยคงบทบาทผูน้าํสาํหรับการพฒันาในส่วนภูมิภาค 

 การจัดทาํ Mapping Matrix เพืIอแสดงความเกีIยวโยงกนัระหวา่งเป้าประสงคที์I 17.1-17.5  และ 

17.10-17.12 กบัเป้าหมายอืIนๆ อีก 16 เป้าหมาย พบวา่ สามารถจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคจ์าก

ความสอดคลอ้งได ้4 อนัดบั อนัดบัทีI 1 คือ เป้าประสงคที์I 17.2; อนัดบัทีI 2 คือ เป้าประสงคที์I 17.3; อนัดบัทีI 3 

คือ เป้าประสงคที์I 17.1; อนัดบัทีI 4 ร่วม คือ เป้าประสงคที์I 17.10, 17.11, 17.12 และ จากการวเิคราะห์เชิง

ปริมาณ ผ่านการประมาณค่าแบบจําลองสมการถดถอย และวเิคราะห์ตัวแปรทีCเกีCยวข้อง สามารถจดั

เรียงลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคจ์ากนยัสาํคญัทางสถิติ และขนาดของความสมัพนัธ์ไดท้ัEงหมด 5 

อนัดบั อนัดบัทีI 1 คือ เป้าประสงคที์I 17.3; อนัดบัทีI 2 คือ เป้าประสงคที์I 17.1; อนัดบัทีI 3 คือ เป้าประสงคที์I 

17.11; อนัดบัทีI 4 คือ เป้าประสงคที์I 17.2; อนัดบัทีI 5 คือ เป้าประสงคที์I 17.4 

เมืIอนาํผลจาก Mapping Matrix และการวเิคราะห์เชิงปริมาณขา้งตน้มาพิจารณาประกอบเขา้ดว้ยกนั

แลว้คณะผูท้าํวจิยัสามารถสรุปไดว้า่ เป้าประสงค์ทีC 17.3 เป็นเป้าประสงค์ทีCควรให้ความสําคญัลาํดบัแรก 

จากนัEนเป้าหมายทีIควรให้ความสําคญัลาํดบัถดัมา คือ เป้าประสงค์ทีC 17.1 และ 17.11 ตามลาํดบั ดงัทีI

ความสาํคญัทีIไดแ้สดงจากผลการวจิยั และยงัสอดคลอ้งกบัมติการจดัลาํดบัความสาํคญัจากทีIประชุม

คณะกรรมการเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยนื ครัE งทีI 1/2559 นอกจากเป้าประสงคข์า้งตน้ประเทศไทยควรให้

ความสําคญัเพิCมเติมกบัเป้าประสงค์ทีC 17.2 และ17.4 ตามลาํดบั รูปภาพดา้นล่างสรุปผลการจดัลาํดบั

ความสาํคญัของเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายทีI 17 ทางดา้นการเงิน และการคา้  
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ข้อเสนอแนะทีIเป็นผลมาจากงานวจิยันีE ไดส้รุปไวใ้นบททีI 8 โดยแบ่งเป็นสองส่วนหลกั ๆ ส่วนแรก

คือ ขอ้เสนอแนะดา้นนโนบาย ซึI งไดแ้ก่ 1) การปรับตวัชีEวดัจากตวัชีEวดัทีIกาํหนดโดยองคก์ารสหประชาติ มา

เป็นตวัชีEวดัทีIเหมาะสมกบับริบทประเทศไทย 2) จดัทาํมาตรการการส่งเสริมความร่วมมือในการเกบ็ภาษี 

และมาตรการตา้นการเลีIยงภาษี (เกีIยวเนืIองกบัการพฒันาเป้าประสงคที์I 17.1 และ 17.2)  3) สร้างมาตรการ

และความมุ่งมัIนทีIจะหาเงินทุนทีIใชส้าํหรับการบรรลุเป้าหมายทีIย ัIงยนื และใหค้วามช่วยเหลือต่อต่างประเทศ 

(เกีIยวเนืIองกบัการพฒันาเป้าประสงคที์I 17.2 และ 17.3) และ 4) สร้างนโยบายดา้นการคา้ทีIเอืEอประโยชน์ต่อ

กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา และกลุ่มประเทศทีIมีการพฒันานอ้ยทีIสุด (เกีIยวเนืIองกบัเป้าประสงคที์I 17.10, 17.11 

และ 17.12) 

ส่วนถดัมาคือขอ้เสนอแนะดา้นวธีิการจดัเกบ็ขอ้มูล และการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัชีEวดั ซึI ง

ประกอบไปดว้ย 1) จดัทาํ Mapping Matrix สาํหรับเป้าหมายอืIนๆ 2) จดัลาํดบั และประเมินความสาํคญัของ

เป้าหมาย โดยใชข้อ้มูลมหภาคทีIผา่นกระบวนการวจิยัเชิงปริมาณ และ 3) การจดัทาํฐานขอ้มูลรวม และ

ฐานขอ้มูลแบบ Interactive 
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บทคดัย่อภาษาไทย 

ประเทศไทย ในฐานะของสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ไดเ้ขา้ร่วมวาระการพฒันาหลงัปี พ.ศ. 

2558 (Post-2015 development agenda) ภายใต้หั วข้อ  “Transforming our world: the 2030 Agenda for 

sustainable development” เ พืIอทีI จะบรรลุ  เ ป้าหมายในการพัฒนาทีI ย ัIงยืนของโลกทัE ง  17 เ ป้าหมาย 

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเป้าประสงค ์30 เป้าประสงค ์(จากทัEงหมด 169 เป้าประสงค)์ 

ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนดงักล่าว ไดถู้กรวมไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย และถูก

จดัลาํดบัใหเ้ป็นประเดน็เร่งด่วน ทีIประเทศไทยตอ้งดาํเนินมาตรการเพืIอบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว 

งานวิจยันีE จดัทาํขึEนเพืIอสาํรวจสถานะปัจจุบนั และตวัชีE วดัของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 17 ใน

ส่วนทีIเกีIยวกบัการเงินและการคา้ระหวา่งประเทศ (เป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12) เป้าประสงค์

ทัEง 8 มุ่งเนน้การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลไกการพฒันาทีIย ัIงยืนผ่านความร่วมมือทางการเงิน และ

การคา้ระหวา่งประเทศ โดยเริIมจากการสาํรวจนิยามของเป้าประสงค ์และตวัชีEวดัทีIเกีIยวขอ้ง รวมถึงประเมิน

ความสอดคลอ้งกบับริบทในประเทศไทย จากนัEนทาํการสาํรวจสภาวะปัจจุบนัและมาตรการทีIเกีIยวขอ้งกบั

เป้าประสงค์ดงักล่าวในบริบทประเทศไทย เพืIอเสนอแนวทางปรับปรุงนิยาม เป้าประสงค์ ตวัชีE วดั ค่า

เป้าหมาย ในบริบทดงักล่าวใหช้ดัเจนยิIงขึEน 

งานวิจยัชิEนนีE ใชท้ัEงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

เช่น เอกสารนโยบายระดบัชาติ และระดบันานาชาติทีIเกีIยวขอ้ง และขอ้มูลตวัชีEวดัจากฐานขอ้มูลธนาคารโลก 

เพืIอหาความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายทีI 17 ในเป้าประสงค์ด้านการเงิน และการคา้ และเป้าหมายอืIน 

(เป้าหมายทีI 1 - เป้าหมายทีI 16) รวมถึง การหาความสาํคญัของเป้าประสงคด์งักล่าวทีIมีต่อการพฒันาทีIย ัIงยนื 

ผลการวิจยัเผยวา่ ประเทศไทยควรมุ่งความสาํคญัไปทีIเป้าประสงคที์I 17.3 เป้าประสงคถ์ดัมาทีIประเทศไทย

ควรใหค้วามสาํคญัคือ เป้าประสงคที์I 17.1, เป้าประสงคที์I 17.11, เป้าประสงคที์I 17.2 และ เป้าประสงคที์I 17.4 

ตามลาํดบั  

ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ขอ้มูลนีE จะถูกนาํไปใช้เพืIอเป็นแนวทางในการจดัทาํขอ้เสนอแนะดา้น

นโยบายเพืIอทีIจะบรรลุเป้าหมายทีI 17 ในเป้าประสงคที์IเกีIยวกบัความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นการเงิน

และการคา้ต่อไป และงานวิจยัชิEนนีE ไม่เพียงช่วยให้ความเขา้ใจเป้าหมายทีI 17 ในบริบทประเทศไทยชดัเจน

ขึEนเท่านัEน แต่ยงัใหข้อ้เสนอแนะดา้นวธีิการจดัเกบ็ขอ้มูล และการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัชีEวดั เพืIอบรรลุ

เป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และเป้าหมายอืIนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึEน 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ (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.        

 

 

 



 

10 
 

สารบัญ 
เนืLอหา หน้า 
บทสรุปยอ่สาํหรับผูบ้ริหาร 1 

บทคดัยอ่ภาษาไทย  8 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (Abstract)  9 

สารบญั  10 

สารบญัตาราง  15 

สารบญัรูปภาพ 16 

  

บททีC 1 บทนํา  17 

 1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  17 

 1.2 คาํถามในงานวจิยั  21 

 1.3 วตัถุประสงคข์องงานวจิยั  23 

 1.4 ขอบเขตงานวจิยั  23 

 1.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework)  24 

 1.6 นิยามศพัท ์  26 

 1.7 ผลทีIคาดวา่จะไดรั้บ   28 

   

บททีC 2 นิยาม และความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) ตวัชีLวดั (Indicators) ภายใต้เป้าหมายทีC 17 ในด้านการเงนิ

และการค้า และความสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย  

30 

 2.1 เป้าประสงคที์I 17.1 เสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ
ระดมทรัพยากรผา่นทางการสนบัสนุนระหวา่งประเทศไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา เพืIอพฒันาขีดความสามารถ

ภายในประเทศในการเกบ็ภาษี และรายไดอื้Iนๆของรัฐ  

30 

 2.2 เป้าประสงคที์I 17.2 ประเทศพฒันาแลว้จะดาํเนินการใหเ้ป็นผลตามพนัธกรณีเรืIองการใหค้วามช่วยเหลือ

เพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการโดยเตม็ทีI โดยรวมถึงพนัธกรณีทีIใหไ้วโ้ดยประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ

ทีIจะบรรลุเป้าหมายการมีสดัส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันา และมีสดัส่วน 

ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  

34 

 2.3 เป้าประสงคที์I 17.3 ประเทศทีIกาํลงัพฒันามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีI

หลากหลาย 

38 

 2.4 เป้าประสงคที์I 17.4 ช่วยประเทศทีIกาํลงัพฒันาในการบรรลุความย ัIงยนืของหนีEระยะยาว โดยใชน้โยบายทีI

ประสานงานกนัโดยมุ่งส่งเสริมการจดัหาแหล่งเงินทุน การบรรเทาหนีEและการปรับโครงสร้างหนีEตามความ
เหมาะสม และ ช่วยแกปั้ญหาหนีE ต่างประเทศของประเทศทีIยากจน และมีหนีE สินในระดบัสูงเพืIอลดปัญหา

หนีE สิน  

43 

 2.5 เป้าประสงคที์I 17.5 ใชม้าตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  46 

 2.6 เป้าประสงคที์I 17.10 ส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคีทีIเป็นสากล มีกติกา เปิดกวา้ง ไม่เลือกปฏิบติั และเสมอ

ภาค ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WHO) ซึI งรวมถึงการผา่นขอ้สรุปการเจรจาภายใตว้าระการพฒันารอบโดฮา  

46 



 

11 
 

 2.7 เป้าประสงคที์I 17.11 เพิIมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาในการส่งออกไปทัIวโลก 

โดยเฉพาะประเทศพฒันานอ้ยทีIสุดใหสู้งขึEน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563  

48 

 2.8 เป้าประสงคที์I 17.12 ทาํใหเ้กิดการดาํเนินการในเวลาทีIเหมาะสมในเรืIองการเขา้ถึงตลาดปลอดภาษี และ

ปลอดการจาํกดัปริมาณ ในระยะยาวสาํหรับประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด โดยใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจของ

องคก์ารการคา้โลก รวมถึงการสร้างหลกัประกนัวา่กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ทีIการใหสิ้ทธิk พิเศษทางการคา้

ทีIใชก้บัประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด จะมีความโปร่งใสและเรียบง่ายและมีส่วนช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

เขา้ถึงตลาด  

52 

  

บททีC 3 สถานะปัจจุบันของตวัชีLวดัภายใต้เป้าหมายทีC 17 ในด้านการเงนิและการค้า ในบริบทประเทศไทย  54 

 3.1 เป้าประสงคที์I 17.1 เสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ

ระดมทรัพยากรผา่นทางการสนบัสนุนระหวา่งประเทศไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา เพืIอพฒันาขีดความสามารถ

ภายในประเทศในการเกบ็ภาษี และรายไดอื้Iน ๆของรัฐ  

54 

 3.2 เป้าประสงคที์I 17.2 ประเทศพฒันาแลว้จะดาํเนินการใหเ้ป็นผลตามพนัธกรณีเรืIองการใหค้วามช่วยเหลือ

เพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการโดยเตม็ทีI โดยรวมถึง พนัธกรณีทีIใหไ้วโ้ดยประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ

ทีIจะบรรลุเป้าหมายการมีสดัส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันา และมีสดัส่วน 

ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด. 

63 

 3.3 เป้าประสงคที์I 17.3 ประเทศทีIกาํลงัพฒันามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีI
หลากหลาย  

66 

 3.4 เป้าประสงคที์I 17.4 ช่วยประเทศทีIกาํลงัพฒันาในการบรรลุความย ัIงยนืของหนีEระยะยาว โดยใชน้โยบายทีI

ประสานงานกนัโดยมุ่งส่งเสริมการจดัหาแหล่งเงินทุน การบรรเทาหนีE  และการปรับโครงสร้างหนีEตามความ

เหมาะสม และ ช่วยแกปั้ญหาหนีE ต่างประเทศของประเทศทีIยากจน และมีหนีE สินในระดบัสูงเพืIอลดปัญหา

หนีE สิน  

70 

 3.5 เป้าประสงคที์I 17.5 ใชม้าตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  72 

 3.6 เป้าประสงคที์I 17.10 ส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคีทีIเป็นสากล มีกติกา เปิดกวา้ง ไม่เลือกปฏิบติั และเสมอ

ภาค ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WHO) ซึI งรวมถึงการผา่นขอ้สรุปการเจรจาภายใตว้าระการพฒันารอบโดฮา  

75 

 3.7 เป้าประสงคที์I 17.11 เพิIมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาในการส่งออกไปทัIวโลก 

โดยเฉพาะประเทศพฒันานอ้ยทีIสุดใหสู้งขึEน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563  

77 

 3.8 เป้าประสงคที์I 17.12 ทาํใหเ้กิดการดาํเนินการในเวลาทีIเหมาะสมในเรืIองการเขา้ถึงตลาดปลอดภาษี และ

ปลอดการจาํกดัปริมาณ ในระยะยาวสาํหรับประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด โดยใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจของ

องคก์ารการคา้โลก รวมถึง การสร้างหลกัประกนัวา่กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ทีIการใหสิ้ทธิk พิเศษทาง

การคา้ทีIใชก้บัประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด จะมีความโปร่งใส และเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอาํนวยความสะดวก

ในการเขา้ถึงตลาด  

80 

   

บททีC 4 การดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบันทีCเกีCยวกบัเป้าหมายทีC 17 ในด้านการเงนิและการค้า ในบริบทของ

ประเทศไทย  

84 



 

12 
 

 4.1 เป้าประสงคที์I 17.1 เสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ

ระดมทรัพยากรผา่นทางการสนบัสนุนระหวา่งประเทศไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา เพืIอพฒันาขีดความสามารถ
ภายในประเทศในการเกบ็ภาษี และรายไดอื้Iน ๆ ของรัฐ 

85 

 4.2 เป้าประสงคที์I 17.2 ประเทศพฒันาแลว้จะดาํเนินการใหเ้ป็นผลตามพนัธกรณีเรืIองการใหค้วามช่วยเหลือ

เพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการโดยเตม็ทีI โดยรวมถึงพนัธกรณีทีIใหไ้วโ้ดยประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ

ทีIจะบรรลุเป้าหมายการมีสดัส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันา และมีสดัส่วน 

ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  

86 

 4.3 เป้าประสงคที์I 17.3 ประเทศทีIกาํลงัพฒันามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีI

หลากหลาย  

87 

 4.4 เป้าประสงคที์I 17.4 ช่วยประเทศทีIกาํลงัพฒันาในการบรรลุความย ัIงยนืของหนีEระยะยาว โดยใชน้โยบายทีI

ประสานงานกนัโดยมุ่งส่งเสริมการจดัหาแหล่งเงินทุน การบรรเทาหนีEและการปรับโครงสร้างหนีEตามความ

เหมาะสม และ ช่วยแกปั้ญหาหนีE ต่างประเทศของประเทศทีIยากจน และมีหนีE สินในระดบัสูงเพืIอลดปัญหา
หนีE สิน  

88 

 4.5 เป้าประสงคที์I 17.5 ใชม้าตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด 89 

 4.6 เป้าประสงคที์I 17.10 ส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคีทีIเป็นสากล มีกติกา เปิดกวา้ง ไม่เลือกปฏิบติั และเสมอ

ภาค ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WHO) ซึI งรวมถึงการผา่นขอ้สรุปการเจรจาภายใตว้าระการพฒันารอบโดฮา  

90 

 4.7 เป้าประสงคที์I 17.11 เพิIมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาในการส่งออกไปทัIวโลก 

โดยเฉพาะประเทศพฒันานอ้ยทีIสุดใหสู้งขึEน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563  

90 

 4.8 เป้าประสงคที์I 17.12 ทาํใหเ้กิดการดาํเนินการในเวลาทีIเหมาะสมในเรืIองการเขา้ถึงตลาดปลอดภาษี และ

ปลอดการจาํกดัปริมาณ ในระยะยาวสาํหรับประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด โดยใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจของ

องคก์ารการคา้โลก รวมถึงการสร้างหลกัประกนัวา่กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ทีIการใหสิ้ทธิk พิเศษทางการคา้

ทีIใชก้บัประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด จะมีความโปร่งใสและเรียบง่ายและมีส่วนช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงตลาด 

91 

  

บททีC 5 ระเบียบวธีิการศึกษา  92 

 5.1 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ  93 

 5.2 การวเิคราะห์ปริมาณ  95 

  5.2.1 วธีิการจดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าประสงคข์องงานวจิยัอืIนทีIใชก้ารวจิยัเชิงพรรณนา และ

ขอ้จาํกดัของวธีิทีIใช ้ 

95 

  5.2.2 วธีิการจดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าประสงคโ์ดยวจิยัเชิงปริมาณในรูปแบบเมทริกซ์สหสมัพนัธ์

และความสมัพนัธ์แบบพลวตั และขอ้จาํกดัของวธีิทีIใช ้ 

96 

  5.2.3 วธีิการจดัอนัดบัความสาํคญัของเป้าประสงคโ์ดยวจิยัเชิงปริมาณโดยใชส้มการถดถอย  99 

   

บททีC 6 Mapping Matrix แสดงความสัมพมัธ์ระหว่างเป้าหมายทีC 17 และเป้าหมายอืCนๆ 109 

 6.1 ความสาํคญัของจากจดัทาํ Mapping Matrix  109 

 6.2 การจดัทาํ Mapping Matrix  111 



 

13 
 

 6.3 ความเชืIอมโยงระหวา่งเป้าหมายทีI 17 ในดา้นการเงิน และการคา้กบัเป้าหมายอืIนๆ 113 

  6.3.1 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 1 ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกทีI  113 

  6.3.2 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 2 ยติุความหิวโหย บรรลุความมัIนคงทางอาหาร และยกระดบั

โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมทีIย ัIงยนื  

114 

  6.3.3 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 3 สร้างหลกัประกนัวา่คนมีชีวติทีIมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวสัดิ

ภาพสาํหรับทุกคนในทุกวยั 

115 

  6.3.4 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 4 สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนมีการศึกษาทีIมีคุณภาพอยา่งครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

116 

  6.3.5 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 5 บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศและใหอ้าํนาจของผูห้ญิงและ

เดก็หญิงทุกคน 

116 

  6.3.6 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 6 สร้างหลกัประกนัเรืIองนํEา และการสุขาภิบาลใหมี้การจดัการอยา่ง

ย ัIงยนื และมีสภาพพร้อมใชส้าํหรับทุกคน  

117 

  6.3.7 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 7 สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาทีI

สามารถซืEอหาได ้เชืIอถือได ้และย ัIงยนื  

118 

  6.3.8 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีIต่อเนืIอง ครอบคลุม และย ัIงยนื 

การจา้งงานเตม็ทีI และมีผลิตภาพ และการมีงานทีIสมควรสาํหรับทุกคน 

119 

  6.3.9 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 9 สร้างโครงสร้างพืEนฐานทีIมีความทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีIครอบคลุมและย ัIงยนื และส่งเสริมนวตักรรม 

119 

  6.3.10 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 10 ลดความไม่เสมอภาคภายใน และระหวา่งประเทศ 120 

  6.3.11 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 11 ทาํใหเ้มืองและการตัEงถิIนฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยั ทัIวถึง 

พร้อมรับการเปลีIยนแปลง และย ัIงยนื 

122 

  6.3.12 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 12 สร้างหลกัประกนัใหมี้แบบแผนการผลิตและการบริโภคทีI
ย ัIงยนื 

122 

  6.3.13 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 13 ปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพืIอต่อสูก้บัการเปลีIยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และผลกระทบทีIเกิดขึEน 

123 

  6.3.14 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 14 อนุรักษ ์และใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร

ทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัIงยนืเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยนื 

125 

  6.3.15 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 15 ปกป้อง ฟืE นฟู และสนบัสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่ง

ย ัIงยนื จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัIงยนื ต่อสูก้ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยดุการเสืIอมโทรมของทีIดินและฟืE น

สภาพกลบัมาใหม่ 

125 

  6.3.16 ความเชืIอมโยงกบัเป้าหมายทีI 16 ส่งเสริมสงัคมทีIสงบสุขและครอบคลุม เพืIอการพฒันาทีIย ัIงยนื 

ใหทุ้กคนเขา้ถึงความยติุธรรม และสร้างสถาบนัทีIมีประสิทธิผล รับผดิชอบ และครอบคลุมในทุกระดบั 

126 

 6.4 Mapping Matrix หน่วยงานรับผดิชอบ  127 

   

บททีC 7 การจดัลาํดบัความสําคญั  129 

 7.1 ผลการประมาณค่าของแบบจาํลองทีIใชด้ชันีของ SDGIndex.org เป็นตวัแปรตาม 129 



 

14 
 

  7.1.1 แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง SDG score กบัตวัชีEวดัของเป้าประสงคที์Iทาํการศึกษาใน

งานวจิยันีE  อนัไดแ้ก่ เป้าประสงคที์I 17.1-17.4 และเป้าประสงคที์I 17.11 

129 

  7.1.2 แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง Goal 17 score กบัตวัชีEวดัของเป้าประสงคที์I 17.1-17.4 

และเป้าประสงคที์I 17.11 

132 

  7.1.3 ขอ้เสียของการใชด้ชันี SDG score และ Goal 17 score  132 

 7.2 ผลการประมาณค่าของแบบจาํลองทีIใชก้ารพฒันาทางเศรษฐกิจเป็นตวัแปรตาม  133 

  7.2.1 แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการพฒันาของประเทศทีIไดรั้บความช่วยเหลือ หรือไดรั้บ
เงินทุนจากต่างประเทศ (ซึI งวดัโดยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ) กบัตวัชีEวดัของเป้าประสงคที์I

ทาํการศึกษาในงานวจิยันีE  อนัไดแ้ก่ เป้าประสงคที์I 17.1-17.4 และเป้าประสงคที์I 17.11 

133 

  7.2.2 แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการพฒันาทีIย ัIงยนืของประเทศทีI ไดรั้บความช่วยเหลือ

หรือไดรั้บเงินทุนจากต่างประเทศ (ซึI งวดัโดยการเปลีIยนแปลงอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ) กบั

ตวัชีEวดัของเป้าประสงคที์I 17.1-17.4 และเป้าประสงคที์I 17.11 

135 

 7.3 นยัยะของผลการประมาณค่าต่อการเรียงอนัดบัความสาํคญัของเป้าประสงค ์ 136 

  

บททีC 8 บทสรุป และข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 138 

 8.1 สรุปผลการศึกษา 138 

  8.1.1 นิยาม และความหมายของวตัถุประสงค ์(Targets) ตวัชีEวดั (Indicators) ภายใตเ้ป้าหมายทีI 17 ใน
ดา้นการเงินและการคา้ และความสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย 

138 

  8.1.2 สถานะปัจจุบนัของตวัชีEวดัภายใตเ้ป้าหมายทีI 17 ในดา้นการเงินและการคา้ ในบริบทประเทศไทย 141 

  8.1.3 การดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบนัทีIเกีIยวกบัเป้าหมายทีI 17 ในดา้นการเงินและการคา้ 

ในบริบทของประเทศไทย 

143 

  8.1.4 ความสอดคลอ้งของเป้าประสงคด์า้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายทีI 17 กบัเป้าประสงค์
ภายใตเ้ป้าหมายอืIนๆ และการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคด์า้นการเงิน และการคา้ 

144 

 8.2 อภิปรายผลการศึกษา 145 

 8.3 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 147 

  8.3.1 ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย 147 

  8.3.2 ขอ้เสนอแนะดา้นวธีิการจดัเกบ็ขอ้มูล และการจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัชีEวดั 151 

  

เอกสารอ้างองิและบรรณานุกรม 154 

ภาคผนวก 159 

 ภาคผนวกทีI 1 ขอ้เสนอแนะรายงานจากการประชุมเตรียมความพร้อมดาํเนินงานวจิยั วนัทีI 9 มกราคม 2562 159 

 ภาคผนวกทีI 2 การแผยแพร่โครงการวจิยั และประมวลภาพการทาํงานร่วมกนัของคณะวจิยั 162 

  



 

15 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางทีI 2.1 การเปรียบเทียบอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIย (Weighted Average Tariff) ของประเทศต่าง ๆ 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2660 

46 

ตารางทีI 2.2 มูลค่า และสดัส่วนการส่งสินคา้ออกสาํคญัของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศต่าง ๆ ปีพ.ศ. 

2558-2560 

50 

ตารางทีI 3.1 รายไดร้วมของรัฐบาลและสดัส่วนของรายไดรั้ฐต่อ GDP (แยกตามแหล่งทีIมา) ในช่วงปี 

2551-2560 และแหล่งทีIมาของรายไดรั้ฐบาลในปี 2560 

57 

ตารางทีI 3.2 การใชจ่้ายของภาครัฐในช่วงปีพ.ศ. 2552-2561 58 

ตารางทีI 3.3 งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 60 

ตารางทีI 3.4 เงินช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) 65 

ตารางทีI 3.5 สถานะปัจจุบนัของตวัชีEวดัเป้าหมาย 17.3 69 

ตารางทีI 3.6 อตัราภาษีศุลกากรเฉลีIยแบบถ่วงนํEาหนกั (ตวัชีEวดั 17.10.1 และ 17.12.1) 76 

ตารางทีI 3.7 สดัส่วนการส่งออกสินคา้จากไทยไปยงัประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด และประเทศกาํลงัพฒันา

แยกตามภูมิภาค 

79 

ตารางทีI 4.1 สรุปความเกีIยวขอ้งของหน่วยงานของรัฐกบัเป้าประสงคต่์าง ๆ ในขอบเขตเป้าประสงคที์I 
17.1-17.5 และ 17.10-17.12 

85 

ตารางทีI 5.1 ประเทศในกลุ่มตวัอยา่งของการวเิคราะห์เชิงปริมาณในงานวจิยันีE  102 

ตารางทีI 6.1 ตารางแสดงความเชืIองโยงระหวา่งประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมาย ๆ อืIน ๆ กบัเป้าหมายทีI 17 ใน

ดา้นการเงิน และการคา้ 

112 

ตารางทีI 6.2 ตารางแสดงหน่วยงานรับผดิชอบทีIเกีIยวขอ้งกบัเป้าหมายทีI 17 ในดา้นการเงิน และการคา้ 128 

ตารางทีI 7.1 ผลการประมาณค่าแบบจาํลองทีIใช ้SDG score และ Goal 17 score เป็นตวัแปรตาม 131 

ตารางทีI 7.2 ผลการประมาณค่าแบบจาํลองทีIใชอ้ตัราการขยายตวัของ GDP และการเปลีIยนแปลงของ

อตัราการขยายตวัของ GDP  เป็นตวัแปรตาม 

134 

 



 

16 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
รูปภาพทีI 2.1 สดัส่วนรายไดรั้ฐบาลรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ทีIมีระดบั

การพฒันาต่างกนั 

32 

รูปภาพทีI 2.2 การเปรียบเทียบสดัส่วนความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการสุทธิ (Net ODA) ต่อ

รายไดป้ระชาชาติมวลรวม (GNI) 

34 

รูปภาพทีI 2.3 การเปรียบเทียบสดัส่วนความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการสุทธิ (Net ODA) ต่อ
รายไดป้ระชาชาติมวลรวม (GNI) 

37 

รูปภาพทีI 2.4 การเปรียบเทียบความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการสุทธิ (Net ODA in million 

USD) ของประเทศอืIนๆไปยงัประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด (Least Developed Countries) 

38 

รูปภาพทีI 2.5 การเปรียบเทียบสดัส่วนการลงทุนของต่างประเทศ (Net Outflow of Investment) เทียบกบั GDP 40 

รูปภาพทีI 2.6 การเปรียบเทียบสดัส่วนมูลค่าการโอนกลบัประเทศเทียบกบัค่า GDP 42 

รูปภาพทีI 2.7 สดัส่วนหนีEรวมของรัฐบาลเทียบกบัมูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการของประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศทีIมีรายไดป้านกลางระดบัสูง (Upper Middle Income) 

45 

รูปภาพทีI 2.8 สดัส่วนหนีEรวมของรัฐบาลเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติมวลรวมของประเทศไทย และกลุ่ม

ประเทศทีIมีรายไดป้านกลางระดบัสูง (Upper Middle Income Country) 

45 

รูปภาพทีI 2.9 การเปรียบเทียบสดัส่วนมูลค่าการส่งสินคา้ และบริการออกนอกประเทศ ระหวา่งกลุ่มประเทศ

กลุ่มประเทศทีIมีรายไดสู้ง (High income) และรายไดป้านกลาง (Middle income) และขนาด

มูลค่าการส่งออก ตัEงแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2556 

50 

รูปภาพทีI 2.10 สดัส่วนมูลค่าการส่งออกเทียบกบัGDP 51 

รูปภาพทีI 2.11 สดัส่วนมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศอืIน ๆ เทียบกบั GDP 51 

รูปภาพทีI 3.1 สดัส่วนรายไดรั้ฐบาลต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 56 

รูปภาพทีI 3.2 สดัส่วนงบประมาณรายจ่าย แยกตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 61 

รูปภาพทีI 3.3 เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศ และในต่างประเทศ 67 

รูปภาพทีI 3.4 สดัส่วนบริการเงินกูต่้อการส่งออกของไทยในช่วงปีพ.ศ. 2518-2560 71 

รูปภาพทีI 3.5 ภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยจาํแนกตามชนิดของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย 77 

รูปภาพทีI 3.6 สดัส่วนการส่งออกของไทยไปยงัประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด และประเทศกาํลงัพฒันา 

ในช่วงปีพ.ศ. 2503 - พ.ศ.2561 

79 

รูปภาพทีI 3.6 สดัส่วนการนาํเขา้จากประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด และประเทศกาํลงัพฒันา 82 

รูปภาพทีI 5.1 ขัEนตอนการดาํเนินการวจิยั 93 

รูปภาพทีI 6.1 แผนภาพแสดงความสอดคลอ้งทางนโยบายของเป้าหมายเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยนื 110 

รูปภาพทีI 7.1 อนัดบัความสาํคญัของเป้าประสงคที์IเกีIยวขอ้งกบัความเป็นหุน้ส่วนระหวา่งประเทศ 

ทางดา้นการเงิน และการคา้ เพืIอส่งเสริมการพฒันาทีIย ัIงยนื จากผลของแบบจาํลอง 

137 

รูปภาพทีI 8.1 สรุปผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายทีI 17 ทางดา้นการเงิน และ

การคา้ 

147 



 

17 
 

บททีC 1 

บทนํา  

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ประเด็นในเรืIองของการพฒันาทีIย ัIงยนืนัEนไม่ไดเ้ป็นเรืIองใหม่สาํหรับประเทศไทยแต่อยา่งใด คาํวา่ 

“การพฒันาทีIย ัIงยนื” ปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (แผนพฒัน์ฯ) ทุกฉบบั มาตัEงแต่

ฉบบัทีI 7 (พ.ศ. 2535-2539) และยงัปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทีIเพิIงประกาศบงัคบัใชเ้มืIอวนัทีI 13 

ตุลาคม 2561 แต่กระนัEน ความเป็นรูปธรรมของ “การพฒันาทีIย ัIงยืน” หรือ ความสําเร็จตามเป้าหมายทีI

กาํหนดไวใ้นแผนพฒัน์ฯ ยงัปรากฎอยูน่อ้ยมาก ในทางกลบักนั เราเห็นปัญหาทีIเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทีI

ย ัIงยืนของไทยมาตลอด เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการตดัไมท้าํลายป่า ปัญหาขยะลน้ประเทศ ปัญหา

จราจรและมลพิษ ปัญหาสิIงแวดลอ้ม และปัญหาความเหลืIอมลํEาทางการเงิน และสังคม ปัญหาเหล่านีE ไม่ได้

เกิดขึEนในประเทศไทยเท่านัEน แต่เกิดขึEนทัIวโลก องคก์ารสหประชาชาติ (UN) จึงไดน้าํเสนอวาระการพฒันา

หลงัปี พ.ศ. 2558 (Post-2015 development agenda) ภายใตห้วัขอ้ “Transforming our world: the 2030 Agenda 

for sustainable development” โดยวาระ “การพฒันาทีIย ัIงยนื 2030” นีE  มีการกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาทีI

ย ัIงยนืของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึI งประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมาย (Proposed goals) 

และ 169 เป้าประสงค ์(Proposed targets) รวมถึงตวัชีEวดั (Indicators) ของแต่ละเป้าประสงค ์ร่วม 232 ตวัชีEวดั 

เพืIอใชเ้ป็นเครืIองมือติดตามสภาวะของการพฒันาทีIย ัIงยืนระดบัประเทศและระดบัโลก ซึI งจะเป็นประหนึI ง

แผนทีIนาํทางสาํหรับการพฒันาทีIย ัIงยนืของโลก โดยภายใตก้รอบเป้าหมายนีE  สมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ

มีความเห็นร่วมกนัว่า การจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนไดน้ัEน ตอ้งสร้างความสมดุลให้เกิดขึEนใน 3 

มิ ติ  ได้แก่  มิ ติทางเศรษฐกิจ  (Economic Dimension) มิ ติทางสังคม  (Social Dimension) และมิติทาง

สิIงแวดลอ้ม (Environmental Dimension) โดยกาํหนด 17 เป้าหมายไวด้งันีE   

เป้าหมายทีC 1 ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกทีI (No poverty) 

เป้าหมายทีC 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมัIนคงทางอาหาร และยกระดบัโภชนาการ รวมถึง

ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยัIงยนื (Zero hunger) 
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เป้าหมายทีC 3 สร้างหลักประกันให้คนมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวสัดิภาพสําหรับคนทุกวยั 

(Good health and well-being) 

เป้าหมายทีC 4 สร้างหลกัประกนัให้ทุกคนมีการศึกษาทีIมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Quality education) 

เป้าหมายทีC 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อาํนาจทีIเท่าเทียมแก่ผูห้ญิงและเด็กหญิง

ทุกคน (Gender equality) 

เป้าหมายทีC 6  สร้างหลกัประกันให้มีนํE าสะอาดใช้ และสุขอนามยัสําหรับทุกคน รวมถึงการ

บริหารจดัการทีIย ัIงยนื (Clean water and sanitation)  

เป้าหมายทีC 7 สร้างหลกัประกนัใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาทีIสามารถซืEอ

หาได ้เชืIอถือได ้และยัIงยนื (Affordable and clean energy)  

เป้าหมายทีC 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีIต่อเนืIอง ครอบคลุม และยัIงยนื การจา้งงานเตม็ทีI 

และการมีงานทาํทีIเหมาะสมสาํหรับทุกคน (Decent work and economic growth) 

เป้าหมายทีC 9  สร้างโครงสร้างพืEนฐานทีIทีความทนทาน ส่งเสริมนวตักรรมในทุกอุตสาหกรรม 

(Industry innovation and infrastructure) 

เป้าหมายทีC 10 ลดความไม่เสมอภาคภายใน และระหวา่งประเทศ (Reduced inequality)  

เป้าหมายทีC 11 ทาํใหเ้มืองและชุมชนมีความมัIนคง ปลอดภยั (Sustainable cities and communities) 

เป้าหมายทีC 12  ส่งเสริมให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตทีI มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Responsible consumption and production) 

เป้าหมายทีC 13  ปฏิบติัการเพืIอรับมือกบัการเปลีIยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบทีIเกิดขึEน 

(Climate action) 

เป้าหมายทีC 14  การอนุรักษ ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรนํEาอยา่งย ัIงยนื (Life below water) 

เป้าหมายทีC 15  ปกป้องฟืE นฟู และสนบัสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่งย ัIงยนื (Life on hand) 

เป้าหมายทีC 16  ส่งเสริมสังคมทีIสงบสุข เพืIอให้ทุกคนเขา้ถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบนัทีIมี

ประสิทธิภาพ ความรับผดิรับชอบ และความครอบคลุมในทุกระดบั (Peace, justice 

and strong institution)  

เป้าหมายทีC 17  เสริมความเขม้แข็งให้แก่กลไกการดาํเนินงาน และฟืE นฟูสภาพหุ้นส่วนความ

ร่วมมือระดบัโลกเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยนื (Partnerships for goals) 
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ในส่วนของประเทศไทยนัEน ไดมี้การจดัทาํโครงการประสานงานการวิจยัเพืIอสนบัสนุนการพฒันา

ทีIย ัIงยืน (SDG Move Thailand) โดยในช่วงปีทีIผ่านมานัEนมีงานวิจยั และงานสัมมนาวิชาการจาํนวนมาก 

เพืIอใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในสถานการณ์ทีIเกีIยวขอ้งในประเทศไทย และเพืIอทาํความความเขา้ใจถึงความ

รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ และกลไกทีIจะนาํไปสู่เป้าหมาย ทัEงนีE โครงการ SDG Move Thailand ได้

ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค์

ทีIอยู่ในกรอบของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทัE ง 17 เป้าหมาย  โดยมีทัE งสิEน 30 เป้าประสงค์ (จาก 169 

เป้าประสงค)์ ทีIถูกจดัอนัดบัใหมี้ความสาํคญั และเกีIยวเนืIองกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 แม้ว่าในการจัดลาํดับความสําคญัของเป้าประสงค์นีE  จะมีเพียง 3 เป้าประสงค์ทีI เกีIยวเนืIองกับ 

เป้าหมายการพัฒนาทีIย ัIงยืนทีI  17 (17.1, 17.11, 17.14) คณะวิจัยกลับมีความเห็นว่าทุกเป้าประสงค์ใน

เป้าหมายทีI 17 มีความสําคญั เนืIองจากการจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนอืIนๆ ทัEง 16 เป้าหมายนัEน 

จาํเป็นทีIจะตอ้งมีทรัพยากรและองคค์วามรู้ทีIเพียงพอ การจะให้ทัEงโลก (โดยเฉพาะประเทศสมาชิก) บรรลุ

เป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนร่วมกนั จาํเป็นตอ้งอาศยักลไกความร่วมมือกนัในระดบัโลก เพืIอให้เกิดการ

เคลืIอนยา้ยทรัพยากร และองค์ความรู้จากประเทศทีIมีการพฒันา และ/หรือ ทรัพยากรเกินหรือมากกว่า

ประเทศอืIน ไปยงัประเทศทีIมีการพฒันา และ/หรือทรัพยากรนอ้ยกว่า การจะเคลืIอนยา้ยทรัพยากรทุนและ

สินคา้ระหวา่งประเทศไดน้ัEน จาํเป็นตอ้งอาศยัความเชืIอมโยง และความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ ผา่นการ

ลงทุนและการคา้ ดงันัEน เป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 จึงมีความสําคญัต่อการพฒันาทีIย ัIงยืน

ของโลก  

งานวิจยัชิEนนีE จะศึกษาตวัชีE วดั ค่าเป้าหมาย สภาวะปัจจุบนั มาตรการทีIเกีIยวขอ้งกบัเป้าประสงคที์I 

17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ซึI งมุ่งเนน้การเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้แก่กลไกการพฒันาทีIย ัIงยืนผ่านความ

ร่วมมือทางการเงิน และการคา้ระหวา่งประเทศ จากการสาํรวจโครงการวิจยัทีIเกีIยวขอ้งกบั SDG ในประเทศ

ไทย พบวา่ ยงัไม่มีการทาํการศึกษาเป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 มาก่อน งานวิจยันีE จะช่วยเติม

เต็มองคค์วามรู้ทีIไดจ้ากงานวิจยัทัEง 12 ชิEน ในโครงการ “สาํรวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืน ใน

บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย ระยะทีI 1” ซึI งเน้น

ทาํการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัIงยนื 12 เป้าหมาย (ไม่รวมเป้าหมายทีI 17) อาทิเช่น เสถียร 

ฉันทะ (2560) ศึกษาเป้าหมายทีI 2 และชาญศกัดิk  ศรีสวสัดิk สกุล และ วรัณศณางค์ บุณฑริก (2560) ศึกษา

เป้าหมายทีI 4 โดยในโครงการระยะทีI 1 นีE  ทางโครงการ SDG Move Thailand นาํโดยอาจารยช์ล บุนนาค ได้

นาํค่าตวัชีEวดัทีIระบุในผลโครงการวจิยัทัEง 12 โครงการ มาหาค่าเฉลีIยของเป้าหมาย  



 

20 
 

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจยัของทัEง 12 โครงการนีE  ยงัไม่มีโครงการใดทีIศึกษาความ

เชืIอมโยงของเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในแต่ละเป้าหมายทีIทาํการศึกษา กับเป้าประสงค์ในเป้าหมายอืIนๆ 

โดยเฉพาะเป้าหมายทีI 17 ในขณะทีI Griggs et al. (2013) เสนอวา่การพฒันาทีIย ัIงยนืจาํเป็นตอ้งมองเป้าหมาย

ทัEง 17 ให้เป็นเป้าหมายทีIเกีIยวโยงกนั แทนทีIจะมองแต่ละเป้าหมาย หรือแต่ละขอ้ปัญหาแยกออกจากกนั 

ตวัอยา่งเช่น ความเกีIยวโยงระหว่างเป้าประสงคที์I 17.2-17.3 ทีIเกีIยวขอ้งกบัความช่วยเหลือทางการเงิน การ

ลงทุนและโอนเงินระหว่างประเทศ และ เป้าประสงคที์I 10.5 ทีIกาํหนดให้มีการพฒันากฏระเบียบ และการ

ติดตามตรวจสอบ ตลาดการเงินและสถาบนัการเงินของโลก และเสริมความแขง็แกร่งในการดาํเนินการตาม

กฏระเบียบ เพืIอบรรลุเป้าหมายทีI 10 “ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ” โดยมี

ตวัชีE วดัหลกั คือ ตวัชีE วดัความเข็มแข็งทางดา้นการเงิน (Financial Soundness Indicators) จะเห็นไดว้่าทัEง 3 

เป้าประสงคเ์กีIยวขอ้งกบัการเคลืIอนยา้ยทรัพยากร (เงินทุน) ระหวา่งประเทศ 

ความแตกต่างของเป้าหมายเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 17 จากเป้าหมายอืIนๆ ซึI งดูเหมือนจะทาํให้

เป้าหมายทีI 17 เป็นเป้าหมายทีIสนบัสนุนการพฒันาทีIย ัIงยืนในดา้นอืIน ๆ ตามเป้าหมายทีI 1 - เป้าหมายทีI 16 

กล่าวคือ เป้าหมายทีI 17 นีE มุ่งเน้นในเรืIองของกลไกการดาํเนินงานและฟืE นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลกเพืIอให้เกิดการพัฒนาทีIย ัIงยืน มิใช่การมุ่งให้มีการพัฒนาทีIย ัIงยืนในทรัพยากรมนุษย์และ

สิIงแวดลอ้มโดยตรงอยา่งทีIปรากฏในเป้าหมายอืIน ๆ ดว้ยเหตุนีEทาํใหเ้ป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายทีI 17 นีE  มี

ความเกีIยวเนืIองกบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายอืIน ๆ  

คณะผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าประเทศไทยจาํเป็นตอ้งศึกษาความเชืIอมโยงของเป้าหมายทีI 17 กบั

เป้าหมายอืIนๆ เพืIอให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ทัEงเชิงเศรษฐกิจ สังคม และนโยบาย ไปพร้อมกบัการศึกษา

สาํรวจสถานะปัจจุบนัของตวัชีEวดัและนโยบาย (เช่น มาตรการ ยทุธศาสตร์ชาติ และแผนพฒัน์ฯ) ทีIเกีIยวขอ้ง

กบัเป้าประสงค ์17.1-17.5 (ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ) และ 17.10-17.12 (ความร่วมมือทาง

การคา้ระหว่างประเทศ) เพืIอประเมินความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายทีI 17 และทาํความ

เขา้ใจกบัอุปสรรคหรือปัญหาทีIมีอยู ่ซึI งมีความสาํคญัต่อการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค ์และการ

กาํหนดนิยามของเป้าประสงค ์ตวัชีEวดั และค่าเป้าหมายทีIเหมาะสมกบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลไก

และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทัEงดา้นการเงินและการคา้ และเหมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนัของ

ตวัชีE วดั และบริบทของประเทศไทย ซึI งหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้งสามารถทีIจะร่วมกนัรวบรวบขอ้มูล และ

นาํไปใชเ้ป็นเครืIองมือติดตามประเมินความกา้วหน้า และสถานะของเป้าประสงค ์17.1-17.5 และ 17.10-

17.12 
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อนึIง งานวิจยัชิEนนีE จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ ทาํไมเป้าหมายดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศใน

ดา้นการเงินและการคา้ ตามเป้าหมายทีI 17 จึงมีความสําคญัในการบรรลุเป้าหมายทัEง 17 ของ SDG โดย

นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเชืIอมโยงของเป้าหมาย SDG ทัEง 17 เป้าหมายแลว้ ยงัแสดงความสาํคญัของ

การร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพืIอให้เกิดการขบัเคลืIอนสู่เป้าหมายแห่งการพฒันาทีIย ัIงยืนใน

ระดบัประเทศ เพืIอบรรลุตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของไทยฉบบัทีI 12 (2560-2564) ยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี และเป้าประสงคข์องการพฒันาทีIย ัIงยนืตามทีIองคก์ารสหประชาชาติกาํหนดไวไ้ปพร้อม ๆ กนั  

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันทีIมีสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

สหรัฐอเมริกาทีIมีมาอยา่งต่อเนืIอง และเพิIมความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อการคา้โลก และภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมในประเทศคู่กรณีและประเทศทีIเป็นคู่คา้ของทัEง 2 ประเทศ ความขดัแยง้ทีIก่อตวัขึEน อนัเป็นผล

จากนโยบายกีดกนัการคา้ของสหรัฐอเมริกาทีIมีต่อประเทศคู่คา้ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป แคนาดา 

สหรัฐเม็กซิโก) และความสัIนคลอนในกลุ่มอียอูนัเนืIองมาจากการลาออกจากความเป็นสมาชิกของสหราช

อาณาจกัรทีIกาํลงัจะถึงกาํหนดเส้นตายในปี 2562 อาจส่งผลต่อการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ รวมถึง

การพฒันาทีIย ัIงยนืของโลก ทาํใหห้วัขอ้วิจยัในประเดน็ความร่วมมือทางการเงิน และการคา้ระหวา่งประเทศ 

เพืIอการพฒันาทีIย ัIงยนืนีE มีความสาํคญั  

อีกทัEงหน่วยงานต่าง ๆ ยงัสามารถนาํผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะในงานวิจยันีE  ไปใช้ในการ

พิจารณากาํหนดนโยบายการลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศของไทย เพืIอให้มีประสิทธิผลในการบรรลุ

เป้าหมายแห่งการพฒันาทีIย ัIงยนื และสามารถนาํไปพิจารณาร่วมกบัผลการศึกษาจากงานวจิยัทัEง 12 โครงการ

ทีIได้ดาํเนินการไปในระยะทีI 1 และผลการศึกษาในหัวขอ้อืIนของโครงการในระยะทีI 2 นีE  เพืIอกาํหนด

นโยบายเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยืน ซึI งจะช่วยให้นโยบายและมาตรการมีความครอบคลุมสอดคลอ้งระหว่าง

เป้าหมายต่าง ๆ และหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้งมากขึEน  

 

1.2 คาํถามในงานวจัิย  

คาํถามของงานวจิยัชิEนนีE มีดว้ยกนั 4 ขอ้หลกั คือ 

1) สถานะปัจจุบันของประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนาที>ยั>งยืน 17 ในประเด็นที>เกี>ยวข้อง

กบัการเงิน และการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างไร  

ก) นิยาม ความหมาย และตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์17.1-17.5 และ 17.10-17.12 คืออะไร  
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ข) เป้าประสงค ์17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และตวัชีE วดัทีIเกีIยวขอ้ง มีความสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติอยา่งไร  

ค) ในแต่ละเป้าประสงค์ (17.1-17.5 และ 17.10-17.12) ตวัชีE วดัใดเหมาะสมกบับริบท

ของประเทศไทย และขอ้มูลของตวัชีE วดัดังกล่าวมีอยู่หรือไม่ (ทัE งทีIกาํหนดโดย

องคก์ารสหประชาชาติและทีIไม่ไดก้าํหนดไวเ้ดิม) 

ง) ตวัชีE วดัในดา้นหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัโลกในแง่ของการเงินและการคา้ตามทีI

กาํหนดโดยองคก์ารสหประชาชาติส่งผลต่อการพฒันาทีIย ัIงยนืหรือไม่  

2) ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับเป้าหมายที> 17 “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ

ดําเนินงานและฟืN นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก” ในแง่นโยบายการเงิน และ

การค้า ให้เข้ากบับริบทสังคมไทยเป็นอย่างไร  

ก) มาตรการภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทีIดาํเนินการอยู่มีความ

สอดคลอ้ง กบัเป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 มากนอ้ยเพียงใด  

ข) ในต่างประเทศมีมาตรการทางเลือก หรือ วิธีการทีIดี (Best Practice) ในการบรรลุ

เป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 อยา่งไรบา้ง  

ค)  ข้อเสนอแนะต่อเป้าประสงค์ (Targets) และตัวชีE วดั (Indicators) ทีIสอดคล้องใน

บริบทประเทศไทยคืออะไร  

3) เป้าประสงค์ใดควรถูกให้ความสําคัญในการพัฒนาเชิงนโยบาย รวมถึง หน่วยงานใดที>มี

ความสําคญัในการทาํให้บรรลเุป้าหมายที>ยั>งยนื โดยจัดลาํดบัจากมากสู่น้อย 

4) เป้าหมายที> 17 “เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้แก่กลไกการดาํเนินงานและฟืN นฟูสภาพหุ้นส่วน

ความร่วมมือระดับโลก” ในแง่นโยบายการเงินและการค้า มีความเกี>ยวเนื>องกับเป้าหมาย

เพื>อการพฒันาที>ยั>งยนือื>น ๆ (เป้าหมายที> 1-16) อย่างไร   
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1.3 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1) ศึกษาและสร้างความเขา้ใจเกีIยวกบัเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนื ในแง่ความเกีIยวโยงของแต่

ละเป้าหมาย และเป้าประสงค์ตามกรอบงานวิจัย เพืIอก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีI

รับผิดชอบ และเสริมสร้างความร่วมมือระดบัโลก พร้อมจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานทีI

เกีIยวขอ้ง 

2) สํารวจตวัชีE วดั รวมถึงการศึกษาหาตวัชีE วดัทดแทน และศึกษาความสอดคลอ้งระหว่าง

เป้าประสงค ์และตวัชีEวดัดงักล่าวกบับริบทของประเทศไทย 

3) สร้างแผนภูมิแสดงความเกีIยวเนืIองระหวา่งเป้าประสงค ์ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนื

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระดบัโลก ในแง่นโยบายการเงินและการคา้ และเป้าประสงคข์อง

เป้าหมายอืIนๆ  

4) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์และการพฒันาทีIย ัIงยนื โดยใชด้ชันี

การพฒันาทีIย ัIงยนื และตวัชีEวดัการพฒันาทางเศรษฐกิจ เพืIอใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค ์

5)  จดัลาํดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ (Targets) ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนโดย

มุ่งเนน้การเสริมสร้างความร่วมมือระดบัโลกในแง่การเงิน และการคา้ โดยพิจารณาจากความเชืIอมโยงของ

เป้าประสงค ์ตวัชีEวดั และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์และการพฒันาทีIย ัIงยนื 

6)  เสนอแนะมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึง นโยบายด้าน

การเงิน การลงทุน และการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

1.4 ขอบเขตงานวจัิย  

การศึกษาวจิยัครัE งนีE มีขอบเขตเนืEอหาครอบคลุมถึงการสาํรวจเป้าประสงค ์สถานะ และตวัชีEวดัในแต่

ละเป้าประสงคข์องเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 17 ในส่วนทีIเกีIยวกบัการเงินและการคา้ระหว่างประเทศ 

โดยเริIมจากการปรับปรุงนิยามเป้าประสงค ์ตวัชีE วดั ค่าเป้าหมาย ในบริบทของไทย ให้ชดัเจนยิIงขึEน และ

สาํรวจสภาวะปัจจุบนัและมาตรการทีIเกีIยวขอ้งกบัเป้าประสงคที์I 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ซึI งมุ่งเนน้การ

เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลไกการพฒันาทีIย ัIงยืนผ่านความร่วมมือทางการเงินและการคา้ระหว่าง
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ประเทศ นอกจากนีEยงัศึกษาความเชืIอมโยงของเป้าประสงคที์IเกีIยวกบัการเงิน และการคา้ภายใตเ้ป้าหมายทัEง 

17 เป้าหมาย และความเชืIอมโยงของตวัชีE วดัในเป้าประสงค์เหล่านีE  รวมถึง การประเมินความพร้อมของ

แหล่งขอ้มูล และระบุหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้ง เพืIอจดัทาํ Mapping matrix ซึI งยงัไม่เคยมีผูจ้ดัทาํขึEนสําหรับ

บริบทของประเทศไทย งานวิจยัชิEนนีE จึงไม่เพียงช่วยให้ความเขา้ใจเป้าหมายทีI 17 ในบริบทประเทศไทย

ชดัเจนขึEนเท่านัEน แต่ยงัให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพืIอบรรลุเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 

อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึEน 

 

1.5 กรอบแนวคดิในการวจัิย (Conceptual framework)   

การศึกษาของงานวิจยันีE แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ โดยอาศยักรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทีI

แตกต่างแต่เชืIอมโยงกนั อาทิเช่น  

1) การวิเคราะห์ความเชืIอมโยงกนัระหว่างเป้าประสงคข์องเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 17 

และเป้าประสงคใ์นเป้าหมายอืIนๆ นัEนอาศยัหลกัการแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ทีIอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output model) ซึI งเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล Wassily 

Leotief (1936) ทีIพฒันาแบบจาํลองนีE ต่อมาจาก Quesnay’s Tableau Economique ในแต่ละประเทศ มีการ

จดัทาํตารางแสดง Input-Output (Input-Output Table) เพืIอแสดงถึงความสัมพนัธ์เกีIยวขอ้งกนัระหว่างภาค

การผลิตต่าง ๆ การบริโภคและการลงทุนทัEงในและต่างประเทศโดยภาครัฐ และเอกชน และการนาํเขา้

ส่งออกของประเทศ นอกจากนีE  Duchin (2017) ยงัได้กล่าวถึงการใช้แบบจาํลอง Input-Output ร่วมกับ

แนวคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์ในสาขาอืIน เช่น ระบบนิเวศน์การผลิต (Industrial Ecology)  และการ

วเิคราะห์การไหลเวยีนของวสัดุ (Material Flow Analysis) เพืIอศึกษาปัญหาการพฒันาทีIย ัIงยนื 

ทัEงนีE อาศยัแนวคิดนีE  ทาํให้สามารถวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทัEง 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะความเชืIอมโยงของเป้าประสงค ์17.1-17.5 

และ 17.10-17.12 กบัเป้าประสงคอื์Iน ๆ และอาศยัความเชืIอมโยงระหวา่งกนันีE ในการวิเคราะห์ต่อเนืIองไปยงั

ความสอดคลอ้งของตวัชีE วดั และการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และการวิเคราะห์ถึงผล

ของการดาํเนินมาตรการต่อผูที้Iมีส่วนไดส่้วนเสีย  
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โดยเฉพาะตวัชีE วดับางตวัเป็นตวัชีE วดัร่วมทีIถูกระบุเป็นตวัชีE วดัสาํหรับติดตามประเมินความสาํเร็จ

ของหลายเป้าประสงคท์ัEงทีIอยูใ่นเป้าหมายเดียวกนั และต่างเป้าหมาย เช่น ตวัเลขการลงทุนโดยตรงระหวา่ง

ประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เป็นตวัชีE วดัทัEงในเป้าประสงค ์10.b และเป้าประสงค ์17.3  และ

ตัวชีE วดัทีI เรียกว่ามูลค่า “ความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอย่างเป็นทางการ” หรือ Official Development 

Assistance (ODA) ซึI งเป็นเงินช่วยเหลือทีIรัฐบาลประเทศพฒันาแลว้ให้กบัประเทศทีIกาํลงัพฒันา ทีIปรากฎ

อยูใ่นหลายเป้าหมาย 

2) การวิเคราะห์ความสําคญัของเป้าหมายทีIเกีIยวกับความร่วมมือทางการเงินและการคา้

ระหวา่งประเทศ และการกาํหนดตวัชีEวดัและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค ์17.1-17.5 และ 17.10-17.12 อาศยั

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทีI เ รียกว่า  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Theory of Comparative 

Advantage) ซึI งเป็นทฤษฎีทีIอธิบายว่าถึงการเคลืIอนยา้ยทรัพยากร สินคา้ และบริการผ่านการคา้และการ

ลงทุนระหว่างประเทศ โดยการเคลืIอนยา้ยนีE จะเกิดขึEนก็ต่อเมืIอประเทศคู่คา้หรือคู่ลงทุนมีความไดเ้ปรียบ

เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบทัEงในดา้นเทคโนโลยีการผลิตสินคา้และบริการ การมีอยูข่องทรัพยากร วตัถุดิบ 

หรือในเชิงตน้ทุนการผลิต  

ทัEงนีE เพราะในแต่ละประเทศมีความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการทีIจาํกดั ทัEงในดา้นประเภท 

(ขึEนอยูก่บัทรัพยากร) ในดา้นคุณภาพ (ขึEนอยูก่บัทรัพยากร เทคโนโลยแีละองคค์วามรู้) และในดา้นปริมาณ 

(ขึEนอยูก่บัทรัพยากร) การจะทาํใหมี้สินคา้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศนัEน จาํเป็นตอ้งมี

การแลกเปลีIยนสินคา้และบริการ รวมไปถึงทรัพยากร ระหวา่งประเทศทีIมีความไดเ้ปรียบในดา้นทรัพยากร 

เทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ และประเทศทีIเสียเปรียบ (เช่น มีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ มีความรู้และเทคโนโลยี

ตํIากวา่) 

3) การวิ เคราะห์สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ทีI  17.1-17.5 และ  17.10-17.12 และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีEวดัของเป้าประสงคก์บัตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค เพืIอใชใ้นการเสนอแนะมาตรการ

หรือนโยบายทางเศรษฐกิจเพืIอบรรลุเป้าประสงคด์า้นความร่วมมือระดบัโลกทางการเงินและการคา้เพืIอการ

พฒันาทีIย ัIงยนื (17.1-17.5 และ 17.10-17.12) อาศยัแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพลวตั (Economic Dynamics) ซึI ง

อธิบายถึงการเปลีIยนแปลงเชิงพลวตัของเศรษฐกิจ แบบจาํลองทีIมีการคาํนึงถึงแนวคิดนีEกจ็ะตัEงสมมติฐานให้

ตวัแปรทางเศรษฐกิจสามารถขยายตวัและหดตวัไดเ้มืIอเวลาเปลีIยนไป หรือมีการเปลีIยนแปลงภาวะการผลิต

หรือภาวะเศรษฐกิจรวม ดงันัEนหากสามารถหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัชีE วดัของเป้าประสงค์กบัตวัแปร

เศรษฐกิจมหภาค จะทาํใหท้ราบวา่การเปลีIยนแปลงของตวัชีEวดัในแต่ละเป้าประสงคมี์ความสัมพนัธ์กบัการ
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เปลีIยนแปลงภาวะเศรษฐกิจเช่นไร ซึI งผลของเป้าประสงคเ์หล่านีE คือการพฒันาทีIย ัIงยืนในเป้าหมายทีI 1 - 16 

ผลการวิเคราะห์จึงสามารถนาํมาใชห้าความสาํคญัของเป้าประสงคที์Iมีต่อการพฒันาทีIย ัIงยืนและเสนอแนะ

นโยบายเพืIอบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนื 

 

1.6 นิยามศัพท์  

งานวิจยันีE มีการศึกษาตวัชีE วดัของเป้าประสงค ์17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ซึI งกาํหนดไวใ้นเอกสาร 

SDGs ขององคก์ารสหประชาติ ทัEงนีE เนืIองจากตวัชีE วดัเหล่านีE เป็นตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค งานวิจยันีE จึงไม่มี

นิยามศพัทป์ฏิบติัการเฉพาะ อยา่งไรกต็าม คณะวจิยัขอเนน้ย ํEานิยามของคาํบางคาํทีIปรากฎอยูใ่นเป้าประสงค์

หรือตวัชีEวดัทีIจะทาํการศีกษา ตามทีIกาํหนดไวใ้นเอกสารขององคก์รสหประชาชาติ ดงัต่อไปนีE   

1) ความช่วยเหลือในการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance - ODA)  

ODA เป็นตวัเลขมูลค่าความช่วยเหลือทีIใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ ทีIปรากฏในรายชืIอประเทศกาํลงัพฒันา

ผูรั้บความช่วยเหลือของ DAC (Development Assistance Committee) และองคก์รพหุภาคีทีIดาํเนินงานดา้น

พฒันาใหแ้ก่ประเทศผูรั้บ ซึI งจะตอ้งเป็นความช่วยเหลือโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ

และสวสัดิการของประเทศกาํลงัพฒันา การใหค้วามช่วยเหลือ อาจจะเป็นการถ่ายโอนทรัพยากร ในรูปของ

เงินสด หรือสินคา้และบริการ แต่ไม่นบัรวมความช่วยเหลือทีIเกีIยวกบัทหาร ODA มีทัEงทีIเป็นลกัษณะผ่อน

ปรน (concessional) และการใหเ้ปล่า (grant)  

ODA ถูกจดัเป็นตวัชีE วดัหรือนาํมาใชค้าํนวณตวัชีE วดัใหม่ ทีIใชว้ดัความ “ความช่วยเหลือระหว่าง

ประเทศเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยืน” ในหลายๆ เป้าหมายของ SDGs รวมถึงเป้าหมาย 17 ดังจะเห็นได้จาก

การศึกษาภายใตโ้ครงการ “สํารวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนในบริบทประเทศไทย และ

ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สงัคม และกฎหมาย ระยะทีI 1” ดงัต่อไปนีE  

เสถียร ฉนัทะ (2560) ศึกษาโครงการ “การสาํรวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนในบริบท

ประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เป้าหมายทีI 2 - ยติุความหิวโหย 

บรรลุความมัIนคงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมทีIย ัIงยนื" ไดท้าํการวิเคราะห์

การไหลเขา้ออกระหว่างประเทศของเงินช่วยเหลือรวม (ODA) พิจารณารวมกบั การไหลเขา้ออกระหว่าง

ประเทศของเงินช่วยเหลืออยา่งเป็นทางการอืIน (Other Official Flows: OOF) ทีIใหไ้ปยงัภาคเกษตรกรรม 
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ชาญศกัดิk  ศรีสวสัดิk สกุล และ วรัณศณางค ์บุณฑริก (2560) ศึกษาสถานะของเป้าหมายการพฒันาทีI

ย ัIงยืนทีI 4 ระบุในการศึกษาว่า ODA อาจจะช่วยในเรืIองต่างๆ เช่น การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โครงสร้าง

พืEนฐาน เศรษฐกิจ เป็นตน้ ซึI งการใหค้วามช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการดา้นทุนการศึกษา และ

ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาในประเทศผูใ้หบ้ริจาค กเ็ป็นหนึIงในนัEน นอกจากนีE งานวจิยัของ ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ 

(2560) ทีIศึกษาสภาวะของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนืที 8 พบวา่ ในเป้าประสงค ์8.a มีการใชต้วัชีEวดั ODA ทีI

เป็นการช่วยเหลือเพืIอสนบัสนุนทางการคา้ (Aid for Trade) สาํหรับประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิIง

ในประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด รวมทัEงความช่วยเหลือผา่นกรอบการทาํงานทีIบูรณาการยกระดบัการช่วยเหลือ

ทางวชิาการ (Technical Assistance) ทีIเกีIยวขอ้งกบัการคา้แก่ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด ในขณะทีI นาฏสุดา ภูมิ

จานงค์ และ อุทยั เจริญวงศ์ (2560) ทาํการสํารวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 15 ไดศึ้กษา 

สภาวะตวัชีEวดัทีI 15.a.1 (ความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (ODA) และค่าใชจ่้ายภาครัฐเพืIอการ

อนุรักษ ์และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งย ัIงยนื) โดยพบวา่ ระดบัของ

ขอ้มูลของตวัชีEวดัในเป้าประสงค ์15.a ยงัจดัอยูใ่นระดบัตํIา  

เป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 17 ซึI งมีวตัถุประสงคใ์นการเสริมความเขม้แข็งของกลไกและฟืE นฟู

ความร่วมมือระดบัโลก ก็ไดน้าํ ODA มาเป็นตวัชีE วดัเป้าประสงค์ทีI 17.2 ซึI งมุ่งบรรลุเป้าหมายในการให้

ช่วยเหลือในการพฒันาอยา่งเป็นทางการ โดยมี ODA ทีIให้แก่กลุ่มประเทศทีIกาํลงัพฒันา ไม่ตํIากว่าร้อยละ 

0.7 ของรายได้ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) และร้อยละ 0.15-0.20 ทีIให้แก่กลุ่มประเทศทีI

พฒันานอ้ย  

จะเห็นไดว้่า ตวัชีE วดั ODA นัEนก็เป็นตวัแปรร่วมในการศึกษาอีกหลายโครงการทีIเกีIยวเนืIองกบั

เป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนือืIนๆ ทีIไม่ใช่เป้าหมายทีI 17 เพียงเป้าหมายเดียว  

2) ประเทศทีLมกีารพัฒนาน้อยทีLสุด 

ในเป้าประสงค์ 17.2, 17.5, 17.11, 17.12 มีการกล่าวถึงประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะทีIจดัเป็น

ประเทศทีIมีการพฒันานอ้ยทีIสุด ในปัจจุบนั องคก์ารสหประชาชาติจดัประเทศกาํลงัพฒันา 47 ประเทศเป็น

ประเทศทีIมีการพฒันาน้อยทีIสุด อยู่ในทวีปแอฟริกา 33 ประเทศ กลุ่มประเทศโอเชียเนีย 4 ประเทศ ทวีป

อเมริกา 1 ประเทศ (สาธารณรัฐเฮติ) และในทวีปเอเชีย มีทัEงสิEน 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ติมอร์ตะวนัออก ราชอาณาจกัรเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบงัคลาเทศ สหภาพพม่า ราชอาณาจกัรภูฏาน 

สาธารณรัฐเยเมน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐอิสลามอฟักานิสถาน    
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3) อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีLย (Weighted Average Tariffs Rate)   

ภาษีศุลกากรเป็นภาษีทีIเก็บจากการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ มกัมีวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษี

ศุลกากร ได้แก่ (1) เพืIอเป็นรายได้ของรัฐ (2) เพืIอคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ (3) เพืIอพฒันา

อุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ และ (4) เพืIอส่งเสริมหรือจาํกดัการบริโภคของประชาชน  

การคาํนวณภาษีศุลกากรจะมีการคาํนวณ 2 แบบ ไดแ้ก่ อตัราตามราคา หมายถึง อตัราร้อยละของ

ราคา และ อตัราตามสภาพ หมายถึง อตัราทีIเกบ็ตามจาํนวนหน่วยของสินคา้ 

ในประเดน็ของเป้าหมายส่งเสริมการพฒันาทีIย ัIงยนืนัEน ภาษีศุลกากรมีบทบาทอยา่งมากและปรากฎ

อยูเ่ป็นตวัชีEวดัในเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนืหลายเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นในเรืIองการขจดัปัญหาความยากจน 

(เป้าหมายทีI 1) การลดความไม่เท่าเทียมกนั (เป้าหมายทีI 10) หรือ เพืIอเสริมสร้างหุน้ส่วนความร่วมมือระดบั

โลกในแง่การเงินและการคา้ เพืIอส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคีสากล (เป้าประสงค ์17.10 ) และเพืIอเพิIมส่วน

แบ่งการส่งออกของประเทศทีIกาํลงัพฒันาและประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด (เป้าประสงค ์17.11)  ทาํใหเ้กิดการ

ดาํเนินการในช่วงเวลาทีIเหมาะสมในการเขา้ถึงตลาดปลอดภาษี และปลอดการจาํกดัปริมาณระยะยาว

สาํหรับประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด (เป้าประสงค ์17.12) ตวัชีEวดัสาํคญัของเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนื ในแง่

การคา้ ตามเป้าประสงคด์งักล่าว คือ  อตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIย  ซึI งเป็นการวดั และคาํนวณโดยนาํอตัราภาษี

ศุลกากรของสินคา้มากกว่าพนัหมวดในแต่ละประเทศมาถวัเฉลีIยเพืIอเป็นภาษีศุลกากรเฉลีIยของทีIประเทศ

นัEน โดยองค์กรการคา้โลก หรือ World Trade Organization (WTO) มีการจดัทาํขอ้มูลอตัราภาษีศุลกากร

เฉลีIยของแต่ละประเทศสมาชิก  

 

1.7 ผลทีCคาดว่าจะได้รับ  

1) การสํารวจตวัชีE วดั สถานะ คาํนิยาม และเป้าประสงค ์ในบริบทของประเทศไทย รวมถึง 

การจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค ์และระบบติดตามสถานะของเป้าประสงค ์เพืIอบรรลุเป้าหมายการ

เสริมสร้างหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกในแง่นโยบายการเงินและการคา้  

2) การจัดทาํ Mapping ระหว่างเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทัE ง 17 เป้าหมาย และmapping 

เป้าประสงค์ ตวัชีE วดั และหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้งเป้าประสงค์ทีI 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 เช่น กระทรวง
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ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึI งจะช่วยระบุถึงหน่วยงาน

ภาครัฐทีIเกีIยวขอ้งกบัการบรรลุเป้าหมายอืIน ๆ ทีIเกีIยวขอ้งกบัเป้าหมายทีI 17 

3) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพืIอบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยืนทีI 17 โดยเนน้การส่งเสริม

ใหเ้กิดความร่วมมือระดบัโลกในแง่การเงินและการคา้  

คณะผูว้จิยัคาดวา่งานวจิยันีEจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยเฉพาะกลุ่มคนและหน่วยงาน ดงัต่อไปนีE  

1) ภาครัฐ รวมหน่วยงานต่าง ๆ  ทีIเกีIยวขอ้ง เช่น กระทรวงการคลงั กระทรวงต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ไดรั้บทราบถึงความเชืIอมโยงของเป้าหมายทีI 17 กบั

เป้าหมายอืIน ๆ ซึI งสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้ง เช่น 

การส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศทีIส่งเสริมการพฒันาอย่างย ัIงยืนนัEนตอ้งอาศยัทัEงกระทรวงการคลงั 

กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการท่องเทีIยวและสิIงแวดลอ้ม กระทรวงดิจิทลัเพืIอเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึง กระทรวงยติุธรรมทีIอาจตอ้งมีการพฒันาระบบกฎหมายทีIครอบคลุมธุรกรรมระหวา่งประเทศ     

2) ภาคเอกชน อนัไดแ้ก่ ธุรกิจทีIมีความเกีIยวขอ้งกบัการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ และ

ธุรกิจทีIมุ่งเนน้กิจกรรมเพืIอสิIงแวดลอ้ม (เช่น Green Energy โรงงานเตาเผาขยะ หรือ ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าทีIมี

เจา้ของธุรกิจอาศยัในต่างประเทศ) จะไดรั้บทราบถึงแผน และนโยบายของรัฐทีIมีอยู ่และสามารถนาํไปปรับ

กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ หรือ ดาํเนินการเขา้มาลงทุนหรือสร้างฐานการผลิตเพิIมเติมในประเทศไทย)  

3) กลุ่มคน กลุ่มอาชีพ (นักวิชาการ นักวิจยั และกลุ่ม NGO เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิI งแวดลอ้ม) 

ได้รับทราบถึงสภาวะปัจจุบนัของเป้าหมาย และใช้ตวัชีE วดัทีIเสนอแนะในงานวิจยัในการศึกษาติดตาม

เป้าหมายในเชิงวิจัย วิเคราะห์เพืIอให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการพฒันาทีIย ัIงยืนอย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป นอกจากนีEประชาชนยงัไดรั้บรู้ถึงเป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนืของชาติและของโลก เขา้ใจถึง

ความจาํเป็นในการดาํเนินนโยบายและให้ความร่วมมือกบัมาตรการภาครัฐเพืIอส่งเสริมการพฒันาทีIย ัIงยืน
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บททีC 2  

นิยาม และความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) ตวัชีLวดั (Indicators)  

ภายใต้เป้าหมายทีC 17 ในด้านการเงนิและการค้า และความสอดคล้องกบับริบทของ

ประเทศไทย 

 

บทนีE เป็นการนาํเสนอนิยาม และความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) และตวัชีE วดั (Indicators) 

ภายใตเ้ป้าหมายทีI 17(1) เพืIอเสริมสร้างหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกในแง่การเงินและการคา้ (Strengthen 

the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) โดย

คณะผูว้ิจยักาํหนดนิยามตวัชีE วดัจากรายชืIอตวัชีE วดัอย่างเป็นทางการทีIจดัทาํโดยคณะกรรมการสถิติแห่ง

สหประชาชาติ (UN Statistical Commission) การทบทวนนิยามของตวัแปรในฐานขอ้มูล Metadata ของ

องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัในประเทศไทยและต่างประเทศ 

รวมถึงการสาํรวจฐานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยทีIเกีIยวขอ้ง โดยมุ่งเนน้การใหค้าํจาํกดัความ

หรือนิยามของตวัชีEวดัใหเ้หมาะสมกบัเป้าประสงคใ์นบริบทของประเทศไทย ซึI งคาํนิยาม ความหมายของแต่

ละเป้าประสงค ์และตวัชีEวดั ระบุไดด้งัต่อไปนีE  

 

2.1 เป้าประสงค์ทีC 17.1 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึง

การระดมทรัพยากรผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพืCอพัฒนา

ขดีความสามารถภายในประเทศในการเกบ็ภาษแีละรายได้อืCนๆของรัฐ  
 

สาํหรับเป้าประสงคนี์E  คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ไดก้าํหนดตวัชีEวดัไว ้2 ตวั ไดแ้ก่ 

ตัวชี&วัด 17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็นสัดส่วนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) จาํแนกตามแหล่งทีLมาของรายได้ 

ตวัชีEวดัรายไดข้องรัฐบาลนีE  จาํแนกตามแหล่งทีIมาของรายได ้เช่น รายไดภ้าษี ซึI งคิดเป็นร้อยละของ

ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)  รายรับของรัฐบาลนัEนส่วนใหญ่มาจากภาษี (Taxes) เงินประกนัสังคม 

(Social Contributions) และ รายไดอื้Iน ๆ เช่น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่า-ขาย ทีIดิน   
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องคก์ารสหประชาชาติกาํหนดใหต้วัชีEวดั 17.1.1 คาํนวณดงันีE   

สดัส่วนรายไดรั้ฐบาล	(แต่ละแหล่งทีIมา)	ต่อรายไดร้วมของประเทศ	(%)

= 	 &ผลรวมของรายไดแ้ต่ละประเภท
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 

 

ในส่วนของประเทศไทยนัEน รายไดห้ลกัของรัฐบาลมาจากภาษี ซึI งมาจาก  4  หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่  

1. กรมสรรพากร จดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ภาษี

การคา้ ภาษีมูลค่าเพิIม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการรับมรดก อากรแสตมป์ และ รายไดอื้Iน  

2. กรมสรรพสามิต จดัเกบ็ภาษีนํEามนั ภาษียาสูบ ภาษีสุรา เบียร์ และ ภาษีรถยนต ์ภาษีเครืIองดืIม ภาษี

เครืIองไฟฟ้า ภาษีรถจกัรยานยนต ์ภาษีแบตเตอรีI  ภาษีการโทรคมนาคม ภาษีสถานบริการ (สนามมา้ สนาม

กอลฟ์) ภาษีผลิตภณัฑเ์ครืIองหอม ภาษีแกว้และเครืIองแกว้ ภาษีพรม ภาษีไพ่ ภาษีสารทาํลายชัEนบรรยากาศ

โอโซน ภาษีไนทค์ลบั และดิสโกเ้ธค ภาษีสถานอาบนํEา อบตวั หรือนวด   

3. กรมศุลกากร จดัเกบ็อากรขาเขา้ อากรขาออก  

4. หน่วยงานอืIนๆ ไดแ้ก่ รัฐวิสาหกิจ กรมธนารักษ ์และ ส่วนราชการอืIนซึI งส่งเงินส่วนเกินกลบัเขา้

สู่คลงั เช่น เงินส่วนเกินจากการจาํหน่ายพนัธบตัรรัฐบาลตามทีIกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสาํนกังานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 

รูปภาพทีI 2.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ เมืIอเปรียบเทียบกบัค่าเฉลีIยของทุกประเทศ สดัส่วนรายไดรั้ฐบาลรวม

ต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศของไทยมีค่านอ้ยกวา่ ซึI งค่าตวัชีEวดั 17.1.1 ของโลกในปี พ.ศ. 2559 มีค่า

เท่ากบั 24.73% ในขณะทีIประเทศไทยจะมีค่าตวัชีEวดันีE สูงกวา่เมืIอเปรียบเทียบกบัประเทศอืIนในภูมิภาคเอเชีย 
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รูปภาพทีC 2.1 สดัส่วนรายไดรั้ฐบาลรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ทีIมีระดบัการ

พฒันาต่างกนั 

 

แหล่งทีIมา: World Bank  

   

ตัวชี&วดั 17.1.2 สัดส่วนของเงินภาษภีายในประเทศ (Domestic Taxes) ทีLถกูใช้ไปในงบประมาณรายจ่ายของ

ภาครัฐ 

ทางองคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดตวัชีEวดัอีกตวัหนึIงสาํหรับเป้าประสงคที์I 17.1 นัIนคือสัดส่วน

ของงบประมาณทีIถูกจดัสรรมาจากภาษีทีIจดัเก็บภายในประเทศ ซึI งโดยทัIวไปแลว้ รายไดจ้ากภาษีนัEนจะถูก

รัฐบาลนํามาใช้เพืIอวตัถุประสงค์แก่สาธารณะหรือส่วนรวม ดังนัE นคณะผูว้ิจัยจึงมีความเห็นพอ้งกับ

กระทรวงการคลงัซึI งไดเ้สนอความเห็นสาํหรับตวัชีE วดัทีI 17.1.2 ไวว้่า ไม่เห็นดว้ยในการใชต้วัชีE วดั 17.1.2 

“สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศทีIจดัสรรจากภาษีภายในประเทศ” เนืIองจากไม่ไดส้ะทอ้นเป้าประสงค ์

“การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ และการพฒันาขีดความสามารถใน

การเกบ็ภาษีและรายไดอื้Iนๆของรัฐ”  

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลตอ้งการติดตามประสิทธิภาพของการจดัสรรทรัพยากรหรือเพืIอเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพืIอติดตามสภาวะปัจจุบนัของตวัชีEวดัทีI 17.1.2 ตามทีIองคก์ารสหประชาชาติกาํหนดไว ้กอ็าจ
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ใชต้วัชีEวดัทีIเสนอโดยกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึI งกคื็อ สดัส่วน

ของรายไดภ้าษีต่อรายจ่ายรัฐบาลแทน โดยเนน้ทีIความสัมพนัธ์ระหว่างการใชจ่้ายงบประมาณของชาติและ

รายไดรั้ฐบาล ตวัแปรนีE มีการเก็บรวบรวมภายใตส้ถิติการคลงั (Government Finance Statistics: GFS) ของ 

IMF โดยมีการคาํนวณดงันีE   

สดัส่วนงบประมาณภายในประเทศทีIจดัสรรจากภาษีภายในประเทศ	(%) = 	 +ภาษีทีIไดรั้บจดัสรรในประเทศ
ค่าใชจ่้ายรัฐบาล

, × 100 

 

ทัEงนีE  ภาษีทีIไดรั้บจดัสรรในประเทศไม่นบัรวม การจ่ายสมทบประกนัสงัคม (Social contribution) 

เงินบริจาค และรายไดอื้Iนๆ รายไดจ้ากการจ่ายคืนหนีE  และเงินทุนทีIไหลเขา้ในประเทศ นอกจากนีEภาษีทีI

ไดรั้บจดัสรรในประเทศจะตอ้งทาํการหกัคืนภาษีของกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิIม และภาษีอืIน ก่อนทีIจะ

นาํมาคาํนวณตวัชีEวดัดงักล่าวขา้งตน้  

IMF ไดร้วบรวมขอ้มูล และคาํนวณสถิติทีIเกีIยวกบัตวัชีEวดัทีI 17.1.2 ในแต่ละประเทศ ซึI งคาํนวณมา

จากพืEนฐานทางขอ้มูลของสถิติการคลงัตามคู่มือ GFS ของ IMF  

ตวัชีEวดัของ IMF นีE เปรียบเทียบรายไดภ้าษีกบัรายจ่ายรัฐบาล ซึI งเป็นการบ่งชีE ถึงความสามารถในการ

บริหารการจดัเก็บ และการใชจ่้ายภาษีของรัฐบาล แมว้่ากระทรวงการคลงัเสนอว่า การใชต้วัชีE วดัรายได้

รัฐบาลรวม (จาํแนกตามแหล่งทีIมาของรายได)้ คิดเป็นร้อยละของ GDP เพียงพอแลว้สาํหรับเป้าประสงคที์I 

17.1  คณะวจิยัมีความเห็นแตกต่างในประเดน็นีE  เนืIองจาก หากใชต้วัชีEวดัทีI 17.1.1 ทีIใหค้วามสาํคญักบัรายได้

ทีIมาจากแหล่งรายไดต่้างๆ และตวัชีE วดัทีI 17.1.2 ร่วมกนั ก็จะทาํให้ทราบถึงการระดมทรัพยากรของภาครัฐ

และประสิทธิภาพในการจัดเก็บ (เป้าประสงค์ทีI 17.1) และการใช้จ่ายภาษีของรัฐบาล ซึI งสะท้อนถึง

เสถียรภาพและความยัIงยืนของภาครัฐ หากการใชจ่้ายส่วนใหญ่ของภาครัฐมาจากภาษีทีIเก็บได ้แสดงว่า

รัฐบาลมีงบประมาณทีIค่อนขา้งสมดุล หรือ มีการพึIงพาเงินกูย้ืม (รวมถึงการออกพนัธบตัรรัฐบาล) และ

รายไดจ้ากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐอืIนๆ เป็นจาํนวนนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลมีการระดม

ทรัพยากรผ่านการเก็บภาษีได้อย่างเพียงพอ ดังนัE นตัวชีE วดั 17.1.2 จึงควรถูกนํามาพิจารณา และให้

ความสาํคญัไปพร้อมกนั เพืIอใหป้ระเทศไทยสามารถทีIจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาทีIย ัIงยนื  

คณะผูว้ิจยัมีความเห็นเพิIมเติมอีกวา่ เนืIองดว้ยเป้าหมายทีI 17 มุ่งเนน้เสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลไก

การดาํเนินงานและฟืE นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัโลกเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยืน (Partnerships for 
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goals) ตวัชีE วดัทีI 17.1.1 และ 17.1.2 ดูจะไม่ค่อยมีความเหมาะสมมากนกั เนืIองจากไม่มีการแสดงถึงความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ แมใ้นส่วนของเป้าประสงคที์I 17.1 จะมีการกล่าวถึงการระดมทรัพยากรผ่านการ

สนบัสนุนระหวา่งประเทศ ตวัชีEวดัทัEง 2 กไ็ม่ไดแ้สดงถึงในส่วนนีE  ทัEงนีE เป็นเพราะทรัพยากรทีIระดมผา่นการ

สนบัสนุนระหว่างประเทศจะถูกจดัรวมอยู่ในตวัเลข “เงินบริจาค” โดยไม่ไดแ้ยกการจดัเก็บขอ้มูล อีกทัEง

ตวัชีEวดันีE เนน้การระดมทรัพยากรของภาครัฐ โดยไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัการระดมทรัพยากรในภาคเอกชน 

ทัEงนีE เป็นเพราะความไม่ชดัเจนของเป้าประสงคที์I 17.1 เอง ซึI งเขียนไวว้า่ 

“Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing 

countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection” 

ด้วยความคลุมเครือของเป้าประสงค์ทีI 17.1 ทาํให้กาํหนดตวัชีE วดัทีI เน้นไปในการติดตามการ

เสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรของภาครัฐ (การพฒันาประสิทธิภาพในการเกบ็ภาษี และ

รายไดอื้Iน ๆ ของภาครัฐ) 

 

2.2 เป้าประสงค์ทีC 17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรืCองการให้ความ

ช่วยเหลือเพืCอการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มทีC โดยรวมถึงพันธกรณีทีCให้ไว้โดยประเทศ

พัฒนาแล้วหลายประเทศทีCจะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สําหรับให้แก่

ประเทศกาํลงัพฒันา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สําหรับให้แก่ประเทศพฒันา

น้อยทีCสุด  
 

สาํหรับเป้าประสงคนี์E  คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติไดก้าํหนดตวัชีEวดัไวเ้พียงตวัเดียว 

เนืIองจากเป้าประสงคมี์ความชดัเจนในเรืIองของค่าเป้าหมายทีIตอ้งการบรรลุ ตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์17.2 

คือ 

ตัวชี&วดั 17.2.1 ความช่วยเหลือเพืLอการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) สุทธิ, ยอดรวม และทีLให้แก่ประเทศ

พัฒนาน้อยทีLสุด โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้มวลรวมประชาชาติของ ผู้บริจาค OECD/คณะกรรมการพัฒนา

ช่วยเหลือ (Development Assistance Committee -DAC) 

ตวัชีE วดันีE จะพิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาต่อประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศ

พฒันานอ้ยทีIสุด โดยวดัสัดส่วนของเงินบริจาคขององคก์ารเพืIอความร่วมมือ และการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
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(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เทียบต่อรายได้ประชาชาติ (Gross 

National income: GNI) ของประเทศผูใ้ห ้หรือ กคื็อ จาํนวนร้อยละของเงินช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็น

ทางการต่อรายไดป้ระชาชาติ (Net ODA/GNI)  ของประเทศผูใ้ห ้

ODA เป็นตวัเลขมูลค่าความช่วยเหลือทีIใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ ทีIปรากฏในรายชืIอประเทศกาํลงัพฒันา

ผูรั้บความช่วยเหลือของ DAC (Development Assistance Committee) และองคก์รพหุภาคีทีIดาํเนินงานดา้น

พฒันาใหแ้ก่ประเทศผูรั้บ ซึI งจะตอ้งเป็นความช่วยเหลือโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ

และสวสัดิการของประเทศกาํลงัพฒันา การใหค้วามช่วยเหลือ อาจจะเป็นการถ่ายโอนทรัพยากร ในรูปของ

เงินสด หรือสินคา้และบริการ แต่ไม่นับรวมความช่วยเหลือทีIเกีIยวกบักองทพั หรือทางการทหาร ทัEงนีE

รูปแบบ ODA มีทัEงทีIเป็นแบบลกัษณะผอ่นปรน (concessional) และแบบการใหเ้ปล่า (grant)  

คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ กาํหนดเป้าหมายใหป้ระเทศสมาชิกใหค้วามช่วยเหลือแก่

ประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด โดยกาํหนดวา่ตอ้งมี ตวัเลขODA เท่ากบั 0.7% ของรายได้

ประชาชาติ ทีIใหแ้ก่กลุ่มประเทศทีIกาํลงัพฒันา และ ODA ทีIใหแ้ก่กลุ่มประเทศทีIพฒันานอ้ยมีมูลค่า 0.15-

0.20% ของรายไดป้ระชาชาติ  อยา่งไรกต็าม OECD-DAC ไดเ้สนอสูตรการคาํนวณตวัชีEวดัทีI 17.2.1 

ดงัต่อไปนีE  

 

สดัส่วนความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ(%)

= 	+การจดัสรรความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ
รายไดป้ระชาชาติมวลรวม

, × 100 

 

จากข้อมูลทางสถิติจะเห็นว่าตัวเลขเงินช่วยเหลือรวมของประเทศสมาชิก Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) ในปี พ.ศ. 2560 อยูที่I 146 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึI ง

ลดลงประมาณ 0.6% จากปีก่อนหนา้  
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รูปภาพทีC 2.2 การเปรียบเทียบสดัส่วนความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการสุทธิ (Net ODA) ต่อรายได้

ประชาชาติมวลรวม (GNI) 

 

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

 

รูปภาพทีI 2.2 แสดงตวัเลขทางสถิติโดยองคก์ารสหประชาชาติ สัดส่วนการให้ความช่วยเหลือเพืIอ

การพฒันาอยา่งเป็นทางการ (สุทธิ) ต่อรายไดป้ระชาชาติของสหราชอาณาจกัร และราชอาณาจกัรสวีเดนนัEน

สูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และในรูปของมูลค่ารวมของความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการ 

(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ) นัEน ประเทศทีIมียอดบริจาคสูงทีIสุดกลบัเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรต ตามมาดว้ย

ราชอาณาจกัรสวีเดน ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์สาธารณรัฐตุรกี ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก 

และสหราชอาณาจกัร (ดูรูปภาพทีI 2.3)  แต่เมืIอพิจารณามูลค่ารวมของความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่ง

เป็นทางการ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ) ทีIใหแ้ก่ประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุดนัEน ประเทศสหรัฐอเมริกามียอดเงิน

ช่วยเหลือสูงกวา่ประเทศอืIนๆ (ดูรูปภาพทีI 2.4)  

เป้าประสงคนี์E มีความชดัเจน ทาํให้ตวัชีE วดัทีIกาํหนดขึEนมีความครอบคลุม ชดัเจนและเหมาะสมกบั

บริบทของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย แมว้่าหน่วยงานในประเทศไทยมีความเห็นว่าเป้าประสงคนี์E ไม่

เกีIยวกบัประเทศไทยก็ตาม สําหรับประเทศไทยอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอย่างเป็น

ทางการแก่ประเทศเพืIอนบา้นผา่นความร่วมมือระหวา่งประเทศ และสาํนกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจ
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กบัประเทศเพืIอนบา้น (องคก์ารมหาชน) (สพพ.) แต่สัดส่วนเงินช่วยเหลือต่อระดบัรายไดป้ระชาชาติของ

ไทยกย็งัไม่สูงมากนกั  

อยา่งไรกดี็ ประเทศไทยยงัไม่มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของตวัชีEวดันีE  แต่องคก์รระหวา่งประเทศ เช่น 

OECD ไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลทีIมีระดบัความลึกของขอ้มูลค่อนขา้งสูง โดยมีขอ้มูลการช่วยเหลือเพืIอการพฒันา

อย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ (รวมทัEงของประเทศไทย) ทีIให้กบักลุ่มประเทศทีIมีระดบัการพฒันา

ต่างๆ กนัไป รวมถึงขอ้มูลแยกตามทวปีของประเทศผูรั้บ มีทัEงขอ้มูลการช่วยเหลือทีIใหเ้พืIอการพฒันาในดา้น

ต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือทีIให้เพืIอการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคทางสังคม ความช่วยเหลือทีIให้เพืIอการ

พฒันาดา้นสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจ 

 

รูปภาพทีC 2.3 การเปรียบเทียบสดัส่วนความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการสุทธิ (Net ODA) ต่อรายไดป้ระชาชาติ

มวลรวม (GNI) 

 

แหล่งทีIมา:  UN Statistics Division  และ Detailed aid statistics: Official and private flows 
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รูปภาพทีC 2.4 การเปรียบเทียบความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาอยา่งเป็นทางการสุทธิ (Net ODA in million USD) 

ของประเทศอืIนๆไปยงัประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด (Least Developed Countries) 

 

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

 

2.3 เป้าประสงค์ทีC 17.3 ประเทศทีCกําลังพัฒนามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิCมเติมจากแหล่งทีC

หลากหลาย  
 

คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ไดก้าํหนดตวัชีEวดัไวห้ลายตวัสาํหรับเป้าประสงคนี์E  ตาม

ประเภทการไหลเขา้ของเมด็เงินจากต่างประเทศ โดยตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์17.3 มีดงันีE  



 

39 
 

ตัวชี&วัด 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (Foreign direct investments: FDI) การช่วยเหลือเพืLอการ

พัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และความร่วมมือ ใต้-ใต้ คิดเป็นสัดส่วน

ของงบประมาณประเทศทั&งหมด1 

การลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign investment) หมายถึง การลงทุนของภาคเอกชนต่างประเทศ ซึI ง

อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได ้โดยการลงทุนจากต่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) 

การลงทุนโดยตรง (Direct investment) หมายถึง การลงทุนทีIผูล้งทุนเขา้ไปมีส่วนในการก่อตัEงกิจการ มีส่วน

เป็นเจา้ของ มีส่วนในการควบคุมกิจการ ตดัสินใจเกีIยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และ (2) การลงทุนทางออ้ม 

(Indirect investment) หรือ การลงทุนทางการเงิน (Financial investment) หมายถึง การลงทุนทีIผูล้งทุนมิได้

เขา้ไปมีอาํนาจในการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจทีIไปลงทุน เช่น การถือหุ้น การให้กู ้และการลงทุนซืEอ

หลกัทรัพย  ์ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI คือ 

ธุรกรรมการลงทุนทีIผูมี้ถิIนฐานในต่างประเทศมีต่อธุรกิจทีIมีถิIนฐานในประเทศไทย โดยรูปการลงทุนทีIถือ

เป็นการลงทุนโดยตรง ไดแ้ก่ การลงทุนดว้ยการถือหุน้ทีIมีสิทธิk ร่วมในการบริหารกิจการตัEงแต่ร้อยละ 10 ขึEน

ไป การกูย้มื การถือตราสารหนีE  และสินเชืIอการคา้ทีIเป็นธุรกรรมระหวา่งบริษทัในเครือเดียวกนั และกาํไรคง

คา้งทีIนาํกลบัมาลงทุน   

ในขณะทีIธนาคารโลก (World Bank) ไดเ้สนอการคาํนวณ FDI/GDP ของตวัชีEวดั 17.3.1 ไวด้งันีE   

 

สดัส่วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ	(%) = 	 &มูลค่าสุทธิของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 

 

ซึI งเนน้กระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ธนาคารโลกไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตวัเลข จากรูปภาพ 2.5 

สดัส่วน FDI ต่อ GDP ของประเทศไทยมีแนวโนม้เพิIมขึEนเรืIอยๆ แมจ้ะมีการปรับตวัลดลงบา้งในช่วงทีIมี

ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะทีI สหราชอาณาจกัร (UK) มีสดัส่วน FDI ต่อ GDP ในช่วงหลงัวกิฤต

เศรษฐกิจโลกตํIากวา่ช่วงก่อนวกิฤตค่อนขา้งมาก 

                                                             
1 แปลจากเอกสาร “Final list of proposed Sustainable Development” ทีIออกโดยองคก์ารสหประชาชาติ ซึI งระบุตวัชีEวดั 17.3.1 ไวว้า่ “Foreign direct investments (FDI), 

official development assistance and South-South Cooperation as a proportion of total domestic budget” 
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รูปภาพทีC 2.5 การเปรียบเทียบสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ (Net Outflow of Investment) เทียบกบัGDP 

 

แหล่งทีIมา:  World Bank 

 

สาํหรับประเทศไทยนัEน ตวัชีEวดัทีIเหมาะสมควรเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Net Inflow of 

Foreign Direct Investment) ซึI งเป็นปัจจยัหนึIงทีIมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทีIรับการลงทุน FDI  

และของโลก เนืIองจากมีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลย ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรโลก และทาํใหมี้การ

พฒันาอย่างต่อเนืIอง ประเทศต่าง ๆ จึงมีการผลกัดนันโยบายหลายดา้นให้ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ เพืIอผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ดงันัEนการส่งเสริมการลงทุน FDI จึงควรดาํเนินการ

ควบคู่ไปกบักรอบกติกาการลงทุนทีIย ัIงยนื เพืIอความยัIงยนืของโลกในระยะยาว 

คณะวจิยัจึงเสนอตวัชีEวดัในบริบทของประเทศไทยไวด้งันีE  

สดัส่วนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	(%) = 	 &มูลค่าสุทธิของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 
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ในปัจจุบนั ประเทศไทยไดมี้ส่วนในการลงทุนเพืIอการพฒันาในประเทศกาํลงัพฒันาทีIหลากหลาย 

ในรูปแบบของความช่วยเหลือเพืIอการพฒันาแบบให้เปล่า (ODA) และให้กูย้ืมผ่านสาํนกังานความร่วมมือ

พฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพืIอนบา้น (สพพ.) และการสนบัสนุนให้ภาคเอกชนเขา้ลงทุนทางตรง ในกลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะประเทศเพืIอนบา้น ธนาคารโลกเสนอให้ใชต้วัชีE วดัตวัเดียวกบัตวัชีE วดัของ

เป้าประสงค ์17.2   

ในส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา ทีIเรียกว่า ความร่วมมือใต ้- ใต ้

นัEน ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกบัประเทศกาํลงัพฒันาอืIนในภูมิภาค องค์กร

ระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยในกรอบความร่วมมือ ใต-้ใต ้นีE   รวมถึงไตรภาคี

ต่างๆ เพืIอส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาทีIย ัIงยืนตามเป้าหมายทีIกาํหนดโดยองคก์ารสหประชาชาติ โดย

ประเทศไทยไดด้าํเนินนโยบายส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพืIอสนบัสนุนการเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพืIอการพฒันาทีIย ัIงยืน (Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDG Partnership) มา

อยา่งต่อเนืIอง เช่น เป็นประธานกลุ่ม 77 ประเทศในปี พ.ศ. 2559 เพืIอเผยแผ่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยหวงัใหเ้ป็นหนึIงในแนวทางทีIจะนาํไปสู่เป้าหมายการพฒันาทีIย ัIงยนื (Sustainable Development Goals - 

SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาติ  

 

ตัวชี&วดั 17.3.2 มลูค่าการโอนเงินกลบัประเทศ คิดเป็นร้อยละของ GDP  

มูลค่าการโอนเงินกลบัประเทศ (Volume of remittance) ไดแ้ก่ การโอนเงิน หรือผลตอบแทนของลูกจา้งกลบั

ประเทศทีIเป็นถิIนฐานกาํเนิดของลูกจา้งนัEน โดยลูกจา้งดงักล่าวนัEนไม่ไดเ้ป็นเป็นผูพ้กัอาศยัถาวรในถิIนฐาน

ต่างประเทศ (Non-resident) ซึI งตวัชีEวดันีE  สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรดงัต่อไปนีE   

 

สดัส่วนการโอนกลบัประเทศเทียบกบัGDP	(%) = 	 &มูลค่าเงินโอนเงินกลบัต่างประเทศ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

' × 100 

 

ธนาคารโลกมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิตินีE ยอ้นหลงักลบัไปหลายปี สาํหรับขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งกบั

ประเทศไทยนัEน ฐานขอ้มูลของธนาคารโลกมีตวัเลขยอ้นกลบัไปถึงปีพ.ศ. 2518 โดยสัดส่วนมูลค่าการโอน
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เงินกลบัประเทศ ต่อ GDP ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 เท่ากบั 1.48% เพิIมจาก 0.12% ในปีพ.ศ. 2518 

ในขณะทีI ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศเนปาล และประเทศจาไมกา มีสัดส่วนสูงถึง 28.31% และ 16.63% 

ตามลาํดบั เมืIอเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สัดส่วนการโอนเงินกลบัประเทศ

ของไทยนัEนมีสัดส่วนมูลค่าการโอนกลบัค่อนขา้งสูง  (สหภาพพม่า (3.7%) และ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

(1.74%) ประเทศมาเลเซีย (0.52%)) 

 

รูปภาพทีC 2.6 การเปรียบเทียบสดัส่วนมูลค่าการโอนกลบัประเทศเทียบกบัค่า GDP2 

 

แหล่งทีIมา:  World Bank  

 

เป้าประสงคนี์E มีความชดัเจน คือ เน้นการทีIประเทศกาํลงัพฒันามีการระดมทรัพยากรทางการเงิน

เพิIมเติมจากแหล่งทีIมาทีIหลากหลาย มีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย แต่ตวัชีE วดัทีIกาํหนดนัEน

กลบัมีนิยามทีIไม่ชดัเจน โดยระบุใชต้วัแปรทีIคิดเป็นสดัส่วนต่องบประมาณประเทศทัEงหมด คณะผูท้าํวจิยัจึง

ตัEงคาํถาม “งบประมาณของประเทศทัEงหมด” คืออะไร ดงันัEน คณะผูว้จิยัจึงขอตีความคาํวา่ “งบประมาณของ

                                                             
2 มูลค่าการโอนกลบัและ GDP ทีIใชค้าํนวณเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar) 
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ประเทศทัEงหมด” เป็น “ผลผลิตมวลรวมของประเทศ” ซึI งจะทาํใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการคาํนวณตวัชีEวดัทีI

เสนอโดยธนาคารโลก ทัEงนีEขอ้มูลของตวัชีEวดัตามการตีความนีE มีอยูแ่ลว้ในฐานขอ้มูลของธนาคารโลก 

อยา่งไรกต็าม ยงัไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมขอ้มูลในส่วนของความช่วยเหลือใต-้ใต ้สาํหรับประเทศ

ไทย ดงันัEนหน่วยงานทีIเกีIยวขอ้งอาจจดัการประชุมเพืIอพิจารณาขัEนตอนและวิธีการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว

ไวเ้ป็นฐานขอ้มูลเพืIอติดตามความคืบหนา้ของเป้าประสงค ์17.3  

นอกจากนีE  คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ตวัชีEวดัทีI 17.3.1 และ 17.3.2 ยงัขาดความเหมาะสม เนืIองจากไม่

สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์17.3 ซึI งเนน้การระดมทรัพยากรทางการเงินเพิIมเติมจากแหล่งทีIมาทีIหลากหลาย 

แต่ตวัชีEวดักลบัดูความหลากหลายของทีIมาของทรัพยากรผา่นประเภทการเคลืIอนยา้ยเงินทุนเท่านัEน แต่ไม่ได้

ดูในมิติของประเทศทีIมาของเงินทุน และระยะเวลาของเงินทุน (สัEนหรือยาว) 

 

2.4 เป้าประสงค์ทีC 17.4 ช่วยประเทศทีCกาํลงัพฒันาในการบรรลุความยัCงยืนของหนีLระยะยาว โดยใช้

นโยบายทีCประสานงานกนัโดยมุ่งส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงนิทุน การบรรเทาหนีLและการปรับ

โครงสร้างหนีLตามความเหมาะสม และ ช่วยแก้ปัญหาหนีLต่างประเทศของประเทศทีCยากจน และมี

หนีLสินในระดบัสูงเพืCอลดปัญหาหนีLสิน  
 

ตวัชีEวดัของเป้าประสงคนี์E  คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ไดก้าํหนดใหเ้ป็นสดัส่วนบริการ

เงินกูต่้อการส่งออกของประเทศ 

ตัวชี&วดั 17.4.1 สัดส่วนบริการเงินกู้ คิดเป็นร้อยละของการส่งออกสินค้าและการบริการ  

ตวัชีEวดันีE พิจารณาถึงสัดส่วนหนีE สินรวมของรัฐบาล ซึI งก็คือ ผลรวมของการชาํระดอกเบีEย และการ

ชาํระคืนเงินตน้ในหนีE สินระยะยาว ในรูปแบบของสกุลเงินต่าง ๆ นาํมาเปรียบเทียบกบั มูลค่าการส่งออก

สินคา้และบริการ ตวัชีEวดันีE เป็นตวัแปรหนึIงทีIใชว้ดัสภาพคล่องของประเทศ หากสัดส่วนนีE มีค่าตํIา หรือการ

บริการเงินกูต้ ํIากว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการ แสดงว่าประเทศมีสภาพคล่องดี มีความสามารถใน

การชาํระหนีE  ธนาคารโลกเสนอผลการวิเคราะห์ตวัเลข พบวา่กลุ่มประเทศทีIกาํลงัพฒันาจะสามารถประสบ

กบัปัญหาทางเศรษฐกิจ เมืIอมูลค่าปัจจุบนัของหนีE สินนัEนสูงกวา่มูลค่าการส่งออก 2 เท่า โดยในกลุ่มประเทศ

ทีIมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมกัจะพบวา่มีอตัราหนีE สูงดว้ยเช่นกนั  
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สาํหรับตวัชีEวดั 17.4.1 ธนาคารโลกไดเ้สนอสูตรคาํนวณไวด้งัต่อไปนีE  

การบริการเงินกู	้(%) = 	 + หนีEรวมของรัฐบาล

มูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการ
, × 100 

 

ในขณะทีIตวัชีE วดัตามนิยามขององคก์ารสหประชาชาติวดัระดบัหนีE ต่างประเทศของภาครัฐเท่านัEน 

คณะวิจยัมีความเห็นวา่ สถิติหนีE ต่างประเทศทีIควรใหค้วามสาํคญัควรเป็นการวดัมูลค่าหนีE  ซึI งอาจจะเป็นหนีE

ทีI ก่อโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หนีE ต่างประเทศควรรวมถึงการกู้ยืมจากแหล่งเงินทีIมาจากถิIนฐาน

ต่างประเทศ โดยมีภาระผกูผนัทีIจะตอ้งชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีEยเมืIอครบกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน 

ทัEงนีE ขอ้มูลหนีE ต่างประเทศมีความสําคญัต่อการติดตามวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงดาํเนิน

นโยบายเพืIอรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  

ดงันัEน นอกจากตวัชีEวดัการใหบ้ริการเงินกู ้(Debt services) ในนิยามขา้งตน้ ซึI งดูเพียงหนีEของรัฐบาล 

ธนาคารโลกจึงไดเ้สนอตวัชีE วดัอืIนเพิIมเติมทีIเกีIยวขอ้งกบัสัดส่วนบริการเงินกู ้ เช่น อตัราส่วนหนีE รวมของ

รัฐบาลต่อ GDP, อตัราส่วนหนีE ต่างประเทศ (External Debts) ต่อมูลค่าการส่งออก และ สัดส่วนของหนีE

ต่างประเทศเทียบกบัหนีEรวมของรัฐบาล    

รูปภาพ 2.7 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนหนีE รวมของรัฐบาลเทียบกบัมูลค่าการส่งออก 

ในช่วง 10 ปีทีIผา่นมาตํIากวา่ค่าเฉลีIยในกลุ่มของประเทศทีIมีรายไดป้านกลางระดบัสูง (Upper Middle Income 

Country) ในทางตรงขา้ม รูปภาพทีI 2.8 แสดงถึง สัดส่วนหนีE รวมของรัฐบาลต่อรายได้ประชาชาติของ

ประเทศไทย เปรียบเทียบกบักบักลุ่มประเทศทีIมีรายไดป้านกลางระดบัสูง (Upper Middle Income Country) 

จะเห็นไดว้า่ อตัราส่วนหนีEรวมต่อรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทยมีค่าสูงกวา่กลุ่มประเทศทีIมีรายไดป้าน

กลางระดบัสูง เกือบตลอดช่วงเวลาครึI งทศวรรษ  โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544 การบริการ

เงินกู้ ทีI มีค่าสูงสุดในประวติัศาสตร์ เป็นผลทาํให้สัดส่วนหนีE รวมของรัฐบาลเปรียบเทียบกับรายได้

ประชาชาติมวลรวมของประเทศไทย (Total Debt/GNI) มีค่าสูงขึEนถึงร้อยละ 17.37 ซึI งในขณะนัEน ประเทศ

ไทยไดเ้ผชิญกบัปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ รวมถึง การประกาศค่าเงินบาทลอยตวั  
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รูปภาพทีC 2.7 สดัส่วนหนีEรวมของรัฐบาลต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการของประเทศไทย เปรียบเทียบกบักลุ่ม

ประเทศทีIมีรายไดป้านกลางระดบัสูง (Upper Middle Income)  

 

แหล่งทีIมา:  World Bank, International Debt Statistics  

 

รูปภาพทีC 2.8 สดัส่วนหนีEรวมของรัฐบาลต่อรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย เปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศทีIมีรายไดป้าน

กลางระดบัสูง (Upper Middle Income Country)  
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แหล่งทีIมา:  World Bank, International Debt Statistics  

2.5 เป้าประสงค์ทีC 17.5 ใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศพฒันาน้อยทีCสุด  
 

สาํหรับเป้าประสงคนี์E  คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติไดก้าํหนดตวัชีEวดัไวด้งันีE  

ตัวชี&วดั 17.5.1 จาํนวนประเทศทีLมกีารใช้มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพืLอประเทศพัฒนาน้อยทีLสุด 

ถา้ดูจากคาํนิยามของทีIองคก์ารสหประชาชาติกาํหนดไว ้ คือ จาํนวนประเทศทีIทาํการปฏิรูปนโยบาย

ประเทศ และสนบัสนุนลงทุนในประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด  ตวัชีEวดันีE ยงัมีความไม่ชดัเจนสูง ไม่วา่จะเป็นใน

เรืIองของนิยาม หรือขอ้มูลทีIจะนาํมาใชใ้นการประเมินหรือพิจารณาทีIยงัขาดแคลนอยู ่ แมว้่าในบริบทของ

ประเทศไทย BOI จะมีการจดัตัEงกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพืIอส่งเสริมการลงทุนไทยใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนและตลาดใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พืIอขยายการลงทุนของไทยไป

ยงัต่างประเทศและเพืIอพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศทีIนกัลงทุนไทยไปลงทุน แต่ไม่มีการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติจาํนวนประเทศทีIมีการทาํขอ้ตกลง  

เมืIอพิจารณาดา้นความเหมาะสมของตวัชีEวดั ในขณะทีIเป้าประสงคเ์นน้เพิIมการใชม้าตรการส่งเสริม

การลงทุนในประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด แต่ตวัชีEวดักบัเป็นจาํนวนประเทศทีIมีการใชม้าตรการสนบัสนุนการ

ลงทุนเพืIอประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด ทัEงทีIควรจะเป็นจาํนวนประเทศพฒันานอ้ยทีIสุดทีIภาคเอกชนของแต่ละ

ประเทศสมาชิกไปลงทุนและไดรั้บการสนบัสนุนการลงทุนจากภาครัฐ  

ยิIงไปกว่านัEน หน่วยงานทีIเกีIยวขอ้งอาจพิจารณาเก็บรวบรวมขอ้มูลมูลค่าการลงทุนผ่านมาตรการ

ส่งเสริมสนบัสนุนการลงทุนในประเทศพฒันาน้อยทีIสุด เพืIอใชเ้ป็นตวัชีE วดัของเป้าประสงคนี์E ซึI งน่าจะมี

ความเหมาะสมกบัเป้าประสงคม์ากกวา่ตวัชีEวดั 17.5.1 

 

2.6 เป้าประสงค์ทีC 17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคทีีCเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และ

เสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก (WHO) ซึCงรวมถึงการผ่านข้อสรุปการเจรจาภายใต้วาระการ

พฒันารอบโดฮา   
 

คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติไดก้าํหนดตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์17.10 ไวด้งันีE  
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ตัวชี&วดั 17.10.1 อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีLยทุกประเทศ (Weighted Average Tariff Rate) 

 อตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยของประเทศ (Weighted Average Tariff: WAT) สามารถคาํนวณไดจ้าก

สูตรดงัต่อไปนีE  

012 = 	30424
5

467
 

กาํหนดให้ Wi คือ นํE าหนกัทีIคิดจากสัดส่วนของมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ชนิดนัEน ๆ เทียบกบัมูลค่าการนาํเขา้

สินคา้ทัEงหมด  และ T คือ อตัราภาษีศุลกากรของสินคา้ชนิดนัEน ๆ  

จากการสาํรวจตวัชีEวดัอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยของประเทศ ยงัไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยทีI

รับผิดชอบโดยตรงในการคาํนวณและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม องคก์ารการคา้โลกไดค้าํนวณ 

อตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยของประเทศต่าง ๆ  (ดูตารางทีI 2.1) ตวัชีEวดันีE ถูกคาํนวณขึEนโดยอาศยัมูลค่าสินคา้ทีI

นาํเขา้ประเทศ โดยไม่รวมสินคา้เกษตรกรรมและสิIงทอ ธนาคารโลกไดท้าํการรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูล

ของตวัชีEวดันีE   

เนืIองดว้ยการเก็บอากรนาํเขา้เป็นภาระหนา้ทีIของกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั การจดัเก็บขอ้มูล

อากรขาเขา้และการคาํนวณอาจสามารถมอบหมายให้ทางกรมรับผิดชอบ เพืIอความสะดวกในการเขา้ถึง

ขอ้มูลและความเหมาะสม เนืIองจากทางกรมน่าจะมีความเขา้ใจในเรืIองอตัราภาษีศุลกากรมากกวา่หน่วยงาน

อืIน  

อยา่งไรก็ตาม เพืIอให้การคาํนวณตวัชีE วดัอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIยมีคุณภาพของขอ้มูลทีIดีขึEน นกั

เศรษฐศาสตร์แนะนาํว่าควรทีIจะพิจารณาถึงค่าภาษีศุลกากรทีIจุดสูงสุด (Tariff peaks) ซึI งก็คือ ค่าภาษีทีIสูง

กว่าสินคา้ปกติชนิดอืIน ๆ (หรืออาจจะมีอตัราภาษีทีIสูงกว่า15%) โดยเฉพาะหากมีการจดัเก็บภาษีตามลาํดบั

ขัEนการผลิต  (หรือ ภาษีขัEนบนัได ในบางประเทศจะจดัเกบ็ภาษีทีIสูงขึEนในช่วงปลายของการผลิต)  
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ตารางทีC 2.1 การเปรียบเทียบอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลีIย (Weighted Average Tariff) ของประเทศต่าง ๆ ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 

ถึง พ.ศ.2660  

 

แหล่งทีIมา:  World Bank 

 

2.7 เป้าประสงค์ทีC 17.11 เพิCมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่งออกไปทัCวโลก 

โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยทีCสุดให้สูงขึLน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563  
 

คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติไดก้าํหนดตวัชีEวดัของเป้าประสงค ์17.11 ไวด้งันีE  

ตัวชี&วดั 17.11.1 ส่วนแบ่งการส่งออกในระดับสากลของประเทศกาํลงัพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา   

ทางองคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้ห้นิยามตวัชีE วดันีE ไวว้่า เป็นสัดส่วนผลรวมมูลค่าการส่งสินคา้และ

บริการออกนอกประเทศต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการรวมของโลก รูปภาพทีI 2.9 แสดงสัดส่วน

ผลรวมมูลค่าการส่งสินคา้และบริการออกนอกประเทศต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการรวมของโลก 

ของกลุ่มประเทศทีIมีรายไดต่้างกนัจาํแนกโดยธนาคารโลก ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศทีIมีรายไดสู้ง (High income) 
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และ รายไดป้านกลาง (Middle income) จะเห็นไดว้่า สัดส่วนการส่งออกของกลุ่มประเทศทีIมีรายไดสู้งต่อ

กลุ่มประเทศทีIมีรายไดป้านกลางอยูที่I  7:3  

คณะวิจยัมีความเห็นว่า สัดส่วนการส่งออกจาํเป็นทีIจะตอ้งนาํมาวิเคราะห์แยกเป็นแต่ละประเทศ 

และกลุ่มประเทศตามภูมิภาค เพืIอทีIจะพฒันาระบบทางการคา้ ทัEงนีE ควรเฝ้าสังเกตติดตามการเปลีIยนแปลง

มูลค่าส่งออกของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการเพิIมขึEนของมูลค่าส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาและ

ประเทศทีIมีระดบัการพฒันานอ้ยทีIสุด  และการลดลงของมูลค่าการส่งออกในบางประเทศ และรัฐจาํเป็นทีI

จะตอ้งเขา้ใจถึงองคป์ระกอบทีIจะเพิIมคุณภาพและมูลค่าให้แก่สินคา้และบริการทีIจะส่งออก  เพืIอทีIจะเพิIม

ประโยชน์ในแง่การคา้ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีIยงัยนืในเป้าหมายอืIน ๆ นอกจากนีE  สินคา้บาง

จาํพวก เช่น อาวุธ นํE ามนั แหล่งวตัถุดิบ พลงังานธรรมชาติ ควรทีIจะแยกในการทาํการวิเคราะห์ และในแง่

ของการคา้ทีIเป็นการบริการนัEน ก็ตอ้งให้ความสนใจเพิIมขึEนและควรอพัเดทขอ้มูลอยู่เสมอ เช่น ขอ้มูลทีI

เกีIยวขอ้งกบัการยา้ยถิIนฐาน การท่องเทีIยว  ขอ้มูลเกีIยวกบับริษทัขา้มชาติ (Multinational companies: MNC) 

และ ขอ้มูลทางสถิติของตลาดแรงงาน  

โดยทางองค์การสหประชาชาติ ไดเ้สนอให้  3 หน่วยงานร่วมกนัรับผิดชอบในเรืIองของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซึI งได้แก่ องค์การการคา้ระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) การประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  (United Nations Conference on Trade and Development: 

UNCTAD) และองคก์ารการคา้โลก (The World Trade Organization: WTO)   

ส่วนในบริบทของประเทศไทยนัEน หน่วยงานทีIรับผิดชอบนัEน คือ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสืIอสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยไดรั้บความร่วมมือจากกรมศุลกากร  

คณะผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจตวัชีEวดัดงักล่าว พบวา่ มีการเปิดเผยถึงขอ้มูลทีIเกีIยวกบัมูลค่าการส่งออก

ไปยงัต่างประเทศรวมทุกประเทศ รวมถึงไดมี้การนาํเสนอในรูปแบบของ มูลค่าและสัดส่วนส่งออกสินคา้

สาํคญั โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ไดแ้ก่  อาเซียน ญีIปุ่น สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยโุรป (ตารางทีI 2.2) ดงันัEน 

เพืIอให้สามารถตอบสนองต่อตวัชีE วดั 17.11.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว ควรมีการเพิIมการแบ่งกลุ่ม

ประเทศตามระดบัการพฒันาของประเทศ  อาทิ กลุ่มประเทศทีIมีพฒันานอ้ยทีIสุด กลุ่มประเทศทีIกาํลงัพฒันา 

นอกจากนีE  จากรูปภาพทีI 2.10 และ 2.11 Federico & Junguito, A. (2016) ไดน้าํเสนอขอ้มูลทีIเกีIยวกบัการ

ส่งออกเปรียบเทียบกบั GDP รวมถึง มีการนาํมาคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอืIน ๆ ตวัชีEวดั 

17.11.1 ในบริบทของประเทศไทย นัEนอาจพิจารณานาํมูลค่าการส่งออกเทียบกบัมูลค่าการส่งออกรวมของ



 

50 
 

ประเทศ และเทียบกบั GDP แลว้นาํมาจาํแนกเป็นสัดส่วนทีIส่งออกไปยงักลุ่มประเทศทีIกาํลงัพฒันา และ

กลุ่มประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด จะทาํใหท้ราบถึงระดบัการพึIงพาตลาดภายนอกประเทศ 

 

รูปภาพทีC 2.9 การเปรียบเทียบสดัส่วนมูลค่าการส่งสินคา้และบริการออกนอกประเทศ  

ระหวา่งกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศทีIมีรายไดสู้ง (High income) และ รายไดป้านกลาง (Middle income) และ ขนาดมูลค่าการ
ส่งออก ตัEงแต่ปีพ.ศ. 2544 ถึง 2556 

 
แหล่งทีIมา:  World Bank 

 

 

ตารางทีC 2.2 มูลค่าและสดัส่วนการส่งสินคา้ออกสาํคญัของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศต่าง ๆ ปีพ.ศ. 2558-2560 

 

 

แหล่งทีIมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสืIอสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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รูปภาพทีC 2.10 สดัส่วนมูลค่าการส่งออกเทียบกบั GDP 

 

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

 

รูปภาพทีC 2.11 สดัส่วนมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศอืIน ๆ เทียบกบั GDP  

 

แหล่งทีIมา: Federico, G. & Tena Junguito, A. (2016) 
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2.8 เป้าประสงค์ทีC 17.12 ทําให้เกิดการดําเนินการในเวลาทีCเหมาะสมในเรืCองการเข้าถึงตลาดปลอดภาษี 

และปลอดการจํากัดปริมาณ ในระยะยาวสําหรับประเทศพฒันาน้อยทีCสุด โดยให้สอดคล้องกับการ

ตัดสินใจขององค์การการค้าโลก รวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าทีCการ

ให้สิทธิñพเิศษทางการค้าทีCใช้กบัประเทศพฒันาน้อยทีCสุด จะมีความโปร่งใสและเรียบง่ายและมีส่วน

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเข้าถงึตลาด    
 

สาํหรับเป้าประสงคที์I 17.12 นีE  คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติไดก้าํหนดตวัชีEวดัไวด้งันีE  

ตัวชี&วัด 17.12.1 ภาษศีลุกากรเฉลีLยทีLประเทศกาํลงัพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีLสุด  และรัฐกาํลงัพัฒนาทีLเป็น

หมู่เกาะขนาดเลก็ เผชิญอยู่  

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีนโยบายสนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศกบัประเทศในกลุ่ม CLMV ทีI

ประกอบดว้ยราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวยีดนาม และกลุ่ม Greater Mekong Sub-region (GMS) ซึI งประกอบดว้ยประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และประเทศในกลุ่ม CLMV ผ่านขอ้ตกลงทางการคา้ทวิภาคีและพหุภาคี ทัEงนีE  สมภพ มานะ

รังสรรค ์(2553) ไดท้าํการศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งไทย และประเทศสมาชิกในกลุ่ม CLMV 

และ GMS พบว่าการนาํเขา้และส่งออกระหว่างไทยและกลุ่มประเทศ GMS นัEนเพิIมขึEนเรืIอย ๆ นอกจากนีE

ประเทศไทยยงัมีการดาํเนินการทบทวนและแกไ้ขมาตรการการกีดกนัทางการคา้ทางภาษีศุลกากร (Tariff 

Barriers) และมาตรการกีดกนัทางการคา้ทีIมิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) เพืIอสนบัสนุนภาคการส่งออกของ

ประเทศและส่งเสริมการคา้ชายแดนกบัประเทศเพืIอนบา้น 

ธนาคารโลกไดจ้ดัทาํขอ้มูลสําหรับตวัชีE วดันีE  โดยแสดงในลกัษณะของค่าภาษีศุลกากรถวัเฉลีIย

สาํหรับกลุ่มประเทศทีIเรียกวา่ “most favoured nations”  

อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีLยทีLประเทศกาํลงัพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีLสุด  และรัฐกาํลงัพัฒนาทีLเป็น

หมู่เกาะขนาดเลก็ เผชิญอยู่ คาํนวณโดยใชสู้ตรการคาํนวณดงันีE  

 

 0128 = 	30424
59

467
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กาํหนดให้ Wi คือ นํE าหนักทีIคิดจากสัดส่วนของมูลค่าการนําเขา้สินคา้ชนิด i จากประเทศกาํลงัพฒันา 

ประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด  และรัฐกาํลงัพฒันาทีIเป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ เทียบกบัมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทัEงหมด  

และ T คือ อตัราภาษีศุลกากรของสินคา้ชนิดนัEน ๆ nL คือ จาํนวนประเภทสินคา้นาํเขา้ของประเทศ 

โดยจาํแนกตามชนิดสินคา้ ไดแ้ก่  

1. สินคา้ขัEนปฐม (Primary product) คือ สินคา้ประเภททีIมีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เป็นไป

ตามธรรมชาติของสินคา้ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปแต่อย่างใด เช่น ผลผลิตทาง

การเกษตร ประมง ป่าไม ้เหมืองแร่  

2. สินคา้อุตสาหกรรม (Manufactured product) สินคา้ทีIผา่นกระบวนการดว้ยเครืIองจกัรกล  

ประเทศไทยได้ให้ความสําคญัต่อเป้าประสงค์ทีI 17.12 โดยผลกัดนั การเขา้ถึงตลาดปลอดภาษี

สาํหรับประเทศทีIพฒันานอ้ยทีIสุด ซึI งทางกระทรวงการคลงัไดน้าํประกาศกระทรวงการคลงั เรืIอง การยกเวน้

อากรสาํหรับสินคา้ทีIมีถิIนกาํเนิดจากประเทศพฒันานอ้ยทีIสุด ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมืIอวนัทีI 

8 เมษายน พ.ศ. 2558 และเริIมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีI 9 เมษายน พ.ศ. 2558  
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บททีC 3  

สถานะปัจจุบันของตวัชีLวดัภายใต้เป้าหมายทีC 17 ในด้านการเงนิและการค้า ในบริบท

ประเทศไทย 

 

ในบทนีE  คณะผู ้วิจัยได้ทําการประเมินสถานะปัจจุบันของตัวชีE ว ัดซึI งกําหนดโดยองค์การ

สหประชาชาติ ตามนิยามทีIใหไ้วใ้นบททีI 2 และวเิคราะห์เปรียบเทียบสถานะของตวัชีEวดัในอดีตและปัจจุบนั

ของตวัชีE วดั ขอ้มูลทีIใชใ้นการวิเคราะห์ในบทนีE ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทีIหลากหลาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย สาํนกังบประมาณ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ธนาคารโลก OECD รวมถึงเอกสาร

และเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ BOI และสถานทูตไทยในประเทศพฒันา

น้อยทีIสุด ทัEงนีE  ความครอบคลุมของขอ้มูลทีIทาํการวิเคราะห์ในบทนีE ขึEนอยู่กับการมีอยู่ของขอ้มูลจาก

หน่วยงานต่าง ๆ โดยในบางส่วนของการวิเคราะห์ คณะผูว้ิจยัไดท้าํการคาํนวณเพิIมเติมเพืIอเพิIมความเขา้ใจ

ถึงสถานะของตวัชีE วดั และแนวโน้มของตวัชีE วดัเพืIอให้เห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าประสงคที์I 

17.1-17.5 และ 17.10-17.12 

 

3.1 เป้าประสงค์ทีC EF.E เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึง

การระดมทรัพยากรผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพืCอพัฒนา

ขดีความสามารถภายในประเทศในการเกบ็ภาษแีละรายได้อืCนๆของรัฐ 

 

ตัวชี&วัด 17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็นสัดส่วนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) จาํแนกตามแหล่งทีLมาของรายได้ 

 

จากขอ้มูลทางสถิติโดยธนาคารโลก รายไดร้วมของรัฐต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ไทย

เพิIมขึEนจากประมาณ 12% ในปีพ.ศ. 2515 มาอยูที่IจุดสูงสุดทีI 24.51% ในปี 2558 นัIนหมายถึงสัดส่วนของ

รายไดภ้าครัฐต่อรายไดร้วมของประเทศเพิIมขึEนประมาณ 2 เท่า แต่ในปีพ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 สัดส่วนของ
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รายไดภ้าครัฐต่อ GDP ลดลงอยา่งต่อเนืIอง (23.92% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2559 และ 23.39% ของ GDP ในปี

พ.ศ. 2560) 

ตารางทีI 3.1 บ่งชีE ถึงการเพิIมขึEนของรายไดร้วมของรัฐบาลจาก 1.83 ลา้นลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2551 มา

เป็น 2.972 ลา้นลา้นบาทในปีพ.ศ. 2560 จากตวัเลขสถิติการคลงัของสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั รายได้

ภาครัฐ (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงินบริจาค) ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2561 

เฉลีIยอยู่ทีI 18.82% ของ GDP (มีค่าตํIาสุดทีI 17.44% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2551 และสูงสุดทีI 19.91% ของ 

GDP ในปีพ.ศ. 2556)  ในปีพ.ศ. 2561 รัฐบาล มีรายไดร้วม (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงิน

บริจาค) อยูที่I 18.11% ของ GDP  

เมืIอพิจารณาผลการจัดเก็บรายได้โดยหน่วยงานหลักของภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรม

สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ ์กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

พบวา่ ผลรวมรายไดที้Iจดัเกบ็ (Gross Revenues) ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เท่ากบั 2.971 ลา้นลา้นบาท โดย

รายไดส่้วนใหญ่จะมาจากกรมสรรพากร คิดเป็น 64.40% ของรายไดร้วมของภาครัฐ เมืIอดูสดัส่วนรายไดจ้าก

ภาษีทุกประเภทรวมกนัต่อ GDP จะเห็นวา่สดัส่วนรายไดจ้ากภาษีเพิIมขึEนเรืIอยๆ จากประมาณ 10% ในปีพ.ศ. 

2515 มาแตะระดบัสูงสุดทีI 17% ของ GDP ในปีพ.ศ. 2556 (ดูตารางทีI 3.1) 

จากรูปภาพทีI 3.1 จะเห็นว่ารายไดส่้วนใหญ่ของภาครัฐมาจากภาษีทีIเก็บจากสินคา้และบริการ เช่น 

ภาษีมูลค่าเพิIม (Value added tax: VAT) และภาษีสรรพสามิต เป็นเช่นนีE มาหลายทศวรรษ นอกจากนีE  ยงั

แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของภาษีประเภทนีE ต่อ GDP หรือระดบัรายไดร้วมของประเทศมีการปรับตวัสูงขึEน

เมืIอเปรียบเทียบสดัส่วนในปีพ.ศ. 2515 และพ.ศ. 2560 แต่กเ็ป็นการเพิIมขึEนเพียงเลก็นอ้ย  

เป็นทีIน่าสังเกตว่า เมืIอดูสัดส่วนทีIแตกต่างกนัของแต่ละประเภทภาษี จะเห็นว่า รายไดภ้าครัฐทีIเคย

ไดจ้ากภาษีการคา้ระหวา่งประเทศเป็นอนัดบัทีI 2 รองจากภาษีจากสินคา้และบริการ มีสดัส่วนลดลงอยา่งเห็น

ไดช้ดัโดยเฉพาะหลงัวิกฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ในปีพ.ศ. 2540  ซึI งเป็นผลจากการทาํขอ้ตกลงทาํการคา้เสรี 

(Free Trade Agreement) กบัประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอืIนๆ ทัEงทีIเป็นทวภิาคีและพหุภาคี 

รูปภาพทีI 3.1 แสดงใหเ้ห็นถึงสัดส่วนรายไดข้องภาครัฐต่อ GDP ทีIเพิIมขึEนมาตลอด 45 ปีนีE  เป็นการ

เพิIมขึEนของรายไดรั้ฐจากภาษีรายไดแ้ละเงินสมทบกองทุนทีIเกีIยวกบัประกนัสังคม อย่างไรก็ดี ตวัเลขใน

ตารางทีI 3.1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนภาษีรายไดไ้ม่ไดเ้พิIมขึEนในช่วง 10 ปีทีIผา่นมา (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2560) 

และกลบัมีสดัส่วนลดลงในช่วง 5 ปีสุดทา้ย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ในขณะเดียวกนักลบัเห็นสดัส่วนรายได้
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ภาษีจากสินคา้และบริการเพิIมขึEนจาก 6.94% ของรายไดร้วมของประเทศในปีพ.ศ. 2551 มาเป็น 8.32% ของ

รายไดร้วมของประเทศในปีพ.ศ. 2560  

 

รูปภาพทีC ó.1 สดัส่วนรายไดรั้ฐบาลต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 

แหล่งทีIมา: World Bank และการคาํนวณโดยคณะผูว้จิยั 
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ตารางที' ).+ รายไดร้วมของรัฐบาลและสดัส่วนของรายไดรั้ฐต่อ GDP (แยกตามแหล่งที:มา) ในช่วงปี 2551-2560 และแหล่งที:มาของรายไดรั้ฐบาลในปี 2560 

 สดัส่วน % ของ GDP ลา้นลา้นบาท 
 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560*  

ภาษีรายได ้ 7.33 6.60 6.31 7.53 6.98 7.30 6.65 6.51 6.15 5.78 0.8938 
ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศ 0.99 0.79 0.86 0.88 0.94 0.85 0.80 0.73 0.67 0.59 0.0906 
ภาษีที:เกบ็จากสินคา้และ

บริการอื:น  
6.94 6.67 7.64 7.82 7.40 8.73 8.21 8.75 8.46 8.32 1.2861 

ภาษีอื:นๆ 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.0188 
รวมภาษี 15.37 14.17 14.92 16.34 15.43 17.00 15.78 16.12 15.41 14.80 2.2892 
เงินสมทบกองทุนที:เกี:ยวกบั

ประกนัสงัคม 
4.64 4.90 6.44 4.38 4.41 3.87 4.91 5.16 5.04 5.16 0.1534 

เงินบริจาคและรายไดอื้:นๆ 2.58 2.41 2.86 2.60 2.67 2.81 2.95 3.24 3.48 3.43 0.5298 
รายไดข้องภาครัฐต่อ GDP 22.59 21.49 24.22 23.33 22.51 23.68 23.63 24.51 23.92 23.39  
รวมรายไดท้ัNงหมด 
(ลา้นลา้นบาท) 

1.83 1.69 2.06 2.24 2.34 2.66 2.61 2.81 2.89 2.972  

*ฐานขอ้มูลของธนาคารโลกมีขอ้มูลถึงปี 2560 เท่านัNน 
แหล่งที:มา: ธนาคารโลก (World Bank) และการคาํนวณโดยคณะผูว้จิยั 
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ตารางที' ).7 การใชจ่้ายของภาครัฐในช่วงปีพ.ศ. 2552-2561 

  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ค่าตอบแทนแรงงาน 664,730 691,888 733,229 841,016 842,108 863,317 925,079 987,510 1,019,084 1,046,705 
     ค่าจา้งและเงินเดือน 549,593 571,351 598,877 693,712 686,442 694,015 731,881 762,649 776,243 782,146 
     เงินสมทบประกนัสงัคม 115,137 120,537 134,352 147,304 155,666 169,302 193,198 224,861 242,841 264,559 
          เงินสมทบตามจริง 18,872 18,321 17,666 22,245 21,539 20,560 18,960 18,435 15,463 17,777 
          ภาระผกูพนัตอ้งชาํระ 245,687 224,520 207,195 170,953 147,763 135,106 128,344 115,917 105,074 97,360 
การใชสิ้นคา้และบริการ 364,005 378,796 334,566 393,052 415,227 464,807 441,548 455,062 448,182 476,222 
ดอกเบีNย 111,213 124,678 135,159 140,183 102,643 113,729 120,058 131,211 134,156 145,806 
    ใหผู้มี้ถิ:นที:อยูต่่างประเทศ 1,413 1,292 1,167 1,150 1,249 1,270 1,048 1,177 1,174 1,021 
    ใหผู้อ้ยูใ่นประเทศยกเวน้รัฐ 109,800 123,386 133,992 139,033 101,394 112,459 119,010 130,034 132,982 144,785 
เงินอุดหนุน 31,816 65,799 80,675 148,445 143,169 105,462 98,525 117,830 107,215 112,114 
     จ่ายใหก้บัรัฐวสิาหกิจ 31,006 64,860 79,743 142,462 135,925 101,166 96,602 116,663 106,564 109,919 
     จ่ายใหก้บัสถาบนัเอกชน 809 940 932 5,983 7,244 4,296 1,923 1,167 651 2,194 
เงินช่วยเหลือ 362,333 322,355 318,476 540,349 496,687 404,604 480,874 500,521 535,851 519,137 
     รัฐบาลต่างประเทศ 748 579 404 1,384 931 1,191 1,366 649 612 434 
     องคก์รระหวา่งประเทศ 1,165 1,394 1,108 1,225 1,187 1,522 1,057 1,131 1,125 1,016 
     หน่วยงานอื:นๆ ของภาครัฐ 360,420 320,382 316,964 537,740 494,569 401,891 478,451 498,741 534,114 517,687 
          ประจาํ 351,100 310,186 307,824 513,070 475,760 384,429 443,280 465,371 517,237 500,465 
          ลงทุน 9,320 10,196 9,140 24,670 18,809 17,462 35,171 33,370 16,877 17,222 
เงินสงัคมสงเคราะห์ 76,020 32,585 69,688 74,281 66,150 70,867 75,242 81,375 82,870 79,704 
     เพื:อช่วยเหลือทางสงัคม 18,715 4,822 4,060 5,898 2,288 1,459 2,288 2,756 2,867 1,692 
     สาํหรับลูกจา้งของรัฐบาล 57,305 27,763 65,627 68,383 63,862 69,408 72,954 78,619 80,003 78,012 
ค่าใชจ่้ายอื:นๆ 50,640 58,987 60,096 91,595 101,929 77,085 85,674 98,474 89,880 80,170 
รวมทัNงสิNน 1,660,757 1,675,089 1,731,888 2,228,921 2,167,913 2,099,871 2,227,000 2,371,983 2,417,238 2,459,858 

แหล่งที:มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 



 

59 
 

ตัวชี&วัด 17.1.2 สัดส่วนของเงินภาษีภายในประเทศ (Domestic Taxes) ที=ถกูใช้ไปในงบประมาณรายจ่ายของ

ภาครัฐ 

จากฐานขอ้มูล GFS ตวัเลขสดัส่วนรายไดภ้าษีต่อรายจ่ายรัฐบาลของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2559 อยู่

ทีA 15.51% ลดลงมาจากปีพ.ศ. 2558 (16.03%) เพียงเลก็นอ้ย 

ทัCงนีC  รายจ่ายของภาครัฐสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนแรงงาน (เช่น 

เงินเดือน เงินสมทบประกนัสังคม) รายจ่ายสินคา้และบริการ ดอกเบีCยจ่าย เงินอุดหนุน เงินชดเชย เงินสังคม

สงเคราะห์ โดยตารางทีA 3.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัเลขรายจ่ายทีAเพิAมขึCนเรืAอยๆ อยา่งต่อเนืAองในช่วงปี พ.ศ. 2552 

– พ.ศ. 2561 คือ ค่าตอบแทนแรงงาน โดยมีค่าจา้งและเงินเดือนเพิAมจาก 5.5 แสนลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2552 มา

เป็น 7.8 แสนลา้นบาทในปีพ.ศ. 2561 และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพิAมจาก 1.2 แสนลา้นบาทมาเป็น 

2.6 แสนลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นภาระผกูพนั)  

ในส่วนของรายจ่ายอืAนๆ นัCน มีการเพิAมขึCนและลดลงสลบักนั แต่เมืAอเทียบมูลค่ารายจ่ายในปีพ.ศ. 

2552 และ ปีพ.ศ. 2561 จะเห็นวา่ค่าใชจ่้ายทีAมีอตัราเพิAมขึCนมากทีAสุด คือเงินอุดหนุนทีAเพิAมจาก 0.3 แสนลา้น

บาทในปีพ.ศ. 2552 มาเป็น 1.1 แสนลา้นบาทในปีพ.ศ. 2561 (เพิAมขึCนประมาณ 2.5 เท่าตวั หรือ 250%) โดย

ส่วนนีC เป็นผลมาจากมาตรการอุดหนุนต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนราคาสินคา้เกษตร เงิน

อุดหนุนค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคให้แก่ผูมี้รายไดน้อ้ย หรือการให้เบีCยคนชราและบตัรสวสัดิการทีAให้แก่ผูมี้

รายไดน้อ้ย ตามมาดว้ยเงินช่วยเหลือทีAเพิAมจาก 3.6 แสนลา้นบาทเป็น 5.2 แสนลา้นบาท (เพิAมขึCนเกือบ 50%) 

ซึA งส่วนใหญ่เป็นเงินทีAใหก้บัหน่วยอืAนของรัฐ ในส่วนของค่าใชจ่้ายเพืAอซืCอสินคา้และบริการนัCนเพิAมขึCนจาก 

3.6 แสนลา้นบาท มาเป็น 4.8 แสนลา้นบาท และดอกเบีCยจ่ายเพิAมขึCนจาก 1.1 แสนลา้นบาทเป็น 1.5 แสนลา้น

บาท (เพิAมขึCนประมาณ 30%) 

ในส่วนของเงินช่วยเหลือทีAใหแ้ก่รัฐบาลต่างประเทศนัCน มีการปรับระดบัเพิAมขึCนและลดลงสลบักนั

ไปทุกๆ 3-4 ปี อยูร่ะหวา่งมูลค่า 404 ลา้นบาท และ 1,384 ลา้นบาท ทัCงนีC  เป็นทีAน่าสังเกตวา่ เงินช่วยเหลือทีA

ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศลดลงเรืAอยๆ มาตัCงแต่ปีพ.ศ. 2558 ในขณะเดียวกนั เงินช่วยเหลือทีAให้แก่องคก์ร

ระหวา่งประเทศเคยมีมูลค่าเพิAมขึCนจาก 1,165 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2552 ไปแตะระดบัสูงกวา่ 1,500 ลา้นบาท

ในปีพ.ศ. 2557 แต่นบัตัCงแต่ปีทีAมีรัฐบาลชุดปัจจุบนั เงินช่วยเหลือในส่วนนีCก็ลดลงประมาณ 400 ลา้นบาท 

เหลือเพียง 1,016 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2561 ซึA งสวนทางกบัเป้าหมายการพฒันาทีAย ัAงยืนทีA 17 ทีAส่งเสริมให้มี

หุน้ส่วนความร่วมมือระหวา่งประเทศผา่นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 
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เงินสังคมสงเคราะห์เพืAอการช่วยเหลือทางสังคมลดลงจาก 18,715 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2552 เหลือ

เพียง 1,692 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2561 ในขณะทีAรัฐให้เงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างของรัฐรวมถึงขา้ราชการ

เกษียณอายเุพิAมขึCนจาก 57,305 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2552 เป็น 78,012 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2562 และเมืAอรวมเงิน

อุดหนุนทีAเพิAมขึCนร่วม 8 หมืAนลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกนั นัAนหมายถึงรัฐใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนแก่ผูมี้

รายไดน้อ้ยมากขึCนประมาณ 8.5 หมืAนลา้นบาท 

ตารางทีA 3.3 รายงานตัวเลขงบประมาณรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ (ตุลาคม - 

กนัยายน) 2560-2562 ซึA งเมืAอดูอตัราการเปลีAยนแปลงของตวัเลขงบประมาณรายจ่ายรวม พบว่าเพิAมขึCนใน

งบประมาณปีพ.ศ. 2561 แต่ลดลงเลก็นอ้ยในปีพ.ศ. 2562 (1.6%) โดยสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเมืAอเทียบ

กบั GDP (ซึA งเท่ากบัมูลค่าการใชจ่้ายรวมของประเทศ) ลดจาก 18.5% ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มาอยู่ทีA 

17.1% ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

แมร้ายจ่ายประจาํจะถูกตัCงไวใ้นมูลค่าทีAสูงขึCนในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 แต่รายจ่ายประเภทอืAนลว้น

แลว้แต่ลดลง โดยเฉพาะมีการตัCงรายจ่ายเพืAอชดใชเ้งินคงคลงัเท่ากบั 0 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รายจ่าย

ชาํระคืนเงินตน้ลดลง 10% และรายจ่ายลงทุนของภาครัฐถูกกาํหนดไวล้ดลง 2.4% ในปีงบประมาณพ.ศ. 

2562  

 

ตารางที' ).) งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

 ปีงบประมาณ2561 

เทียบกบั 

ปี 2560 ปีงบประมาณ 2562 

เทียบกบั 

ปี 2561 

งบประมาณรายจ่าย 3,050,000.00 4.30 3,000,000.00 -1.60 

(สดัส่วนต่อ GDP) 18.50  17.10  
รายจ่ายประจาํ  2,236,946.20 3.80 2,261,488.70 1.10 

(สดัส่วนต่องบประมาณ) 73.30  75.40  
รายจ่ายเพืAอชดใชเ้งินคงคลงั 49,641.90 83.30 0.00 -100.00 

(สดัส่วนต่องบประมาณ) 1.60  0.00  
รายจ่ายลงทุน 676,469.60 2.60 660,305.80 -2.40 

(สดัส่วนต่องบประมาณ) 22.20  22.00  
รายจ่ายชาํระคืนตน้เงินกู ้ 86,942.30 7.10 78,205.50 -10.00 

(สดัส่วนต่องบประมาณ) 2.90  2.60  
แหล่งทีAมา: สาํนกังบประมาณ สาํนกันายกรัฐมนตรี 
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รูปภาพที' ).2 สดัส่วนงบประมาณรายจ่าย แยกตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

แหล่งทีAมา: สาํนกังบประมาณ สาํนกันายกรัฐมนตรี และการคาํนวณโดยคณะผูว้จิยั 

 

รูปภาพทีA 3.2 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนแผนการใชจ่้ายตามงบประมาณทีAสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

แห่งชาติ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของงบประมาณปีพ.ศ. 2562 ถูกใช้ไปใน 2 ยุทธศาสตร์จากทัC งหมด 6 

ยทุธศาสตร์  

1) งบประมาณร่วมร้อยละ 28 ของปีงบประมาณ 2562 ถูกใชไ้ปในยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและ

พฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึA งเป็นการใช้จ่ายทีA เกีAยวกับการบริหารจัดการภาครัฐและ

บุคคลากรของรัฐ และเมืAอรวมกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของภาครัฐทีAมีสัดส่วนถึง 12% จะทาํ
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ให้งบประมาณทีAใชไ้ปกบัการบริหารงานของรัฐ (ไม่รวมค่าบุคคลากรรัฐในยทุธศาสตร์อืAน) สูงถึง 

40% ของงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

2) งบประมาณร้อยละ 19 จะถูกนาํไปใชใ้นยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน ซึA งเนน้

ทางดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา และสุขภาวะ 

ในดา้นทีAเกีAยวกบัการพฒันาทีAย ัAงยืนเป้าหมาย 17 นัCน แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาความเชืAอมโยงกบั

ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากับนานาประเทศ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 5,363.5 ลา้นบาท ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของงบประมาณ

ทัCงสิCน 3 ลา้นลา้นบาท) ภายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซึA งไดรั้บ

งบประมาณรวมทัCงสิCน 13% ของงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

ในส่วนเป้าหมายการพฒันาทีAย ัAงยืนอืAนขององคก์ารสหประชาชาติ เช่น ดา้นการแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนและลดความเหลืAอมลํC า งบประมาณถูกจดัไวส้ําหรับการพฒันาดา้นนีC อยู่ทีA 13% ของงบประมาณ 

งบประมาณทีAเกีAยวขอ้งกบัยุทธศาสตร์ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลืAอมลํCา และสร้างการ

เติบโตจากภายใน รวมทัCงสิCน 397,581.4 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1) แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความมัAนคงและลดความเหลืAอมลํCาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 67,921.6 

ลา้นบาท 

2) แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 223,933.3 ลา้นบาท 

3) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพืAอรองรับสงัคมผูสู้งอาย ุ851.2 ลา้นบาท 

4) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม และชุมชน 

1,987.8 ลา้นบาท 

5) แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาสืAอสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 2.0 ลา้นบาท 

6) แผนงานบูรณาการพฒันาพืCนทีAระดบัภาค 498.1 ลา้นบาท 

7) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลืAอมลํCาและสร้างการเติบโต 

จากภายใน) 96,032.5 ลา้นบาท 

8) แผนงานพืCนฐานดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลืAอมลํC าและสร้างการเติบโตจาก

ภายใน 6,354.9 ลา้นบาท 
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นอกจากนีC ยงัมีงบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการนํC าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีAเป็นมิตรกบัสิAงแวดลอ้มอยา่งย ัAงยืน 117,266.0 ลา้นบาท ซึA งคิดเป็นร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่าย

เท่านัCน และงบประมาณยอ่ยในส่วนของแผนงานบูรณาการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้ว และการคา้มนุษย ์

665.3 ลา้นบาท และแผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 5,195.5 ลา้นบาท 

ซึA งอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ดา้นความมัAนคงทีAไดรั้บงบประมาณรวมอยูที่A 329,239.6 ลา้นบาท 

 

3.2 เป้าประสงค์ที' 78.9 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื'องการให้ความ

ช่วยเหลือเพื'อการพฒันาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที' โดยรวมถงึพนัธกรณทีี'ให้ไว้โดยประเทศพฒันา

แล้วหลายประเทศที'จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ _.8 สําหรับให้แก่ประเทศ

กาํลงัพฒันา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ _.7` ถงึ _.9_ สําหรับให้แก่ประเทศพฒันาน้อยที'สุด 

 

ตัวชี&วัด 17.2.1 ความช่วยเหลือเพื=อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) สุทธิ, ยอดรวม และที=ให้แก่ประเทศ

พัฒนาน้อยที=สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้มวลรวมประชาชาติของ ผู้บริจาค OECD/คณะกรรมการพัฒนา

ช่วยเหลือ (Development Assistance Committee (DAC) 

 

จากตารางทีA 3.4 ขอ้มูลแสดงรายงานตวัชีC วดัทีA 17.2.1 ซึA งรวมถึงเงินช่วยเหลือเพืAอการพฒันาอย่าง

เป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ทัCงในส่วนทีAบริจาคใหป้ระเทศอืAนและทีAเป็นยอดรับ

จากประเทศอืAน ในช่วงปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2559 

ยอดรวมการให้ความช่วยเหลือเพืAอการพฒันาอย่างเป็นทางการ ในปีพ.ศ. 2549 อยู่ทีA 73.73 ลา้น

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  คิดเป็น 0.036% ของรายไดม้วลรวมประชาชาติของไทย (GNI) ตวัเลขเงินให้ความ

ช่วยเหลือเพิAมขึC นและลดลงสลับกันมาตลอด  อย่างไรก็ตาม เมืAอคิดเป็นสัดส่วนของรายได้มวลรวม

ประชาชาติ เงินให้ความช่วยเหลือ ODA ของไทยไม่เคยมียอดเกินกว่า 0.05% ของ GNI ของไทย ในปีพ.ศ. 

2560 มียอดบริจาครวมคิดเป็น 0.033% ของ GNI เมืAอเปรียบเทียบกบัประเทศอืAนๆ ในกลุ่มประเทศทีAพฒันา

แลว้และประเทศทีAกาํลงัพฒันา ยงัถือวา่เป็นสดัส่วนทีAตํAามาก   
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ในขณะทีAยอดเงินใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศทีAพฒันานอ้ยทีAสุดเคยเป็นค่าบวกในช่วงปีพ.ศ. 2549 

- พ.ศ. 2552 ยอดดงักล่าวกลายเป็นติดลบในช่วงทีAไทยประสบปัญหาทางการเมืองในปีพ.ศ.  2553 อยา่งไรก็

ดี จากการพิจารณาสถิติยอดบริจาคทีAให้แก่ประเทศทีAพฒันาน้อยทีAสุดในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล

ปัจจุบนั พบวา่ค่อยๆ เพิAมขึCนเรืAอยๆ  แมจ้ะมีสดัส่วนต่อ GNI ลดลง โดยตวัเลขทีAมีการรายงานครัC งสุดทา้ยคือ

ปีพ.ศ. 2560 มีมูลค่า 54 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึA งคิดเป็น 0.012% ของ GNI ตวัเลขดงักล่าวยงัคงสูงกวา่ 

ประเทศรัสเซียซึAงมีค่า ODA อยูที่A 21 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (รูปภาพทีA 2.3-2.4)  

เมืAอดูดา้นยอดรับเงินช่วยเหลือเพืAอการพฒันาอยา่งเป็นทางการจากประเทศทีAพฒันาแลว้ กลบัพบวา่

เพิAมขึCนเรืA อยๆ จนล่าสุดอยู่ทีA 0.058% ของรายได้มวลรวมประชาชาติของไทย และเมืAอเปรียบเทียบกบั

ยอดเงินบริจาคทีAไทยใหแ้ก่ประเทศอืAน พบวา่ยอด ODA สุทธิแสดงวา่ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศผูรั้บเงิน

ช่วยเหลือเพืAอการพฒันาอย่างเป็นทางการ และยอด ODA ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรวมหรือสุทธิยงัตํAากว่า

เป้าหมายค่อนขา้งมากในฐานะผูใ้ห้เงินช่วยเหลือเพืAอการพฒันาอยา่งเป็นทางการแก่ประเทศทีAพฒันานอ้ย

ทีAสุด 
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ตารางที' ).4 เงินช่วยเหลือเพื.อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560* 

เงนิบริจาคช่วยเหลือเพื'อการพฒันาอย่างเป็นทางการ 

ยอด ODA สุทธิที.ใหแ้ก่

ประเทศพฒันานอ้ย

ที.สุด (ลา้น US$) 

61.42 49.13 130.38 29.76 -8.08 10.46 1.64 24.00 56.71 49.59 48.73 54.00 

(% of GNI) 0.0304 0.0261 0.0663 0.0145 -0.0024 0.0030 0.0004 0.0064 0.0151 0.0135 0.0132 0.012 

ยอดรวม ODA (ลา้น
US$) 

73.73 66.91 177.02 38.48 4.47 22.79 11.49 36.36 68.97 62.42 167.69 144.71 

(% of GNI) 0.036 0.036 0.09 0.019 0.001 0.007 0.003 0.01 0.018 0.017 0.046 0.033 

ยอดรับเงนิช่วยเหลือเพื'อการพฒันาอย่างเป็นทางการ 

ยอดรับ ODA สุทธิที.

ไดรั้บ (ลา้นUS$) 

-217.04 -310.99 -618.72 -75.78 -20.36 -134.12 -131.37 28.79 354.51 58.67 227.78 250.02 

(% of GNI) -0.1017 -0.1224 -0.2204 -0.0279 -0.0062 -0.0371 -0.0346 0.0073 0.0918 0.0154 0.0580 0.0576 

ยอดรับ ODA สุทธิที.

ไดรั้บเฉลี.ยต่อประชากร 

(ลา้น US$) 

-3.2973 -4.6980 -9.2977 -1.1330 -0.3029 -1.9861 -1.9364 0.4225 5.1816 0.8545 3.3077 3.6215 

แหล่งที.มา: World Bank และ OECD สาํหรับขอ้มูลปีพ.ศ. 2560
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3.3 เป้าประสงค์ที0 17.3 ประเทศที0กาํลงัพฒันามีการระดมทรัพยากรทางการเงนิเพิ0มเติมจากแหล่งที0
หลากหลาย 

 

ตัวชี&วัด 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (Foreign direct investments: FDI) การช่วยเหลือเพื>อการ

พัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และความร่วมมือ ใต้-ใต้ คิดเป็นสัดส่วน

ของงบประมาณประเทศทั&งหมด 

 

ในประเด็นการลงทุนของไทยในประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศที:มีการพฒันานอ้ยที:สุด สมภพ 

มานะรังสรรค ์(2553) ศึกษาการลงทุนของไทยในประเทศเพื:อนบา้น ไดร้ายงานตวัเลขการลงทุนของไทยใน

ประเทศที:พัฒนาน้อยที: สุด  อย่างเช่น  สหภาพพม่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ

ราชอาณาจกัรกมัพูชา พบว่าไทยเป็นประเทศอนัดบั 1 ที:ลงทุนในสหภาพพม่า ในปีพ.ศ. 2552 (คิดเป็นร้อย

ละ 50 ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหภาพพม่า) และตลอด 10 ปีมานีQ  รัฐบาลไทยใหเ้งินกูแ้ละ

เงินช่วยเหลือ (ODA) แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการจาํนวนมาก เช่น โครงการ

สนามบินปักเซ โครงการใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที:เขา้มา

ศึกษาในประเทศไทย ทาํให้ไทยเป็นนักลงทุนอันดับ 2 ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นอกจากนีQ  สมภพ มานะรังสรรค ์ยงัรายงานอีกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2552 ไทยมีโครงการลงทุนใน

ราชอาณาจกัรกมัพูชาถึง 81 โครงการ โดยมีทัQงที:ลงทุนโดยไทย 100% และที:ลงทุนบางส่วน และมีตวัเลข

รวมเงินลงทุนอยูที่: 362.35 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

จากรูปภาพที: 3.3 จะเห็นวา่ประเทศไทยมีเงินลงทุนทางตรงไหลเขา้สู่ประเทศไทยมากกวา่ไหลออก

จากประเทศไทย ยกเวน้ปีพ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 ที:มีการไหลออกของเงินลงทุนทางตรง ส่วนหนึ:งเป็นผล

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศและส่วนหนึ:งเป็นผลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยใน

ช่วงเวลาดงักล่าว และตัQงแต่ปีพ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึQนเรื:อยๆ ทาํให้มีเงินทุนไทยไหลออกไปลงทุน

ในต่างประเทศมากขึQน (ดูตารางที: 3.5) 

นอกจากตวัเลขเงินช่วยเหลือเพื:อการพฒันาอยา่งเป็นทางการของไทยที:ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ คณะ

ผูท้าํวิจยัไดส้าํรวจมาตรการของไทยที:ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื:นเพื:อส่งเสริมการพฒันาในประเทศ
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ผูรั้บ พบวา่ไทยมีการใหค้วามช่วยเหลือในรูปของเงินกูแ้บบผอ่นปรน หรือที:เรียกวา่ concessional loan และ

เงินให้เปล่า ที:เรียกว่า grant แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ: งประกอบดว้ยราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และยงัให้ความช่วยเหลือ

ประเทศในทวปีแอฟริกาและเอเชียใต ้อีกทัQงยงัเขา้ร่วมบริจาคเงินใหแ้ก่ IDA ซึ: งเป็นสถาบนัในการกาํกบัของ

ธนาคารโลกเพื:อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศที:มีรายได้ตํ:าทั:วโลก (รายละเอียดเกี:ยวกับ

สถานะปัจจุบนัของเงินช่วยเหลือเพื:อการพฒันาอยา่งเป็นทางการไดว้เิคราะห์ไปแลว้ในส่วนที: 3.2 ขา้งตน้) 

 

รูปภาพที0 F.3 เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศและในต่างประเทศ 

 

แหล่งที:มา: World Bank 

 

ในส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา ที:เรียกว่า ความร่วมมือใต ้- ใต ้

นัQน ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกบัประเทศกาํลงัพฒันาอื:นในภูมิภาค องค์กร

ระหวา่งประเทศ และประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ในกรอบความร่วมมือ ใต ้- ใต ้นีQ   รวมถึงไตรภาคีต่างๆ 

เพื:อส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาที:ย ั:งยนืตามเป้าหมายที:กาํหนดโดยองคก์ารสหประชาชาติ โดยประเทศ

ไทยไดด้าํเนินนโยบาย SEP for SDG Partnership มาอยา่งต่อเนื:อง เช่น เป็นประธานกลุ่ม 77 ประเทศในปี
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พ.ศ. 2559 เพื:อเผยแผห่ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยหวงัใหเ้ป็นหนึ:งในแนวทางที:จะนาํไปสู่การพฒันา

ภายใตก้รอบเป้าหมายเพื:อการพฒันาที:ย ั:งยนืขององคก์ารสหประชาชาติ 

 

ตัวชี&วดั 17.3.2 มลูค่าของการโอนเงินกลบัประเทศ คิดเป็นร้อยละของ GDP 

 

ตารางที: 3.5 รายงานมูลค่าของการโอนเงินกลบัประเทศของคนไทยที:ทาํงานในต่างประเทศ 

(personal remittance) ในช่วงปีพ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560 จะเห็นวา่มีการโอนเงินเพิ:มขึQนกวา่ 3 เท่า ในช่วง 10 ปี

นีQ  โดยมีการโอนเงิน 1,898 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กลบัประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 และเพิ:มขึQนอย่าง

ต่อเนื:องเป็น 6,720 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปีพ.ศ. 2560 ทัQงนีQ  ประเทศไทยมีสดัส่วนมูลค่าการโอนเงิน

กลบัประเทศ ต่อ GDP ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 คิดเป็น 1.48% 

ในส่วนของการส่งเสริมแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ที:เป็นไปไดใ้นอนาคต (1) ส่งเสริมตลาดตราสาร

หนีQ  เช่น การลงทุนในตราสารหนีQระหวา่งประเทศ (2) ส่งเสริมการลงทุนระดบัสถาบนั เช่น กองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญ บริษทัประกนัชีวิต กองทุนรวมต่างๆ หรือ กองทุนเพื:อความมั:งคั:งซึ: งสามารถเป็นแหล่งเงินทุนเพื:อ

พฒันาโครงสร้างพืQนฐานในประเทศกาํลงัพฒันาได ้(3) อาํนวยความสะดวกในการโอนเงินกลบัประเทศ 

และ (4) การพฒันาภาคการเงินและการให้บริการทางการเงินสาํหรับ SMEs รวมถึงสรรหาเงินทุนเพื:อการ

พฒันาหลงัปี 2558 (SDGs) รัฐบาลไทยไดใ้ช ้

1) การปรับปรุงการจดัเกบ็ภาษีภายในประเทศ  
2) การเพิ:มขีดความสามารถของประเทศ  
3) การปฏิรูปรายจ่ายและการลงทุนโดยภาครัฐ  
4) การยบัย ัQงเงินทุนที:ไหลเขา้ประเทศอยา่งผดิกฏหมาย 

และมีการสรรหาเงินทุนสําหรับภาคเอกชนเพื:อสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการพฒันาหลงัปี พ.ศ. 2558 

เช่น การให้ภาครัฐมีส่วนร่วมสนับสนุนภาคเอกชน และการให้เงินกูแ้ก่เอกชนเพื:อดาํเนินโครงการผ่าน

ธนาคารเพื:อการพฒันาระหวา่งประเทศ  
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ตารางที' ).+ สถานะปัจจุบนัของตวัชี2วดัเป้าหมาย 17.3 

 

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ                      

เงินทุนไหลเขา้สุทธิ (ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ) 8561.56 6411.46 14746.67 2473.69 12899.04 15935.96 4975.46 8927.58 2810.18 8045.51 

(% of GDP) 2.94 2.28 4.32 0.67 3.24 3.79 1.22 2.22 0.68 1.77 

เงินทุนไหลออกสุทธิ (ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ) 2339.70 5996.28 8131.33 7175.77 14260.57 12121.49 5741.76 4991.05 13361.79 18631.56 

(% of GDP) 0.80 2.13 2.38 1.94 3.59 2.88 1.41 1.24 3.25 4.09 

ยอดรับ ODA สุทธิทีGไดรั้บ   

(% of งบประมาณรายจ่ายของรัฐ) -1.24 -0.15 -0.03 -0.19 -0.18 0.04 0.45 0.08 0.29 0.30 

มูลค่าของการโอนเงินกลบัประเทศ 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 1898.41 3808.00 4433.16 5255.62 5656.79 6584.87 6524.13 5894.68 6270.02 6720.11 

(% of GDP) 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   เป้าประสงค์ที1 17.4 ช่วยประเทศกาํลงัพฒันาในการบรรลุความยั1งยืนของหนีHระยะยาว โดยใช้นโยบายที1
ประสานงานกนัที1มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงนิทุนโดยการก่อหนีH การบรรเทาหนีHและการปรับโครงสร้างหนีH
ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนีHต่างประเทศของประเทศที1ยากจนและมีหนีHสินในระดบัสูงเพื1อลด
การประสบปัญหาหนีH 

 

ตัวชี&วดั 17.4.1 สัดส่วนบริการเงินกู้คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกสินค้าและบริการ 

 

 รูปภาพที) 3.4 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนบริการเงินกูต่้อมูลค่าการส่งออกสินคา้ และบริการของประเทศ

ไทยในช่วงปีพ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2560 มีลกัษณะเป็นวฏัจกัร (cycle) คือ เพิ)มขึSนแลว้ลดลงสลบักนัไป โดยมีสดัส่วน

สูงขึSนในช่วงปีพ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2528  แลว้ลดลงในช่วงปีพ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538 หลงัจากนัSนเนื)องจากมีค่าเงินที)

แข็งขึSนหลงัมีการขยายตวัของการส่งออกและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (แมจ้ะเป็นแบบฟองสบู่) ทาํให้มูลค่า

การส่งออกเริ)มปรับตวัลดลง ตามมาดว้ยวกิฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ที)ทาํใหมี้เงินกูย้มืสูงขึSน ส่งผลใหส้ดัส่วนบริการ

เงินกูต่้อมูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการปรับตวัสูงขึSนในช่วงปีพ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544  ซึ) งส่งผลใหค่้าเงินบาท

อ่อนตวัลงเป็นระยะยาวนับ 10 ปีและการส่งออกกลบัมาขยายตวั จึงทาํให้สัดส่วนบริการเงินกูต่้อมูลค่าการ

ส่งออกสินคา้และบริการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเนื)องในช่วงปีพ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554 ก่อนจะมีการปรับตวัสูงขึSน

ในระยะสัS นๆ ในช่วงปีพ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 และปรับตวัลดลงในปีพ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 เนื)องจากการ

ขยายตวัของการส่งออกที)เพิ)มขึSนในอตัราที)สูงกวา่การขยายตวัของบริการเงินกูร้วม 

ยิ)งไปกว่านัSน รูปภาพที) 3.4 ยงัแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนบริการเงินกูร้วมต่อการส่งออกรวมและสัดส่วน

บริการเงินกูภ้าครัฐต่อการส่งออกรวมของไทยมีการเคลื)อนไหวเปลี)ยนแปลงคลา้ยกนัตลอดช่วงปีพ.ศ. 2518 – 

พ.ศ. 2560 โดย ตวัเลขของภาครัฐคิดเป็นสดัส่วนของตวัเลขรวมทัSงหมดเพิ)มขึSนต่อเนื)องจาก 20% ในปีพ.ศ. 2518 

มาแตะระดบัสูงสุดที) 62% ในปีพ.ศ. 2533 และลดลงมาเรื)อยๆ จนมาอยูที่) 17% ในปีพ.ศ. 2541 นั)นหมายถึงช่วงปี

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541  สัดส่วนบริการเงินกูร้วมต่อการส่งออกที)เพิ)มขึSนเกิดจากมูลค่าบริการเงินกูภ้าคเอกชน

เพิ)มขึSน แต่หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ในปีพ.ศ. 2540 สัดส่วนบริการเงินกูภ้าครัฐต่อบริการเงินกูร้วม
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กลบัมาเพิ)มขึSนอีก โดยเฉลี)ยอยูที่)ร้อยละ 31 ระหว่างปีพ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2549 ทัSงนีS เป็นผลจากการกูย้ืมเงินเพื)อ

ฟืS นฟูเศรษฐกิจในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ  

ระหว่างปีพ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ตวัเลขสัดส่วนบริการเงินกูภ้าครัฐต่อบริการเงินกูร้วมลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั คือ เฉลี)ยอยูที่)ร้อยละ 9 (ตวัเลขสูงสุดอยูที่)ร้อยละ 13 ในปีพ.ศ. 2554) โดยมีสดัส่วนบริการเงินกูภ้าครัฐ

ต่อการส่งออกรวมเฉลี)ยเพียง 0.53% โดยเฉพาะตัSงแต่ปีพ.ศ. 2558 ตวัเลขสัดส่วนบริการเงินกูภ้าครัฐต่อบริการ

เงินกูร้วมลดลงเรื)อยๆ และในปีพ.ศ. 2560  บริการเงินกูภ้าครัฐอยูที่) 4% ของบริการเงินกูร้วมเท่านัSน  

นอกจากนีS  เมื)อเปรียบเทียบจุดสูงสุดของวฏัจกัรในแต่ละรอบของทัSงสัดส่วนบริการเงินกูร้วมต่อการ

ส่งออกรวมและสดัส่วนบริการเงินกูภ้าครัฐต่อการส่งออกรวมจะเห็นวา่ สดัส่วนบริการเงินกูต่้อมูลค่าการส่งออก 

ณ จุดสูงสุด นัSน ตํ)าลงเรื)อยๆ แสดงถึงความแขง็แกร่งของเศรษฐกิจไทยและการมีวนิยัทางการคลงัที)มีเพิ)มขึSน 

 

รูปภาพที1 R.S สดัส่วนบริการเงินกูต่้อการส่งออกของไทยในช่วงปีพ.ศ. 2518-2560 

 

แหล่งที)มา: World Bank และการคาํนวณโดยคณะผูว้จิยั 
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3.5 เป้าประสงค์ที1 17.5 ดาํเนินการส่งเสริมการลงทุนสําหรับประเทศพฒันาน้อยที1สุด 

 

ตัวชี&วดั 17.5.1 จาํนวนประเทศทีCมกีารใช้มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพืCอประเทศพัฒนาน้อยทีCสุด 

 

สถานะปัจจุบนัของตวัชีSวดันีS ไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน เนื)องจากประเทศไทยยงัไม่มีการจดัทาํสถิติ

จาํนวนประเทศที)ไดรั้บการส่งเสริมให้นกัลงทุนไทยไปลงทุน อยา่งไรก็ตาม ศูนยว์ิจยักสิกร ไดจ้ดัอนัดบัการมี

ส่วนร่วมของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ในปีพ.ศ. 2561 ไวที้)อนัดบัที) 4 โดยอนัดบั 1 คือ สาธารณรัฐประชาชน

จีน รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี (หรือ เกาหลีใต)้ และอนัดบั 3 คือ ญี)ปุ่น โดยมีไทยเป็นผูล้งทุนดา้นเกษตร

และอุตสาหกรรมใน CLMV  

จากการรวบรวมมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศที)ออกมาในหลายปีที)ผา่นมา พบวา่ประเทศ

ไทยไดอ้อกมาตรการจาํนวนมากเพื)อส่งเสริมการลงทุนในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด เช่น 

1) มาตรการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศทางดา้นการเงินและการคลงั โดยเน้นการเจรจาระดบั
รัฐบาลต่อรัฐบาลในเรื)องการทาํขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื)อคุม้ครอง/ส่งเสริมการลงทุนและแกไ้ขปัญหาของ

การลงทุนของไทยในประเทศ CLMV อยา่งต่อเนื)อง 

2) ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564) 

3) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยครอบคลุมพืSนที)ชายแดน ทัSงในและนอก

นิคมอุตสาหกรรม ซึ) งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนระหวา่งประเทศกบัประเทศเพื)อนบา้นและประเทศอื)นๆ 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนผ่านการเชื)อมเขตเศรษฐกิจ CLMVT 

และ ACMECS โดยเขา้ไปพฒันาทัSงโครงสร้างพืSนฐาน อุตสาหกรรม เส้นทางคมนาคม และเทคโนโลยี

ใหม่ 

4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในอาเซียนและประเทศในทวปีแอฟริกา ซึ) งเป็นการปรับเปลี)ยนจากการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป็นหลกั (Inbound Investment) เป็นการเพิ)มบทบาทในการส่งเสริมการ

ลงทุนไทยในต่างประเทศ (Inbound & Outbound Investment)  
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โดยเฉพาะมาตรการระเบียงเศรษฐกิจเชื)อมการคา้การลงทุนกบั ACMECS มุ่งช่วย 

• เสริมสร้างความเชื)อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค เน้นการเติมเต็มโครงสร้างพืSนฐานและ

เส้นทางคมนาคมขนส่งที)ยงัขาดหาย ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพืSนฐานทางดิจิทลั และการ

เชื)อมโยงโครงข่ายดา้นพลงังาน 

• สอดประสานดา้นเศรษฐกิจ โดยเนน้การปรับแกก้ฎระเบียบดา้นการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้ง
กนั และความร่วมมือทางการเงิน 

• พฒันาภูมิภาคในลกัษณะยั)งยืนและมีนวตักรรม โดยเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ และความร่วมมือในสาขายทุธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ สิ)งแวดลอ้ม การเกษตร การ

ท่องเที)ยว สาธารณสุข การพฒันาSmart City และความมั)นคงไซเบอร์ รวมทัSงส่งเสริมความร่วมมือ

ดา้นสิ)งแวดลอ้มในสาขาต่าง ๆ เช่น การจดัการทรัพยากรนํS าการเปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

จดัการความเสี)ยงดา้นภยัพิบติั การส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและพลงังานหมุนเวยีน 

นอกจากนีS  ประเทศไทยยงัสนับสนุนการจัดตัS งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) เพื)อระดมทุน

สาํหรับพฒันาโครงการต่าง ๆ ดว้ยทุนเริ)มตน้ในการก่อตัSงจาํนวนหนึ)ง พร้อมกนันีSนายกรัฐมนตรีไทยไดเ้ชิญชวน

ประเทศสมาชิก และประเทศหุ้นส่วนเพื)อการพฒันาภายใตค้วามร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคแม่นํS าโขงดัSงเดิม 

รวมถึงประเทศที)มีศกัยภาพ ทัSงในเอเชีย ยโุรป องคก์รระหว่างประเทศรวมถึงสถาบนัการเงินต่าง ๆ เขา้มาเขา้

ร่วมสมทบกองทุน ACMECS อีกดว้ย 

ยิ)งไปกวา่นัSน ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัตามร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 

2579) ยงัประกอบดว้ย 

1) ใชม้าตรการภาษี ที)ราชพสัดุ และด่านศุลกากร เพื)อสนบัสนุนนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษและคลสั

เตอร์ รวมถึงส่งเสริมการคา้การลงทุนในพืSนที)เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษและคลสัเตอร์ 

2) ใชม้าตรการดา้นการคลงัการเงินเพื)อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนกบัประเทศเพื)อนบา้น
และในภูมิภาคอาเซียน 

BOI เองไดร่้วมกบั 5 สถานทูตในประเทศตลาดใหม่ผลกัดนัธุรกิจไทยใหไ้ปลงทุนในต่างประเทศ โดย

การไปศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกจากภาคเอกชน และภาครัฐในประเทศนัS นๆ ซึ) งปีนีS จะจัดไป 4 ประเทศ คือ 
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สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐคาซคัสถาน สหพนัธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐกานา และการจดั

กิจกรรมพานกัลงทุนไทยที)ไดรั้บการอบรมในหลกัสูตร TOISC ไปศึกษาดูงาน และหาลู่ทางการลงทุนที)ประเทศ

ซูดาน 

ทัSงนีS  BOI ยงัตัSงเป้าส่งเสริมลงทุนต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ปีละ 10 ราย และส่งเสริมนกัลงทุนเขา้ไปทาํธุรกิจใน CLMV อาเซียน และกลุ่มตลาดใหม่ เช่น 

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนบงั

คลาเทศ โดยจดัทาํสรุปขัSนตอนลงทุนเป็นคู่มือทาํธุรกิจ จดัทาํผลการศึกษาขอ้มูลดา้นการลงทุนของกลุ่มประเทศ

ตลาดใหม่ สาระสาํคญัของขอ้มูล ประกอบดว้ย ขัSนตอนการเริ)มตน้ทาํธุรกิจ หน่วยงานที)ตอ้งติดต่อประสานงาน 

ขอ้กฎหมายที)ควรรู้ ตลอดจนกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจแต่ละประเภท  

กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกายงัจดัทาํความตกลงเพื)อการยกเวน้การเกบ็ภาษีซอ้น (Double 

Tax Agreement: DTA) กบักลุ่มประเทศแอฟริกา และเพื)อวตัถุประสงคอื์)นๆ ที)ส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศ

นีS  

1) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทวิภาคีกบัเอธิโอเปีย โดยเฉพาะดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเที)ยวเชิง

สุขภาพ 

2) จดัตัSงคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างไทยและเคนยา ที)เรียกว่า Joint Trade and Investment Committee 

(JTC Thailand-Kenya) เพื)อเพิ)มมูลค่าการคา้ การลงทุน และฉลองความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-เคนยา 

50 ปี 

3) ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเที)ยวในสาขาที)ไทย และแอฟริกาใตมี้ศกัยภาพ

ร่วมกนั 

4) จดัทาํความตกลงกบัโมซัมบิกเพื)อการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaty : 

BIT) 

5) ปรับปรุงโครงสร้างพืSนฐานดา้นโลจิสติกส์ระหว่างไทยและ East Africa Community (EAC) ซึ) งมีรัฐ

สมาชิก 6 ประเทศ ไดแ้ก่ เคนยา แทนซาเนีย ยูกนัดา รวนัดา บุรุนดี และซูดานใต ้เพื)อประโยชน์ดา้น

การคา้การลงทุน และการอาํนวยความสะดวกดา้นการผ่านแดนระหว่างกนั ซึ) งจะเป็นลู่ทางการลงทุน
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ของภาคเอกชนไทยที)สาํคญั ที)จะเป็นช่องทางเพื)อการเขา้ถึงตลาดขนาดใหญ่ที)มีจาํนวนประชากรรวม

กวา่ 150 ลา้นคน 

 

3.6 เป้าประสงค์ที1 17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิHนสุดการเจรจาภายใต้วาระการพฒันารอบโด
ฮา 

 

ตัวชี&วดั 17.10.1 ค่าเฉลีCยของอัตราภาษศีลุกากรถ่วงนํ&าหนักทุกประเทศ 

 

ขอ้มูลจาก World Trade Statistical Review 2018 ไดจ้ดัอนัดบัไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้รายใหญ่ของโลก 

โดยติดอนัดบั 24 ของโลกในปีพ.ศ. 2560 มีสัดส่วนมูลค่าการนาํเขา้คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของมูลค่าการนาํเขา้รวม

ของทัSงโลก โดยไทยติดอนัดบั 7 ของประเทศผูน้าํเขา้เหลก็ของโลก  

ตารางที) 3.6 รายงานค่าเฉลี)ยของอตัราภาษีศุลกากรแบบถ่วงนํS าหนกัที)ไทยเก็บจากสินคา้นาํเขา้จากทุก

ประเทศ และจากประเทศเป้าหมายขององคก์ารสหประชาชาติ โดยเป็นกลุ่มประเทศที)ไดรั้บการช่วยเหลือจาก

ประเทศต่างๆ มากที)สุด (most favoured nations) นั)นกคื็อประเทศในกลุ่มที)พฒันานอ้ยที)สุด โดยแบ่งการคาํนวณ

ออกตามกลุ่มสินคา้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑข์ัSนพืSนฐาน กลุ่มผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และกลุ่มสินคา้รวม

ทุกผลิตภณัฑ ์ 

 จากขอ้มูลในตารางที) 3.6 ชีS ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการเก็บภาษีศุลกากรจากผลิตภณัฑข์ัSนพืSนฐานใน

อตัราภาษีเฉลี)ยที)ต ํ)ากวา่ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมมาโดยตลอดจนกระทั)งในปีพ.ศ. 2557 ที)อตัราภาษีศุลกากรเฉลี)ย

ที)เก็บจากผลิตภณัฑข์ัSนพืSนฐานกลบักลายเป็นสูงกว่าที)เก็บจากผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และเป็นที)น่าสังเกตว่า 

อากรภาษีมีแนวโนม้ลดลงเรื)อยๆ สอดคลอ้งกบัสัดส่วนรายไดภ้าครัฐที)มาจากภาษีศุลกากรที)ลดลงเรื)อยๆ และ

การส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลก รวมถึงความแตกต่างระหวา่งอตัราภาษี

ตามประเภทสินคา้เองก็ลดลงเรื)อยๆ เช่น ในปีพ.ศ. 2532 อตัราภาษีเฉลี)ยทุกผลิตภณัฑอ์ยูที่)ร้อยละ 33.65 โดยมี
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อัตราภาษีเฉลี)ยที) เก็บจากผลิตภัณฑ์ขัSนพืSนฐานอยู่ที) ร้อยละ 27.87 และอัตราภาษีเฉลี)ยสําหรับผลิตภัณฑ์

อุสาหกรรมอยู่ที)ร้อยละ 35.43 (ส่วนต่างระหว่างอตัราภาษีที)เก็บจากสินคา้ 2 ประเภทนีS  คือร้อยละ 7.56) และ

สาํหรับอตัราภาษีที)มีการแกไ้ขเมื)อปีพ.ศ. 2558 อตัราภาษีเฉลี)ยทุกผลิตภณัฑล์ดลงมาอยูที่)ร้อยละ 3.52 อตัราภาษี

เฉลี)ยที)เก็บจากผลิตภณัฑข์ัSนพืSนฐานอยูที่)ร้อยละ 5.72 ส่วนอตัราภาษีเฉลี)ยสาํหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมอยูที่)

ร้อยละ 2.86 ทาํใหส่้วนอตัราภาษีเฉลี)ยของสินคา้ 2 ประเภทลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.86 นั)นหมายถึงความเสมอ

ภาคระหวา่งประเภทสินคา้มีมากขึSน 

 

ตารางที1 R.^ อตัราภาษีศุลกากรเฉลี)ยแบบถ่วงนํSาหนกั (ตวัชีSวดั 17.10.1 และ 17.12.1) 

  ผลิตภณัฑข์ัSนพืSนฐาน ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ทุกผลิตภณัฑ ์

 ประเทศเป้าหมาย ทุกประเทศ ประเทศเป้าหมาย ทุกประเทศ ประเทศเป้าหมาย ทุกประเทศ 

2532 27.87 27.87 35.43 35.43 33.65 33.65 

2534 28.92 28.92 34.74 34.74 33.63 33.63 

2536 43.12 43.12 35.23 35.23 36.64 36.64 

2538 12.06 12.06 15.6 15.6 14.86 14.86 

2542 27.87 27.87 35.01 35.01 33.51 33.51 

2543 7.96 7.96 10.13 10.13 9.54 9.54 

2544 5.1 4.43 10.73 9.67 9.28 8.33 

2546 5.77 4.88 11.05 9.4 9.73 8.27 

2547 2.61 2.61 7.32 7.32 6.03 6.03 

2548 3.09 2.45 6.62 5.87 5.55 4.81 

2549 2.89 2.29 6.54 5.79 5.35 4.62 

2550 2.59 2.59 5.13 5.13 4.32 4.32 

2551 2.29 2.29 5.51 5.51 4.27 4.27 

2552 2.77 2.77 5.81 5.81 4.76 4.76 

2553 2.66 2.66 6.31 6.31 5 5 

2554 2.68 2.68 6.45 6.45 4.85 4.85 

2556 5.25 5.25 7.02 7.02 6.06 6.06 

2557 7.12 4.84 6.71 3.03 6.65 3.53 

2558 8.79 5.72 6.47 2.86 6.86 3.52 

แหล่งที)มา: World Bank 
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รูปภาพที1 R.5 ภาษีศุลกากรถวัเฉลี)ยจาํแนกตามชนิดของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 

แหล่งที)มา: World Bank 

 

3.7 เป้าประสงค์ที1 17.11 เพิ1มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่งออกทั1วโลกให้สูงขึHน
อย่างมีนัยสําคญั โดยเพิ1มส่วนแบ่งของประเทศพฒันาน้อยที1สุดให้สูงขึHน _ เท่าในปี _`^R 

 

ตัวชี&วดั 17.11.1 ส่วนแบ่งของการส่งออกในระดับสากลของประเทศกาํลงัพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยทีCสุด 

 

 ตารางที) 3.6 และรูปภาพที) 3.6 แสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัประเทศพฒันานอ้ย

ที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันา ซึ) งธนาคารโลกจดัประเทศเหล่านีSอยูใ่นกลุ่มประเทศรายไดต้ํ)าจนถึงปานกลาง จะ

เห็นไดว้า่การส่งออกของไทยไปยงัประเทศใน 2 กลุ่มนีS  เพิ)มสูงขึSนอยา่งต่อเนื)องตัSงแต่ปีพ.ศ. 2535 โดยเพิ)มจาก

ประมาณ 10% ของการส่งออกสินคา้ทัSงหมดของไทยในปีพ.ศ. 2535 เป็น 45% ของการส่งออกสินคา้ทัSงหมด

ของไทยในปีพ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที)ตัSงอยูใ่นเขตเอเชียตะวนัออก และแปซิฟิกนัSนมีสัดส่วนที)
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เพิ)มขึSนอยา่งชดัเจน คือจากที)เคยส่งออกไปยงักลุ่มนีSประมาณ 5% ในปีพ.ศ. 2535 กลายมาเป็นประมาณ 34% ใน

ปีพ.ศ. 2561 

 ในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยส่งออก 237 พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที)ทั)วโลกมีมูลค่าการ

ส่งออกรวมอยูที่) 17.73 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 1.3% ของมูลค่าการส่งออกของโลก แมไ้ทยจะไม่

ติด 10 อนัดบัแรกของประเทศที)ส่งออกสินคา้มากที)สุดของโลก (ไทยติดอนัดบัที) 21) แต่ก็เป็นอนัดบั 9 ของ

ประเทศกาํลงัพฒันาที)มีมูลค่าการส่งออกสินคา้สูงที)สุดในโลก (World Trade Statistical Review 2018, chapter 2 

หนา้ที) 15)  นอกจากนีS ไทยยงัติดอนัดบั 7 ของประเทศที)ส่งออกสินคา้เกษตรมากที)สุดในโลก โดยมีมูลค่าการ

ส่งออกสินคา้เกษตร 43 พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 2.5% ของมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรทั)วโลก 

และมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เกษตรสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก (18% เมื)อเทียบกบัปีก่อนหนา้) 

รองจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนีSไทยยงัติดอนัดบั 8 ของประเทศผูส่้งออกยานยนตข์องโลก โดยมีมูลค่า

การส่งออกในปีพ.ศ. 2560 อยูที่) 29 พนัลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 2% ของการส่งออกยานยนตร์วมทัSง

โลก และมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ในกลุ่มนีSอยูที่) 4% เมื)อเทียบกบัปีก่อนหนา้ (สูงเป็นอนัดบั 6 

ของโลก) ในส่วนของการส่งออกบริการนัSน ไทยติดอนัดบั 3 ของโลกในดา้นการขยายตวัของการท่องเที)ยว มี

สัดส่วนการส่งออกบริการการท่องเที)ยวที) 4.4% ของมูลค่าการท่องเที)ยวรวมทัSงโลก และมีจาํนวนนกัท่องเที)ยว

ต่างชาติขยายตวัสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก  

การจะเพิ)มส่วนแบ่งของการส่งออกของไทยในช่วงปีพ.ศ. 2562 - พ.ศ.2563 เพื)อบรรลุเป้าหมาย 17.11 

“เพิ)มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาในการส่งออกทั)วโลกใหสู้งขึSนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเพิ)มส่วน

แบ่งของประเทศพฒันานอ้ยที)สุดให้สูงขึSน 2 เท่าในปีพ.ศ. 2563” นัSนอาจเป็นไปไดย้าก เนื)องดว้ยปัจจยัหลายๆ 

อยา่ง ในปีพ.ศ. 2562 เช่น ค่าเงินบาทที)แขง็ค่าขึSน ความผนัผวนไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะของประเทศคู่คา้หลกัอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป 
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รูปภาพที1 R.^ สดัส่วนการส่งออกของไทยไปยงัประเทศที)พฒันานอ้ยที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันา 

ในช่วงปีพ.ศ. 2503 - พ.ศ.2561 

 

แหล่งที)มา: World Bank 

 

ตารางที1 3.a สดัส่วนการส่งออกสินคา้จากไทยไปยงัประเทศพฒันานอ้ยที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันาแยกตามภูมิภาค 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
แอฟริกา Sub-Saharan 2.93 3.31 2.67 2.73 2.76 2.65 2.88 2.44 2.24 2.39 

เอเชียใต ้ 2.89 3.36 3.52 3.64 3.43 3.38 3.52 3.58 3.60 4.13 

ตะวนัออกกลางและ

แอฟริกาเหนือ 
1.82 2.09 1.72 1.77 1.71 1.58 1.37 1.11 0.96 0.91 

ละตินอเมริกาและ

แคริบเบียน 
2.12 1.71 2.20 2.38 2.58 2.64 2.57 2.80 2.73 2.42 

ยโุรปและเอเชียกลาง 1.44 0.87 1.09 1.32 1.16 1.19 1.19 0.93 0.93 1.14 

เอเชียตะวนัออกและเขต

แปซิฟิก 
26.06 26.99 29.45 31.03 31.81 33.12 32.70 32.86 32.77 34.28 

รวม 37.26 38.34 40.65 42.89 43.45 44.57 44.23 43.73 43.23 45.26 

แหล่งที)มา: World Bank 
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3.8 เป้าประสงค์ที1 17.12 ทําให้เกิดการดําเนินการในเวลาที1เหมาะสมในเรื1องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและ
ปลอดการจํากัดปริมาณในระยะยาวสําหรับประเทศพฒันาน้อยที1สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ
ขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลกัประกนัว่ากฎว่าด้วยแหล่งกาํเนิดสินค้าที1มีการให้สิทธิ
พเิศษทางการค้าที1ใช้กบัประเทศพฒันาน้อยที1สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการเข้าถงึตลาด 

 

ตัวชี&วัด 17.12.1 ภาษีศุลกากรเฉลีCยทีCประเทศกาํลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีCสุด และรัฐกาํลังพัฒนาทีCเป็นหมู่

เกาะขนาดเลก็ เผชิญอยู่ 

 

ประเทศไทยนาํเขา้สินคา้จากประเทศพฒันานอ้ยที)สุด และประเทศกาํลงัพฒันาเพิ)มมากขึSนเรื)อยๆ จาก

เดิมที)เคยนาํเขา้เพียงประมาณ 5% ของมูลค่าการนาํเขา้ทัSงหมดของไทยในปีพ.ศ. 2503 มาเป็นประมาณ 41% ใน

ปีพ.ศ. 2560 เมื)อดูสถิติการนาํเขา้ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560 พบวา่มีการนาํเขา้จากประเทศทัSง 2 กลุ่มนีSรวม

ทัSงสิSน 91.8 หมื)นลา้นเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 34.97 มาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก 

ตารางที) 3.6 รายงานอตัราภาษีศุลกากรเฉลี)ยที)ไทยเก็บจากสินคา้ที)นาํเขา้จากประเทศในกลุ่มที)ไดรั้บ

ความช่วยเหลือมากที)สุด (กลุ่มประเทศเป้าหมาย)  เห็นไดว้่าก่อนปีพ.ศ. 2544 ทุกประเทศคู่คา้จะตอ้งเสียภาษี

ศุลกากรในอตัราภาษีเดียวกนั ไม่วา่จะมีระดบัการพฒันาสูงหรือตํ)าแค่ไหนกต็าม ยิ)งไปกวา่นัSน ตัSงแต่ปีพ.ศ. 2544 

จนถึงปีพ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มเป้าหมายมีอตัราภาษีศุลกากรเฉลี)ยสูงกวา่ประเทศอื)นในบางปี 

อยา่งไรก็ดี ที)ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื)อวนัที) 19 พฤศจิกายน 2556 ไดใ้หค้วามเห็นชอบรายการสินคา้ที)

จะทาํการยกเลิกภาษีนาํเขา้และโควตา (Duty Free Quota Free : DFQF)  จาํนวน 6,998 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

73.21 ของรายการสินคา้ทัSงหมด 9,558 รายการ ซึ) งทัSงหมดเป็นสินคา้ที)ไทยไม่มีการกาํหนดโควตานาํเขา้ การ

ยกเลิกภาษีนาํเขา้และโควตา (Duty Free Quota Free : DFQF) เป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีขององคก์ารการคา้

โลก (WTO) ครัS งที) 6 ที)เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื)อปี 2548 ซึ) งที)ประชุมไดร้ะบุให้ประเทศพฒันาแลว้ตอ้งให้

สิทธิพิเศษแก่ LDCs โดยการยกเลิกภาษีนาํเขา้และระบบโควตา (DFQF) แก่สินคา้ของประเทศที)พฒันานอ้ยที)สุด 
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(LDCs) ทุกรายการ ภายในปีพ.ศ. 2561 และประเทศไทยไดแ้ถลงมาตรการนีS ต่อที)ประชุมรัฐมนตรีองคก์รการคา้

โลก (WTO) สมยัสามญั ครัS งที) 9 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื)อวนัที) 4 ธนัวาคม 2556  

ต่อมาได้มีการยกเวน้อากรสําหรับของที) มีถิ)นกําเนิดจากประเทศพฒันาน้อยที)สุด ตามประกาศ

กระทรวงการคลงั ในวนัที) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  รวมประเทศที)ไดรั้บสิทธิพิจารณาจากบญัชีประเทศพฒันา

นอ้ยที)สุดขององคก์ารสหประชาชาติ โดยปัจจุบนัมี 48 ประเทศ  ไดแ้ก่ ประเทศในทวีปแอฟริกา 34 ประเทศ 

ทวีปเอเชีย 13 ประเทศ ละตินอเมริกา และ คาริบเบียน 1 ประเทศ ประกาศนีSบงัคบัใชต้ัSงแต่วนัที) 13 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 จนถึงวนัที) 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2563 

ทัSงนีS  จากสถิติการนาํเขา้สินคา้จากประเทศพฒันานอ้ยที)สุด พบว่ามูลค่านาํเขา้ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้

จากกลุ่มประเทศ CLM ภายใตอ้าเซียน ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และสหภาพพม่า โดยแบ่งเป็น 

- สินคา้เกษตร จาํนวน 1,227 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.98 ของรายการสินคา้เกษตรทัSงหมด 1,594 รายการ เช่น 

สตัวมี์ชีวติ เนืSอสตัว ์ปลาแช่เยน็ พืชมีชีวติ ถั)วลิสง ไมไ้ผ ่เมลด็โกโก ้เป็นตน้ 

- สินคา้อุตสาหกรรม จาํนวน 5,771 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.46 ของรายการสินคา้อุตสาหกรรมทัSงหมด 7,964 

รายการ เช่น สินแร่และหวัแร่ดีบุก เครื)องจกัสาน กระดาษ ดา้ย ฝ้าย ผา้ทอ เพชรไม่ไดต้กแต่ง นิกเกิล อลูมิเนียม 

ตะกั)ว สงักะสี เป็นตน้   

นอกจากนีS  ยงัมีประกาศกระทรวงการคลงั ในวนัที) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ลดภาษีศุลกากรและ

ยกเวน้อากรนาํเขา้สาํหรับของที)มีถิ)นกาํเนิดจากประเทศกาํลงัพฒันาเพื)อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัตามความตกลงวา่

ดว้ยการใหสิ้ทธิพิเศษทางการคา้ระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา (The Global System of Trade Preferences Among 

Developing Countries : GSTP) และขอ้ผูกพนัตามพิธีสารว่าดว้ยการนาํพิกดัศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช ้

(สาํหรับประเทศกาํลงัพฒันานัSน ขอ้ตกลง GSTP กาํหนดใหด้าํเนินการตามความพร้อมของแต่ละประเทศ โดยมี

ความยดืหยุน่ในเรื)องระยะเวลาและจาํนวนรายการสินคา้) 

การยกเวน้ภาษีอากรให้กบัสินคา้ที)มีถิ)นกาํเนิดจากประเทศพฒันาน้อยที)สุดและลดภาษีอากรให้กบั

สินคา้จากประเทศกาํลงัพฒันาตามประกาศกระทรวงการคลงัทัSง 2 ฉบบันีS  จะทาํใหอ้ตัราภาษีศุลกากรเฉลี)ยที)ไทย
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เก็บจากสินคา้นาํเขา้จากประเทศกาํลงัพฒันา ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด และรัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นหมู่เกาะขนาด

เลก็ ลดลงในปีพ.ศ. 2561 (ตวัเลขจริงยงัไม่มีในระบบฐานขอ้มูลของธนาคารโลก) 

รูปภาพที1 3.7 สดัส่วนการนาํเขา้จากประเทศพฒันานอ้ยที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันา 

 

แหล่งที)มา: World Bank 

 

สําหรับไทยนัSน กลุ่ม CLMV ยงัคงเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายของ OECD ประมาณการอัตราการ

ขยายตวัเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV ในปีพ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 อยูที่)ร้อยละ  6-7 ต่อปี  

ทัSงนีSสหภาพพม่า มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที)สาํคญัอยู ่3 แห่ง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ซึ) งรองรับการ

ลงทุนขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสิ)งทอ และอุตสาหกรรมที)ใชแ้รงงาน เป็นฐานในการผลิต

เพื)อส่งออกและตลาดภายในประเทศ  



 

83 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู ่18 แห่ง ซึ) งไม่รวมกบั Export Processing Zone 

ที)เนน้การผลิตเพื)อการส่งออก Industrial Zone ที)เนน้การผลิตสินคา้จาํหน่ายในประเทศ และ High-Tech Zone ที)

เป็นเขตส่งเสริมการวจิยัและพฒันา รวมทัSงผลิตสินคา้ที)ใชเ้ทคโนโลยขีัSนสูง  

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 7 

แห่ง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัตัSงเป้าเพิ)มเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะภายในปี

พ.ศ. 2563 รวมทัSงหมด 41 แห่ง โดยแบ่งเป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 แห่ง เขตเศรษฐกิจเฉพาะดา้นการคา้ บริการ

และท่องเที)ยว 29 แห่ง เขตเศรษฐกิจเฉพาะด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 5 แห่ง โดยทัSงหมดนีS มีบริเวณติดกบั

ชายแดนไทยถึง 17 แห่ง3 

ในปีพ.ศ. 2562 กรมการคา้ต่างประเทศคาดวา่การคา้ชายแดนและผา่นแดนของไทยกบักลุ่ม CLMV จะ

ยงัคงเพิ)มขึSนต่อเนื)องเป็น 1.6 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นการเพิ)มขึSนร้อยละ 15 จากปีพ.ศ. 2561 อนัเป็นผลจากการเพิ)ม

การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของไทยและของประเทศเพื)อนบา้นมากขึSน ตวัอยา่งที)สาํคญั เช่น สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดอ้อกมาตรการและสนบัสนุนทางการคา้การลงทุน โดยยกเลิกใบอนุญาตการ

นําเข้าว ัสดุก่อสร้าง  ในส่วนของเหล็กและปูนซีเมนต์ ซึ) งช่วยลดขัSนตอน  ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายแก่

ผูป้ระกอบการ และยงัไดมี้การลงนามเชื)อมเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน ไปเมื)อระหวา่งวนัที) 25-27 เมษายน พ.ศ. 

2561 และราชอาณาจกัรกมัพูชา ไดต้ัSงคณะกรรมการร่วมการคา้ชายแดนไทย-กมัพูชา เพื)ออาํนวยความสะดวก

ทางการคา้และผลกัดนัการคา้ชายแดนเพิ)มขึSน และมีการเปิดเส้นทางรถไฟสายอรัญประเทศ-ปอยเปต ไปเมื)อ

วนัที) 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ในส่วนของสหภาพพม่า ไดท้าํการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที) 2 ขา้ม

แม่นํS าเมย ซึ) งเป็นการเชื)อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกในพืSนที)ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก-ตะวนัตก เป็น

ตน้ ทัSงหมดลว้นเป็นปัจจยัที)เอืSอใหเ้กิดการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศมากขึSน 

 

  

                                                             
3 แหล่งที)มา: aseanthai; aecthaibiz; การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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บทที1 4  
การดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบันที1เกี1ยวกบัเป้าหมายที1 17 ในด้านการเงนิและ

การค้า ในบริบทของประเทศไทย 

 

ในบทนีSจะเป็นการประเมินการดาํเนินการของภาคส่วนต่างๆ ของไทย ในปัจจุบนัที)เกี)ยวกบัเป้าหมายที) 

17 ในดา้นการเงินและการคา้ระหว่างประเทศ หน่วยงานหลกัที)รับผิดชอบเป้าหมายที) 17 ไดแ้ก่ กระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.), กระทรวงการคลงั (กค.) และกระทรวงพาณิชย ์(กพ.) นอกจากหน่วยงานดงักล่าวนีS  ยงัมี

หน่วยงานสนบัสนุนที)สามารถขบัเคลื)อนใหบ้รรลุเป้าหมายที) 17 ทางดา้นการเงินและการคา้ ไดแ้ก่  

- สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั (สค.กค.) 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

- องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

- คณะรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพณิชย ์(คต. พณ.) 

- กรมศุลกากร (กศก.) 

- ธนาคารเพื)อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 

- กรมการคา้ต่างประเทศ 

ตารางที) 4.1 สรุปความเกี)ยวขอ้งของหน่วยงานของรัฐกบัเป้าประสงคที์) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 จากการ

สาํรวจแผนงาน นโยบาย โครงการต่างๆ ที)สมัพนัธ์กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานและ

แผนพฒันาของหน่วยงานของรัฐที)สอดคลอ้งกบัแต่ละเป้าประสงค ์ 
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ตารางที1 4.1 สรุปความเกี)ยวขอ้งของหน่วยงานของรัฐกบัเป้าประสงคต่์างๆ ในขอบเขตเป้าประสงคที์) 17.1-17.5 

และ 17.10-17.12 

  หน่วยงานที)รับผดิชอบจดัทาํ หน่วยงานสนบัสนุน 

เป้าประสงค ์ ตวัชีSวดั กต. กค. กพ. สค.กค. ธปท. BOI WTO คต. พณ. กศก.  

17.1 17.1.1 
* 

/       

 17.1.2 /       

17.2 17.2.1 ประเทศไทยไม่ดาํเนินการเนื)องจากไม่เกี)ยวกบับริบทประเทศไทย 

17.3 17.3.1 
* 

 /     BOI, EXIM Bank 

 17.3.2  /      

17.4 17.4.1 ประเทศไทยไม่ดาํเนินการเนื)องจากไม่เกี)ยวกบับริบทประเทศไทย 

17.5 17.5.1 

* 

  /     

17.10 17.10.1    /   กศก., กรมการคา้ต่างประเทศ 

17.11 17.11.1     /   

17.12 17.12.1     / /  

* กต., กค. และกพ. เป็นหน่วยงานหลงัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 17 

แหล่งที)มา: คณะวจิยั 

4.1 เป้าประสงค์ที1 17.1 เสริมความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถงึการ
สนับสนุนระหว่างประเทศไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา เพื1อปรับปรุงขดีความสามารถภายในประเทศใน
การเกบ็ภาษ ีและรายได้อื1นๆ ของรัฐ 

 

ภายใตเ้ป้าประสงคที์) 17.1 นีS  มีตวัชีSวดัสองตวัชีSวดัคือ ตวัชีSวดัที) 17.1.1 รายไดรั้ฐบาลรวม คิดเป็นสดัส่วน

ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จาํแนกตามแหล่งที)มาของรายได ้ และ

ตวัชีSวดั 17.1.2 สดัส่วนงบประมาณภายในประเทศที)จดัสรรจากภาษีภายในประเทศ 

ตามตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืที) 17 ที)จดัทาํโดยหน่วยงานหลกัที)

เกี)ยวขอ้งทัSง 3 หน่วยงาน (ไดแ้ก่ กต. กค. และ กพ.) ไดก้ล่าวถึง การมีนโยบายแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีใหมี้

ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากขึSน เพื)อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื)อมลํS า ซึ) งสอดคลอ้งกบั

เป้าประสงค์ที) 17.1 โดยนโยบายดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามแผนพฒัน์ฯ ฉบบัที) 12 ภายใตห้ัวขอ้ 2.2.20 การ

ปฏิรูปดา้นการคลงัและงบประมาณ ซึ) งกิจกรรมที)เกี)ยวขอ้งประกอบไปดว้ย การขยายฐานภาษี และการติดตาม
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และประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ และกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นในการจดัเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียม 

นอกจากนีS เป้าประสงค์นีS ยงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้

แผนพฒัน์ฉบบัที) 12 ซึ) งเนน้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการคลงั อาทิ การเพิ)มประสิทธิภาพการจดั

แผนงานโครงการ การจดัสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ 

 

4.2 เป้าประสงค์ที1 17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดําเนินการ (ให้เป็นผล) ตามพันธกรณีเรื1องการให้ความ
ช่วยเหลือเพื1อการพฒันาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที1 โดยรวมถงึพนัธกรณทีี1ให้ไว้โดยประเทศพฒันาแล้ว
หลายประเทศที1จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 ให้แก่ประเทศกาํลงัพฒันา และมี
สัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที1สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA 
พิจารณาตัHงเป้าหมายที1จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อย
ที1สุด 

 

ตามตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีS วดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยืน เป้าหมายที) 17.2 ที)จดัทาํโดย

หน่วยงานหลักที) เกี)ยวข้องทัS ง 3 หน่วยงาน (ได้แก่ กต. กค. และ กพ.) ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์ที) 17.2 ว่า 

เป้าประสงคนี์Sไม่มีความเกี)ยวขอ้งในบริบทประเทศไทย เพราะฉะนัSนประเทศไทยไม่ตอ้งดาํเนินการ 

ตามแผนพฒัน์ฯ ฉบบัที) 12 ไดก้ล่าวว่าประเทศไทยมีแผนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้

เขม้ขน้และสนบัสนุนการขบัเคลื)อนการพฒันาภายใตก้รอบเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยืน (SDGs) นอกจากนีS

ยงัมีแผนการสร้างการเชื)อมโยงระหวา่งภาคการผลิตเพื)อการพฒันาความเชื)อมโยงในดา้นต่างๆ และความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่นํS าเจา้พระยา แม่โขง และอิระวดี รวมถึงแผนการสร้างความร่วมมือ และความเชื)อมโยง

เพื)อการพฒันาในกลุ่มอนุภมิภาค และภูมิภาคเอเชีย   

ถึงแมว้า่ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นประเทศในกลุ่ม “ประเทศพฒันาแลว้” แต่ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศผูใ้ห้

รายใหม่ที)เริ) มให้ความร่วมมือเพื)อการพฒันาแก่ประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศที)มีการพฒันาน้อยที)สุดใน
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รูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้ใหค้วามสาํคญักบัประเทศเพื)อนบา้น คือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม (กลุ่ม CLMV) เป็นอนัดบัแรก และประเทศต่าง 

ๆ ในภูมิภาคอื)น ๆ ในระดบัทวิภาคี เช่น ประเทศไทยใหค้วามร่วมมือแบบใต ้– ใต ้(South - South Cooperation) 

มากวา่ 30 ปี ตามแผนบวัโนสแอเรส รวมถึงใหค้วามสาํคญัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใน 3 สาขาหลกั คือ 

เกษตร ศึกษา และสาธารณสุข ในรูปแบบของการให้ทุนศึกษา การจดัการฝึกอบรม การดูงาน สนับสนุน

ผูเ้ชี)ยวชาญ และวสัดุอุปกรณ์ รวมทัSงการใหทุ้นตามความตอ้งการของประเทศที)มีความร่วมมือ เพราะฉะนัSนจาก

ความพยายามในการใหค้วามช่วยเหลือ และขอ้มูลในแผนพฒัน์ฯ ขา้งตน้ ในบริบทประเทศไทย ตวัชีSวดันีSควรมี

การปรับใช ้หรือปรับนิยามเพื)อติดตามผลขอ้มูลการให้เงินช่วยเหลือต่อประเทศกาํลงัพฒันา หรือประเทศที)

ตอ้งการความช่วยเหลือดว้ย เพื)อให้ประเทศไทยคงการมีบทบาทนาํ และส่งเสริมการลงทุนภายใตก้รอบความ

ร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนเพื)อการพฒันาในส่วนภูมิภาค 

 

4.3 เป้าประสงค์ที1 17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ1มเติมจากแหล่งที1หลากหลายไปยังประเทศกําลัง
พฒันา 

 

ภายใตเ้ป้าประสงค์ที) 17.3 นีS  มีสองตวัชีS วดั คือ ตวัชีS วดัที) 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ 

(Foreign direct investments: FDI) และการช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอย่างเป็นทางการ (Official Development 

Assistance: ODA) และความร่วมมือ ใต-้ใต  ้คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณประเทศทัSงหมด และตวัชีS วดัที) 

17.3.2 มูลค่าของการโอนเงินกลบัประเทศ 

จากที)ไดก้ล่าวไปในบทที) 3 วา่ประเทศไทยมีเงินลงทุนทางตรงไหลเขา้สู่ประเทศไทยมากกวา่ไหลออก

จากประเทศไทย (ยกเวน้ปีพ.ศ. 2554 และ พ.ศ 2555 ที)มีการไหลออกของเงินลงทุนทางตรง) และตัSงแต่ปีพ.ศ 

2559 ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึSนเรื)อยๆ ทาํใหมี้เงินทุนไทยไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึSน (ดูตารางที) 3.5 ใน

บทที) 3)  

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีส่วนในการลงทุนเพื)อการพฒันาที)หลากหลาย โดยเฉพาะการสนับสนุน

ประเทศเพื)อนบา้น จากการสาํรวจมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเพื)อการพฒันาของไทย จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมี
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การให้ความช่วยเหลือในรูปของเงินกูแ้บบผ่อนปรน (concessional loan) และเงินให้เปล่า ที)เรียกว่า grant แก่

ประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ) งประกอบดว้ยราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพ

พม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนีSประเทศไทยยงัมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประเทศใน

ทวีปแอฟริกาและเอเชียใต ้รวมทัSงเขา้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ IDA ซึ) งเป็นสถาบนัในการกาํกบัของธนาคารโลก

เพื)อใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ประเทศที)มีรายไดต้ํ)าทั)วโลก 

 

4.4 เป้าประสงค์ที1 17.4 ช่วยประเทศกาํลงัพฒันาในการบรรลุความยั1งยืนของหนีHระยะยาว โดยใช้นโยบายที1
ประสานงานกนัที1มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงนิทุนโดยการก่อหนีH การบรรเทาหนีHและการปรับโครงสร้างหนีH
ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนีHต่างประเทศของประเทศที1ยากจนและมีหนีHสินในระดบัสูงเพื1อลด
การประสบปัญหาหนีH 

 

ตามตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีS วดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยืน เป้าหมายที) 17.4 ที)จดัทาํโดย

หน่วยงานหลักที) เกี)ยวข้องทัS ง 3 หน่วยงาน (ได้แก่ กต. กค. และ กพ.) ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์ที) 17.4 ว่า 

เป้าประสงคนี์S ไม่มีความเกี)ยวขอ้งในบริบทประเทศไทย เพราะฉะนัSนประเทศไทยไม่ตอ้งดาํเนินการ อยา่งไรก็

ตาม หน่วยงานต่าง ๆ ไดชี้S แจงสถานะเป้าประสงคไ์วว้่าประเทศไทยมีบทบาทในการส่งเสริม ให้ความรู้ และ

แลกเปลี)ยนประสบการณ์ดา้นการพฒันาตลาดตราสารหนีS ให้กบัประเทศ CLMV โดยประเทศไทยไดพ้ฒันา

ตลาดตราสารหนีS ในประเทศใหเ้ป็นแหล่งระดมทุนที)ย ั)งยนื และมีศกัยภาพในระดบัภูมิภาค เพื)อใหก้ลุ่มประเทศ 

CLMV มีความรู้ความเขา้ใจเกี)ยวกบัตลาดตราสารหนีS  และสามารถเขา้ถึงตลาดทุนในภูมิภาคโดยมีประเทศไทย

เป็นศูนยก์ลาง เพื)อนาํเงินทุนไปใชใ้นการพฒันาประเทศ CLMV 

ถึงแมว้า่ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นประเทศในกลุ่ม “ประเทศพฒันาแลว้” แต่จากขอ้มูลในแผนพฒัน์ฯ ฉบบั

ที) 12 ความวา่ประเทศไทยมุ่งที)จะมีบทบาทนาํดา้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ในรูปแบบพนัธมิตรการพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมชดัเจนมากขึSน โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินเพื)อยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศเพื)อนบา้น เพื)อเสริมสร้างความเขม้แข็งในกลุ่มภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพื)อสร้างอาํนาจต่อรองกบั

ประเทศคู่คา้นอกกลุ่มอื)นๆ เพราะฉะนัSนจากความมุ่งมั)นที)จะมีบทบาทเป็นผูน้าํในภูมิภาค และความพยายามใน
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การใหค้วามช่วยเหลือประเทศเพื)อนบา้น ตวัชีSวดันีSควรมีการปรับใช ้หรือปรับนิยามเพื)อติดตามผลขอ้มูลการให้

ความช่วยเหลือในดา้นเงินกูย้มื หรือส่งเสริมการไดม้าซึ) งเงินกูย้มื เพื)อใหป้ระเทศไทยคงการมีบทบาทนาํสาํหรับ

การพฒันาในส่วนภูมิภาค 

 

4.5 เป้าประสงค์ที1 17.5 ใช้และดาํเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสําหรับประเทศพฒันา
น้อยที1สุด 

 

เป้าประสงคนี์S  มุ่งที)การสนบัสนุนการลงทุนในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด ประเทศไทยไดอ้อกมาตรการ

จาํนวนมากเพื)อส่งเสริมการลงทุนในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด เช่น มาตรการสนบัสนุนการลงทุนในต่างประเทศ

ทางดา้นการเงินและการคลงั เพื)อคุม้ครอง/ส่งเสริมการลงทุนและแกไ้ขปัญหาของการลงทุนของไทยในประเทศ 

CLMV อยา่งต่อเนื)อง โดยเป็นไปตามยทุธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (2558-2564) 

นอกจากนีSยงัมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ที)ครอบคลุมพืSนที)ชายแดนทัSงใน

และนอกนิคมอุตสาหกรรม และมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในอาเซียนและประเทศในทวปีแอฟริกา ซึ) ง

เป็นการเพิ)มบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outbound Investment) และมีมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนผา่นการเชื)อมเขตเศรษฐกิจ CLMVT และ ACMECS โดยเขา้ไปช่วยพฒันาในดา้นโครงสร้าง

พืSนฐาน อุตสาหกรรม เส้นทางคมนาคม และเทคโนโลยใีหม่ 

ประเทศไทยยงัสนบัสนุนการจดัตัSงกองทุน ACMECS โดยเชิญชวนประเทศสมาชิก และประเทศ

หุน้ส่วนเพื)อการพฒันาในกรอบอนุภูมิภาคแม่นํSาโขงดัSงเดิม รวมถึงประเทศที)มีศกัยภาพทัSงในเอเชียและยโุรป 

องคก์รระหวา่งประเทศรวมถึงสถาบนัการเงินต่าง ๆ เขา้มาร่วมสมทบกองทุน ACMECS นีS  โดยมีแผนระยะสัSน

คือ การใชเ้งินทุนยกระดบัโครงสร้างพืSนฐานโทรคมนาคมเพื)อขบัเคลื)อนเศรษฐกิจของประเทศ และขยายบริการ

อินเทอร์เน็ตสาธารณสุข และโครงการศูนยดิ์จิตอลชุมชน ในระยะกลางจะใชเ้งินทุนเพื)อยกระดบัโครงสร้าง

พืSนฐานโทรคมนาคมเพื)อขบัเคลื)อนเศรษฐกิจของประเทศ 
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4.6 เป้าประสงค์ที1 17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคทีเีป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอ
ภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถงึผ่านการสิHนสุดการเจรจาภายใต้วาระการพฒันารอบโดฮา 

 

เป้าประสงคนี์S มีตวัชีS วดัซึ) งวดัโดยค่าเฉลี)ยของอตัราภาษีศุลกากรถ่วงนํS าหนกัทั)วโลก โดยประเทศไทยมี

การจดัทาํยทุธศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศของกระทรวงพาณิชยปี์ พ.ศ. 2559 - 2564 ยทุธศาสตร์ที) 1 การเปิด

ประตูการคา้และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Market Access and Economic Cooperation) นอกจากนีS ยงัได้

ดาํเนินงานตามแผนพฒัน์ฯ ฉบบัที) 12 ยทุธศาสตร์ที) 3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ และแข่งขนัไดอ้ยา่ง

ย ั)งยนื และแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีในเรื)องการสร้างความเสามารถในการแข่งขนั 

 

4.7 เป้าประสงค์ที1 17.11 เพิ1มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกําลังพัฒนาในการส่งออกทั1วโลกให้สูงขึHน
อย่างมีนัยสําคญั โดยเพิ1มส่วนแบ่งของประเทศพฒันาน้อยที1สุดให้สูงขึHน _ เท่าในปี _`^R 

 

เป้าประสงค์นีS มีตวัชีS วดัที)วดัส่วนแบ่งของการส่งออกในระดบัสากลของประเทศกาํลงัพฒันา และ

ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด โดยมาตรการที)เกี)ยวขอ้งที)ประเทศไทยใชอ้ยูคื่อ มาตรการการผลกัดนัการคา้ระหว่าง

ประเทศ ตามยทุธศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศ  7 มาตรการ ดาํเนินการโดยกระทรวงพาณิชย ์ประกอบดว้ย  

1) มาตรการเปิดประตูการคา้ และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วน
ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก และความตกลงวา่ดว้ยสินคา้เทคโนโลสารสนเทศ 

2) มาตรการการเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยใชค้วามตอ้งการตลาดเป็นตวันาํผลิต และมุ่งเนน้

การเจาะตลาดใหม่ๆ และตลาดเฉพาะ และช่องทางการคา้ออนไลน์ 

3) มาตรการส่งเสริมการคา้ชายแดน เพื)อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคในการเชื)อมโยงกบั

เศรษฐกิจโลกในดา้นการคา้ 

4) มาตรการส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยไปดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
5) มาตรการปรับโครงสร้างการคา้สู่การบริการ เพื)อเป็นกลยทุธ์ใหม่ในการขบัเคลื)อนการคา้ของไทย 
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6) มาตรการการเพิ)มบทบาทของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในการผลกัดนัการคา้ และสร้าง

นวตักรรมใหม่เพื)อขบัเคลื)อนเศรษฐกิจ 

7) มาตรการเพิ)มมูลค่าในอุตสาหกรรมส่งออก เพื)อยกระดับผูป้ระกอบการจากผูรั้บจ้างผลิต สู่

ผูป้ระกอบการที)มีการออกแบบ หรือมีแบรนดเ์ป็นของตนเอง 

ซึ) งมาตรการเหล่านีSจะไดรั้บการติดตาม และประเมินผลทัSงในระยะสัSน และระยะยาวตามแผนงานยทุธศาสตร์

การคา้ระหวา่งประเทศของกระทรวงพาณิชย ์

 

4.8 เป้าประสงค์ที1 17.12 ทาํให้เกดิการดาํเนินการในเวลาที1เหมาะสมในเรื1องการเข้าถงึตลาดปลอดภาษแีละ
ปลอดการจํากดัปริมาณในระยะยาวสําหรับประเทศพฒันาน้อยที1สุด โดยให้สอดคล้องกบัการตัดสินใจ
ขององค์การการค้าโลก โดยรวมถงึการสร้างหลกัประกนัว่ากฎว่าด้วยแหล่งกาํเนินสินค้าที1มีการให้สิทธิ
พเิศษทางการค้าที1ใช้กบัประเทศพฒันาน้อยที1สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการเข้าถงึตลาด 

 

ตวัชีS วดั 17.12.1 ภายใตเ้ป้าประสงคนี์S วดัภาษีศุลกากรเฉลี)ยที)เก็บจากสินคา้ที)มีแหล่งที)มาเป็นประเทศ

กาํลงัพฒันา ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด และรัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นหมู่เกาะขนาดเลก็  

มาตรการที)ประเทศไทยใชอ้ยู่ ที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงค์ และตวัชีS วดัภายใตเ้ป้าประสงค์นีS  คือ การ

ส่งเสริมการนาํเขา้สินคา้จากประเทศพฒันานอ้ยที)สุด และประเทศกาํลงัพฒันาเพิ)มมากขึSนเรื)อยๆ จากที)ไดก้ล่าว

ไปแลว้ในบทที) 3 วา่จากเดิมประเทศไทยเคยนาํเขา้จากประเทศกลุ่มดงักล่าว เพียงประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า

การนาํเขา้ทัSงหมดของไทยในปีพ.ศ. 2503 มาเป็นประมาณร้อยละ 41 ในปีพ.ศ. 2560 โดยในปีพ.ศ. 2560 มีการ

นาํเขา้จากประเทศกลุ่มดงักล่าวนีS รวมทัSงสิSน 91.8 หมื)นลา้นเหรียญสหรัฐจากประเทศพฒันาน้อยที)สุดและ

ประเทศกาํลงัพฒันา โดยร้อยละ 34.97 มาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ทัSงนีS ส่วนหนึ)งอาจะเป็นผลมาจาก

การที)ประทรวงการคลงัประกาศเรื)องการยกเวน้ภาษีอากรการรับของที)มีถิ)นกาํเนิดจากประเทศพฒันานอ้ยที)สุด 

ลงราชกิจจานุเบกษา เมื)อตน้ปีพ.ศ. 2558 
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บทที1 5 
ระเบียบวธีิการศึกษา  

 

ในงานวจิยันีS  มีทัSงการวเิคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงคเ์พื)อหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งเป้าหมายที) 17 ในเป้าประสงคค์วามเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการเงิน และการคา้

และเป้าหมายอื)น (เป้าหมายที) 1 - เป้าหมายที) 16) และหาความสาํคญัของเป้าประสงคด์งักล่าวที)มีต่อการพฒันาที)

ย ั)งยนื ผลลพัธ์ที)ไดจ้ากการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณจะถูกนาํไปใชเ้พื)อจดัลาํดบัความสาํคญัของ

เป้าประสงค ์ และเพื)อเป็นแนวทางในการจดัทาํขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายเพื)อที)จะบรรลุเป้าหมายที) 17 ใน

เป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการเงินและการคา้ต่อไป  

ในบทนีS  คณะวจิยัออกแบบการศึกษาที)เนน้บรรลุเป้าหมายของงานวจิยัที) 1 “ศึกษาและสร้างความเขา้ใจ

เกี)ยวกบัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื ในแง่ความเกี)ยวโยงของแต่ละเป้าหมาย และเป้าประสงคต์ามกรอบงานวจิยั 

เพื)อก่อใหเ้กิดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที)รับผดิชอบและเสริมสร้างความร่วมมือระดบัโลก” เป้าหมาย

ของงานวจิยัที) 3 “สร้างแผนภูมิแสดงความเกี)ยวเนื)องระหวา่งเป้าประสงคใ์นกรอบงานวจิยั (เป้าประสงคที์) 17.1-

17.5 และ 17.10-17.12) กบัเป้าประสงคข์องเป้าหมายอื)นๆ” เป้าหมายของงานวจิยัที) 4 “วเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัชีSวดัของเป้าประสงคแ์ละการพฒันาที)ย ั)งยนื โดยใชด้ชันีการพฒันาที)ย ั)งยนืและตวัชีSวดัการพฒันาทาง

เศรษฐกิจ เพื)อใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค”์ และเป้าหมายของงานวจิยัที) 5 “จดัลาํดบั

ความสาํคญัของเป้าประสงค ์โดยพิจารณาจากความเชื)อมโยงของเป้าประสงค ์ตวัชีSวดัและความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัชีSวดัของเป้าประสงคก์บัการพฒันาที)ย ั)งยนื” โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพประกอบกนั 

 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะทาํควบคู่กนัไป กล่าวคือ การวเิคราะห์ทัSงสองส่วนทาํโดย

แยกจากกนั ไม่ไดมี้การนาํผลลพัธ์ของการวเิคราะห์หนึ)งไปใชเ้ป็นตวัตัSงตน้ในการวเิคราะห์อีกแบบหนึ)ง ผล

วเิคราะห์เชิงคุณภาพแสดงไวใ้นบทที) 6 และผลวเิคราะห์เชิงปริมาณแสดงไวใ้นบทที) 7 ซึ) งผลลพัธ์จากทัSงสอง

ส่วนของการดาํเนินการวจิยัถูกนาํไปใชใ้นการจดัทาํขอ้เสนอแนะนโยบายในบทที) 8 แผนภาพที) 5.1 แสดง

ขัSนตอนการดาํเนินการวจิยั 
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รูปภาพที1 5.1 ขัSนตอนการดาํเนินการวจิยั 

 

แหล่งที)มา: คณะวจิยั 

การดาํเนินงานวจิยัเริ)มจากการรวมรวม และการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที)เกี)ยวขอ้งเพื)อสร้าง

ความเขา้ใจเกี)ยวกบัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื โดยเฉพาะเป้าหมายที) 17 จากนัSนคณะวจิยัจะเกบ็ขอ้มูลเพื)อนาํมา

วเิคราะห์ โดยขอ้มูลที)เกี)ยวขอ้งรวมถึง ตวัชีSวดัทางเศรษกิจมหภาค และขอ้มูลเกี)ยวกบัเป้าหมาย เป้าประสงค ์และ

ตวัชีSวดัที)เกี)ยวขอ้ง ขอ้มูลที)เกบ็มาไดจ้ะถูกนาํมาเขา้กระบวนการวเิคราะห์ ซึ) งรายละเอียดอยูใ่นส่วนถดัไปของบท

นีS   

5.1 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

ในส่วนแรก คณะวจิยัใชก้ารวเิคราะห์เชิงคุณภาพในการหาความเกี)ยวขอ้งของเป้าประสงคด์า้นการเงิน

และการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 กบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายอื)น เพื)อตอบคาํถามงานวจิยัอนัไดแ้ก่ “เป้าหมาย

ที) 17 “เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลไกการดาํเนินงานและฟืS นฟูสภาพหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลก” ในแง่

นโยบายการเงินและการคา้ มีความเกี)ยวเนื)องกบัเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนือื)น ๆ  (เป้าหมายที) 1-16) อยา่งไร” 

โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เนืSอหา ที)เรียกวา่ Content Analysis มาใชว้เิคราะห์ความเชื)อมโยงดงักล่าว 
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ทางคณะวจิยัไดร้วบรวมขอ้มูลเป้าหมาย เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัทัSงหมดที)ออกโดยองคก์าร

สหประชาชาติอยา่งเป็นทางการ ประกอบกบัขอ้มูลจาก “ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการ

พฒันาที)ย ั)งยนื”  ทัSง 17 เป้าหมาย4 ที)จดัทาํโดยหน่วยงานในประเทศไทยที)เกี)ยวขอ้ง และขอ้มูลงานวจิยัเกี)ยวกบั

เป้าหมายที)ย ั)งยนืต่างๆ จาก SDG Move Thailand เพื)อมาทบทวนและทาํความเขา้ใจเกี)ยวเป้าหมาย เป้าประสงค์

และตวัชีSวดัที)ออกโดยองคก์ารสหประชาชาติ และการตีความเอกสารจากองคก์ารสหประชาชาติในบริบทของ

ประเทศไทย   

การพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคที์) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 และเป้าประสงคต่์างๆ ใน

เป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนือื)นๆ จะเริ)มจากการพิจารณาวา่เป้าประสงคใ์ดมีความสมัพนัธ์กบัประเดน็ดา้นการเงิน 

และการคา้ โดยการทบทวนเอกสารจากแหล่งขอ้มูลขา้งตน้มาจดัทาํ Mapping Matrix 

ทางคณะวจิยัใชก้ารวเิคราะห์เนืSอหา (Content Analysis) ซึ) งเป็นวธีิการที)ใชแ้ยกแยะแจกแจงเนืSอหาหรือ

แนวคิดที)ปรากฏในเอกสารต่างๆ อยา่งมีขัSนตอนและเป็นระบบ เพื)อจดัทาํ Mapping Metrix แสดงความสมัพนัธ์

ระหวา่งเป้าประสงคที์) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 กบัเป้าหมายอื)นทัSง 16 เป้าหมาย โดยมีขัSนตอนดงันีS  

ขัSนตอนที) 1 ทบทวนเอกสารแสดงเป้าหมาย เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัที)จดัทาํโดยองคก์ารสหประชาติ 

โดยตีความจากคาํสาํคญั (Keywords) และคาํอธิบายเกี)ยวกบัตวัชีSวดัเพื)อหาความเกี)ยวเนื)องระหวา่งเป้าประสงคที์)

สนใจภายใตเ้ป้าหมายที) 17 กบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายอื)นๆ  

ขัSนตอนที) 2 ทบทวนเอกสาร “ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื” ที)จดัทาํ

โดยหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย และใชว้ธีิการเช่นเดียวกบัขัSนตอนที) 1 คือ การทบทวนเอกสารทัSงหมด 17 

ชุด และตีความจากคาํสาํคญัและคาํอธิบายเกี)ยวกบัตวัชีSวดัเพื)อหาความเกี)ยวเนื)องระหวา่งเป้าประสงคที์)สนใจ

ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 กบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายอื)นๆ พร้อมบนัทึกหน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบ และ

หน่วยงานสนบัสนุนที)เกี)ยวขอ้งดว้ย 

ขัSนตอนที) 3 กระบวนการในขัSนตอนที) 1 และ 2 จะมีการทาํซํS า และตรวจเช็คโดยนกัวจิยัอยา่งนอ้ยอีกท่าน

หนึ)งในคณะวจิยั เพื)อเปรียบเทียบและตรวจสอบการตีความคาํสาํคญั และการบนัทึกความเกี)ยวเนื)องระหวา่ง

                                                             
4 เอกสารทุกเป้าหมายเวอร์ชั)นปรับปรุง 16 มีนาคม 2561 ที)มีการเผนแพร่โดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติมีการเขา้ถึงเอกสารดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2562  

http://osthailand.nic.go.th/component/content/article/118-sdgs/260-เป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื-sustainable-development-goals-sdgs.html  
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เป้าประสงคที์)สนใจภายใตเ้ป้าหมายที) 17 กบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายอื)นๆ โดยขัSนตอนนีS เป็นการเพิ)มความ

น่าเชื)อถือของการตีความคาํสาํคญัในการวเิคราะห์เชิงคุณภาพนีS  

 

5.2 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
 

ในส่วนที) 2 คณะวจิยัใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณในการหาความสาํคญัของเป้าประสงคที์)มีต่อการพฒันา

ที)ย ั)งยนือยา่งมีระบบ เพื)อตอบคาํถามงานวจิยัอนัไดแ้ก่ “เป้าประสงคใ์ดควรถูกใหค้วามสาํคญัในการพฒันาเชิง

นโยบาย รวมถึง หน่วยงานใดที)มีความสาํคญัในการทาํใหบ้รรลุเป้าหมายที)ย ั)งยนื โดยจดัลาํดบัจากมากสู่นอ้ย” 

โดยใชค้วามเป็นเหตุเป็นผลทางวทิยาศาสตร์ หรือในภาษาองักฤษเรียกวา่ Scientific Reasoning เนื)องจากทาง

คณะวจิยัเห็นวา่ การวเิคราะห์เชิงคุณภาพขา้งตน้ ไม่เพียงพอต่อการสรุปการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค์

ที)ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการพฒันาที)ย ั)งยนื ทางคณะวจิยัจึงใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณเขา้มาเป็นเครื)องมือช่วย

พิจารณาการจดัลาํดบัดงักล่าว  

 

5.2.1	วิธีการจัดอันดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ของงานวิจัยอืAนทีAใช้การวิจัยเชิงพรรณนา และ

ข้อจํากดัของวิธีทีAใช้	
 

โดยทั)วไป งานวจิยัที)ศึกษาเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืขององคก์รสหประชาชาติจะจดัอนัดบั

ความสาํคญัของเป้าประสงคด์ว้ยการวเิคราะห์เชิงพรรณนา งานวจิยัที)ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนานัSน มกัเป็น

การสาํรวจความคิดเห็นของหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง สาํรวจสถานะปัจจุบนัของตวัชีSวดั และมาตรการต่างๆ ที)มีอยู่

ในประเทศไทย วธีิการนีSแมจ้ะมีรายละเอียดของขอ้มูล และทราบถึงสถานะปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี แต่การใชว้ธีินีS

เรียงอนัดบัความสาํคญั ขึSนอยูก่บัความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที)รับผดิชอบแต่ละเป้าประสงค ์ ขอ้สรุปที)ไดจ้าก

วธีิการวเิคราะห์นีSไม่ไดขึ้Sนอยูก่บัการทดสอบความจริงเชิงประจกัษอ์ยา่งมีระบบ ไม่มีหลกัฐานหรือการพิสูจน์

ทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Proof) วา่ความคิดเห็นนัSนไม่ปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตน เนื)องจากเป็นผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย  
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การวเิคราะห์รูปแบบดงักล่าวอาจจะทาํใหเ้กิด Cognitive Bias นั)นหมายถึง ขอ้สรุปที)ไดจ้ากวธีิการ

วเิคราะห์นีSไม่ไดขึ้Sนอยูก่บัการทดสอบความจริงเชิงประจกัษอ์ยา่งมีระบบหรือการพิสูจน์เชิงวทิยาศาสตร์ วา่

เป้าประสงคห์รือตวัชีSวดันัSนมีนยัสาํคญัและส่งผลใหเ้กิดการพฒันาที)ย ั)งยนืมากกวา่ตวัชีSวดัอื)นๆ จริง เนื)องจากเป็น

การสรุปจากความคิดเห็นของหน่วยงานรับผดิชอบและคณะวจิยั รวมถึงสถานะปัจจุบนั ขอ้จาํกดั และมาตรการที)

มีอยูเ่ดิมของแต่ละตวัชีSวดั โดยไม่มีการวเิคราะห์เปรียบเทียบอยา่งมีระบบ 

 

5.2.2	วิธีการจัดอันดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ โดยใช้เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างเป้าประสงค์ และ

ข้อจํากดัของวิธีนีM	
 

เมื)อพิจารณาถึงขอ้จาํกดัดงักล่าวของรูปแบบวธีิวจิยัเชิงพรรณนาขา้งตน้ ทางคณะวจิยัจึงไดเ้สนอรูปแบบ

วธีิวจิยัโดยการใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื)อการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค ์ โดยเริ)มพิจารณาถึงการ

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัของเป้าประสงคใ์นรูปแบบใดรูปแบบหนึ)งใน 2 รูปแบบต่อไปนีS  

 

รูปแบบที) 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัในช่วงเวลาเดียวกนั โดยสร้างเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ (Correlation 

Matrix)  

เนื)องจากวธีินีSสามารถหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัไดที้ละสองตวั การใชว้ธีิการศึกษานีS ในการจดั

อนัดบัความสาํคญัของตวัชีSวดัมากกวา่สองขึSนไป โดยทั)วไปจะประกอบดว้ย 2 ขัSนตอน ดงัต่อไปนีS  

ขัSนตอนที) 1 คือ การคาํนวณค่าสมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) ที)วดัระดบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัแต่ละคู่ เช่น ถา้การศึกษามีเป้าประสงคท์ัSงสิSน X เป้า และแต่ละเป้าประสงคมี์

ตวัชีSวดัหนึ)งตวั นั)นหมายถึง การศึกษามีตวัชีSวดัที)ตอ้งการเรียงอนัดบัความสาํคญัอยู ่ X ตวั มีจาํนวนคู่ตวัชีSวดัที)

ตอ้งคาํนวณค่าสมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์ทัSงสิSน X(X-1) คู่  
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ขัSนตอนที) 2 คือ การจดัอนัดบัความสาํคญั โดยดูจากค่าสมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์ เช่น คู่ตวัชีSวดั X มีค่า

สมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์กบัตวัชีSวดัอื)นๆ โดยเฉลี)ยสูงกวา่ค่าสมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์ในคู่อื)นๆ ตวัชีSวดั X กจ็ะถูก

จดัใหอ้ยูใ่นลาํดบัที)สาํคญักวา่ 

 

รูปแบบที) 2 ความสมัพนัธ์แบบพลวตัระหวา่งตวัชีSวดั โดยทดสอบความสมัพนัธ์วา่มีลกัษณะเป็นตวันาํหรือตาม 

ดว้ยวธีิการตรวจสอบ เช่น lead-lag correlation หรือ Granger Causality  

ความแตกต่างของสองวธีินีS  คือ แบบแรกเป็นการวดัค่าสมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์ขา้มช่วงเวลา ส่วนแบบที) 

2 เป็นการทดสอบนยัสาํคญัของการเป็นเหตุและผลระหวา่งตวัแปร 2 ตวั  ทัSง 2 วธีิสามารถหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัชีSวดัไดม้ากกวา่ 2 ตวั แต่เช่นเดียวกบัการสร้างเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ ตอ้งอาศยัขัSนตอนการวเิคราะห์ 2 

ขัSนตอน ยกตวัอยา่งเช่น เมื)อตอ้งการจดัเรียงลาํดบัเป้าประสงค ์X เป้า ซึ) งแต่ละเป้าประสงคมี์ตวัชีSวตัเพียง 1 ตวั  

ขัSนตอนที) 1  คือ การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าตวัชีSวดัโดยใชว้ธีิใดวธีิหนึ)งขา้งตน้  

ขัSนตอนที) 1.1 หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัที) 1 ในปัจจุบนัและค่าตวัชีSวดัอื)นๆ (ตวัชีSวดัที) 2 

ถึง X) ในช่วงเวลาที)ผา่นมา  

ขัSนตอนที) 1.2 หาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าตวัชีSวดัที) 1 ในช่วงเวลาที)ผา่นมาและค่าตวัชีSวดัอื)นๆ 

ในช่วงเวลาปัจจุบนั  

ขัSนตอนที) 1.3 หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัที) 2 และตวัชีSวดัอื)น (ตวัชีSวดัที) 3 ถึง X) ตาม

ขัSนตอนที) 1.1 และ 1.2 จากนัSนไล่ไปเรื)อย ๆ จนถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัที) X-1 และ ตวัชีSวดัที) X ซึ) งเท่ากบั

ทาํการตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัชีSวดั X(X-1) คู่ 

ขัSนตอนที) 2 คือ การนาํผลของทัSง X(X-1) คู่ความสมัพนัธ์มาหาความเชื)อมโยงไล่ตามเวลา  

เช่น ถา้การเปลี)ยนแปลงค่าของตวัชีSวดัที) 1 เมื)อช่วงเวลาก่อนหนา้สามารถอธิบายการเปลี)ยนแปลงของ

ตวัชีSวดัที) 2 ในช่วงเวลาปัจจุบนัหรือช่วงเวลาถดัๆ ไป ในขณะที)การเปลี)ยนแปลงค่าของตวัชีSวดัที) 2 ในช่วงเวลา

ก่อนหนา้สามารถอธิบายการเปลี)ยนแปลงของตวัชีSวดัที) 3 ในช่วงเวลาปัจจุบนั แสดงวา่เมื)อเรียงตามลาํดบัเหตุ
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และผลแลว้ ปรากฎวา่ การเปลี)ยนแปลงค่าของตวัชีSวดัที) 1 สามารถทาํใหค่้าของตวัชีSวดัที) 2 เปลี)ยนไป และการ

เปลี)ยนแปลงค่าของตวัชีSวดัที)  2 สามารถทาํใหค่้าของตวัชีSวดัที) 3 เปลี)ยน นั)นหมายความวา่ ตวัชีSวดัที) 1 ควรถูกจดั

ใหมี้ความสาํคญัในลาํดบัที) 1 เพราะการเปลี)ยนแปลงค่าของตวัชีSวดัที) 1 จะช่วยใหบ้รรลุค่าเป้าหมายของตวัชีSวดั

ทัSง 3   

อยา่งไรกต็าม วธีิการจดัลาํดบัความสาํคญัดว้ยการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทัSงสองรูปแบบขา้งตน้ ไม่วา่จะ

ดว้ยวธีิไหน ต่างกมี็ข้อจํากดัในการตอบคาํถามหลกั นั)นคือ ความสาํคญัของการใชต้วัชีSวดัตามเป้าประสงคใ์นการ

บรรลุวตัถุประสงคก์ารพฒันาที)ย ั)งยนื ขอ้จาํกดัของการวเิคราะห์ในรูปแบบที) 1 และ 2 มีดงันีS   

1. ค่าสัมประสิทธิtที1ได้จากแต่ละคู่ของตัวชีHวดัที1ทาํการหาความสัมพนัธ์ เป็นค่าที1ได้จากการ
เคลื1อนไหวเปลี1ยนแปลงโดยรวมของตัวชีHวดัทัHงคู่ ไม่ใช่จํากดัเพยีงการเคลื1อนไหวเปลี1ยนแปลง
เฉพาะที1เกี1ยวข้องกบัตัวชีHวดัอกีตัวหนึ1งในคู่สัมพนัธ์ ดงันัSนค่าความสมัพนัธ์ที)ไดอ้าจเป็นผลมาจาก

เป้าประสงคอื์)นหรือปัจจยัอื)น กล่าวคือ การคาํนวณความความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัโดยใช้

วธีิเหล่านีSไม่มีการควบคุมผลกระทบจากปัจจยัอื)น ค่าที)ไดเ้ป็นการเปลี)ยนแปลงของตวัชีSวดัหนึ)ง ๆ 

ที)อาจไม่ไดถู้กกระทบจากตวัชีSวดัในคู่ความสมัพนัธ์ที)ทาํการหาค่าสมัประสิทธิm สหสมัพนัธ์เพียง

เท่านัSน อาจมีปัจจยัอื)นร่วมดว้ย  

2. ค่าสัมประสิทธิtสหสัมพนัธ์ที1ได้จากความสัมพนัธ์ใน 2 รูปแบบข้างต้น เป็นการวดัความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวชีHวดั การเรียงลาํดบัความสาํคญัของตวัชีSวดัหรือเป้าประสงคที์)สรุปไดจ้ากวธีิการศึกษาที)

กล่าวมาแลว้นีS  จึงเป็นการเรียงลาํดบัความสาํคญัตามความสมัพนัธ์ของตวัชีSวดัหรือเป้าประสงค ์แต่
ไม่ใช่การเรียงลาํดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ที1จะนําไปสู่การพฒันาที1ยั1งยืน  

ดว้ยขอ้จาํกดัขา้งตน้ ทาํใหว้ธีิการศึกษาเหล่านีSยงัขาดความสมบูรณ์ในการบรรลุวตัถุประสงคข์อง

งานวจิยั อนัไดแ้ก่ การจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคที์)มีต่อการพฒันาที)ย ั)งยนื ดงันัSนคณะวจิยัจึงเลือกใช้

สมการถดถอยหาความสมัพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงค ์และการพฒันาที)ย ั)งยนืแทน ดงัรายละเอียดที)จะกล่าวต่อไป 
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5.2.3	วิธีการจัดอันดบัความสําคญัของเป้าประสงค์โดยใช้สมการถดถอย 

 

การจดัลาํดบัความสาํคญั ของเป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือทางการเงินและ

การคา้ระหวา่งประเทศเพื)อส่งเสริมการพฒันาที)ย ั)งยนืนัSน สามารถอาศยัการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

เป้าประสงคแ์ละการพฒันาที)ย ั)งยนื โดยการประมาณค่าสมการถดถอยเพื)อตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัชีSวดัของเป้าประสงคที์)เกี)ยวขอ้งและระดบัการพฒันาของประเทศและการพฒันาที)ย ั)งยนืที)วดัผลได ้

ในที)นีS  การพฒันาที)ย ั)งยนื แทนดว้ยตวัแปรระดบัมหภาค อนัไดแ้ก่ ดชันีรวม SDG (SDG Global Index 

Score ซึ) งในที)นีS จะเรียกวา่ SDG Score) และดชันีในส่วนของเป้าหมาย 17 (Goal 17 score) ทัSง 2 ดชันีถูกคาํนวณ

จากตวัชีSวดัของเป้าประสงคที์)กาํหนดไวใ้นรายชื)อตวัชีSวดัอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการสถิติแห่ง

สหประชาชาติ (UN Statistical Commission) โดยผูจ้ดัทาํดชันีนีS เป็นผูเ้ชี)ยวชาญอิสระของ Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung5 และถูกรวบรวมไวใ้น SDGIndex.org 

นอกจากนีS  คณะวจิยัยงัใชผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเป็นตวัวดัระดบัการพฒันาและใช ้การเปลี)ยนแปลงอตัรา

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพื)อวดัการพฒันาที)ย ั)งยนืในเชิงเศรษฐกิจ 

  

การจดัระดบัการพฒันาของประเทศโดยองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น ธนาคารโลก มกัใชเ้กณฑร์ะดบั

รายไดร้วมของประเทศ ซึ) งวดัโดยผลผลิตมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือรายได้

ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) ในงานวจิยันีS  คณะวจิยัจึงกาํหนดใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

(GDP Growth) เป็นตวัชีSวดัการเปลี)ยนแปลงระดบัการพฒันาของประเทศที)ไดรั้บความช่วยเหลือการเงินและ

การคา้จากต่างประเทศหรือมีเงินทุนไหลเขา้ และการเปลี)ยนแปลงของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (changes 

in GDP Growth) ที)ไม่ลดลงเป็นตวับ่งชีS ถึงการมีการพฒันาที)ย ั)งยนืของประเทศเหล่านีS  

การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวชีHวดัและดชันีการพฒันาที1ยั1งยืน (SDG score) และดชันีในส่วนของ
เป้าหมาย |a (Goal 17 score) ทาํขึSนเพื)อหาความสาํคญัของตวัชีSวดัที)มีต่อระดบัการพฒันาที)ย ั)งยนื จึงใชข้อ้มูล

ตวัชีSวดัที)มีอยูใ่นปีก่อนหนา้เป็นตวัอธิบาย SDG score ทัSงนีSดว้ยความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลตวัชีSวดัปี 2561 ใน

                                                             
5 ดูรายละเอียดวธีิการคาํนวณในเอกสารsustainable development report 2019 ใน https://www.sdgindex.org/ 
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ฐานขอ้มูลธนาคารโลก การศึกษานีS จึงใชเ้พียง SDG score ของปี 2561 และขอ้มูลตวัชีSวดัในปี 2560 แมว้า่เมื)อไม่

นานมานีSจะมีการประกาศตวัเลขปี 2562 กต็าม ดว้ยขอ้จาํกดันีS จึงไม่สามารถทาํการประมาณค่าสมการถดถอยโดย

ใชข้อ้มูลไทยเพียงลาํพงั ดงันัSนคณะวจิยัจึงเลือกใชข้อ้มูลนานาชาติในการวเิคราะห์เพื)อแกปั้ญหาการมีขอ้มูลเพียง

ปีเดียว จากจาํนวนทัSงสิSน 156 ประเทศที)มีขอ้มูล SDG score และดชันีในส่วนของเป้าหมาย 17 ในปี 2561 มีทัSงสิSน

เพียง 51 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที)มีขอ้มูลปี 2560 ของตวัชีSวดัของเป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัการเงินและการคา้

ระหวา่งประเทศ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวชีHวดัและระดบัการพฒันา (อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ) และการ
พฒันาที1ยั1งยืน (การเปลี1ยนแปลงของอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ) เนื)องจากฐานขอ้มูลของตวัชีSวดัต่างๆ ของ

เป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัหุน้ส่วนความร่วมมือทางการเงินและการคา้ระหวา่งประเทศลว้นเป็นขอ้มูลรายปี ทาํให้

ช่วงขอ้มูลมีระยะสัSน (ไม่ถึง 30 ปี)  การใช้ข้อมูลของประเทศไทยในช่วงข้อมูลระยะสัHนจะทาํให้มีจํานวนข้อมูล
น้อยเกนิไป ทาํให้การวเิคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลของไทยเพยีงลาํพงันัHนมีข้อจํากดัในเรื1องของความ
น่าเชื1อถือของผลการศึกษา คณะวจิยัจึงใชข้อ้มูลนานาชาติในการวเิคราะห์ ช่วงขอ้มูลและจาํนวนประเทศที)ใช้

ขึSนอยูก่บัความมีอยูข่องขอ้มูลในฐานขอ้มูลของธนาคารโลก
6 ขอ้มูลที)ใชค้รอบคลุมช่วงเวลาระหวา่งปี 2548 - 

2560 กลุ่มประเทศตวัอยา่งมีทัSงสิSน 30 ประเทศ ซึ) งมีความครอบคลุมทุกทวปีที)มีประเทศกาํลงัพฒันาและพฒันา

นอ้ยที)สุด ดงัปรากฎในตารางที) 5.1 รวมประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศตวัอยา่งดว้ย ซึ) งผลการศึกษาจะไม่เพียงชีS

ประสบการณ์การพฒันาของประเทศไทยแต่ยงัรวมถึงประสบการณ์การพฒันาที)ย ั)งยนืของประเทศที)มีระดบัการ

พฒันาสูงกวา่ ใกลเ้คียง และตํ)ากวา่การพฒันาของประเทศไทยอีกดว้ย ทัSงนีS  กลุ่มตวัอยา่งประเทศที)ใชใ้น

การศีกษานีS ถูกกาํหนดขึSนโดยใชเ้กณฑด์งันีS  

1. เป็นประเทศกาํลงัพฒันาและพฒันานอ้ยที)สุด 

2. มีขอ้มูลตวัชีSวดัที)แสดงถึงการเป็นประเทศที)ไดรั้บความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ 
3. มีขอ้มูลตวัชีSวดัที)มีความต่อเนื)องสามารถนาํมาใชว้เิคราะห์สถิติและในแบบจาํลองเศรษฐมิติ 

ตารางที) 5.1 แสดงถึงการกระจายของกลุ่มตวัอยา่ง ประเทศที)ครอบคลุมในการศึกษามีที)ตัSงอยูใ่น 6 ภูมิภาค 

แบ่งตามธนาคารโลก ไดแ้ก่  

                                                             
6 การใชฐ้านชอ้มูลเดียว กเ็พื)อใหมี้ขอ้มูลที)มาจากนิยามเดียวกนั มาจากการคาํนวณดว้ยวิธีการเดียวกนั 
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(1) เอเชียตะวนัออกและแปซิฟิค มี 3 ประเทศ ซึ) งมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั คือ รายไดป้านกลางระดบัสูง 

(ไทย) รายไดป้านกลางระดบัตํ)า (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) และรายไดต้ํ)า (ราชอาณาจกัรกมัพชูา)  

(2) เอเชียใต ้มีเพียงประเทศเดียวที)ตรงตามเกณฑท์ัSง 3 ขา้งตน้ คือ ศรีลงักา ซึ) งจดัเป็นประเทศที)มีรายได้

ปานกลางระดบัตํ)า 

(3) ยโุรปและเอเชียกลาง มีทัSงสิSน 7 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศที)มีรายไดป้านกลางระดบัสูง 4 

ประเทศ (อาร์เมเนีย บอสเนีย เบลารุส และ มาซิโดเนียเหนือ) และประเทศที)มีรายไดป้านกลางระดบัตํ)า 3 ประเทศ 

(จอร์เจีย มอลโดวา และ ยเูครน) 

(4) ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ประกอบดว้ย ประเทศที)มีรายไดป้านกลางระดบัสูง 9 ประเทศ (เบลีซ 

บราซิล คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกนั จาไมกา้ ปารากวยั เปรู เซนตลู์เซีย และเซนตว์นิเซนตแ์ละเกรนาดีนส์) 

และประเทศที)มีรายไดป้านกลางระดบัตํ)า 2 ประเทศ (เอลซลัวาดอร์ และนิการากวั) 

(5) ตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ มีเพียงประเทศเดียวที)ตรงตามเกณฑ ์ คือ เลบานอน ซึ) งเป็น

ประเทศที)มีรายไดป้านกลางระดบัสูง 

และ (6) แอฟริกาในเขตทะเลทรายซาฮาร่า มีทัSงสิSน 7 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศที)มีรายไดป้านกลาง

ระดบัสูง 2 ประเทศ (มอริเชียส และแอฟริกาใต)้ ประเทศที)มีรายไดป้านกลางระดบัตํ)า 2 ประเทศ (โกตดิววัร์ และ

แซมเบีย)  และประเทศที)มีรายไดต้ํ)า (บูร์กินาฟาโซ มาลี และ โตโก) 
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ตารางที1 5.1 ประเทศในกลุ่มตวัอยา่งของการวเิคราะห์เชิงปริมาณในงานวจิยันีS  

Regions Upper Middle Income Low Middle Income Low Income 
East Asia and Pacific Thailand Philippines Cambodia 

South Asia   Sri Lanka   

Europe and Central Asia Armenia Georgia   

  Bosnia and Herzegovina Moldova   

  Belarus Ukraine   

  North Macedonia     

Latin America & Caribbean Belize El Salvador   

  Brazil Nicaragua   

  Costa Rica     

  Dominican Republic     

  Jamaica     

  Paraguay     

  Peru     

  St. Lucia     

  
St. Vincent & the 

Grenadines 
    

Middle East and North 

Africa 
Lebanon     

Sub-Saharan Africa Mauritius Côte d'Ivoire Burkina Faso 

  South Africa Zambia Mali 

      Togo 

Total number of countries 17 9 4 
 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทัSง 4 รูปแบบความสมัพนัธ์ที)กล่าวไวข้า้งตน้ จะแสดงถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งระดบัการพฒันาและการพฒันาที)ย ั)งยนืของประเทศที)ไดรั้บความช่วยเหลือ และเป้าประสงคต่์อไปนีS   
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เป้าประสงคที์) 17.1 เสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการ

ระดมทรัพยากรผ่านทางการสนบัสนุนระหว่างประเทศไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา เพื)อพฒันาขีดความสามารถ

ภายในประเทศในการเกบ็ภาษีและรายไดอื้)นๆของรัฐ 

เป้าประสงคที์) 17.2 ประเทศพฒันาแลว้จะดาํเนินการใหเ้ป็นผลตามพนัธกรณีเรื)องการใหค้วามช่วยเหลือ

เพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการโดยเตม็ที) โดยรวมถึงพนัธกรณีที)ให้ไวโ้ดยประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศที)

จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สําหรับให้แก่ประเทศกาํลังพฒันา และมีสัดส่วน 

ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สาํหรับใหแ้ก่ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด 

เป้าประสงค์ที) 17.3 ประเทศที)กาํลังพฒันามีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)

หลากหลาย 

เป้าประสงคที์) 17.4 ช่วยประเทศที)กาํลงัพฒันาในการบรรลุความยั)งยนืของหนีSระยะยาว โดยใชน้โยบาย

ที)ประสานงานกนัโดยมุ่งส่งเสริมการจดัหาแหล่งเงินทุน การบรรเทาหนีS และการปรับโครงสร้างหนีSตามความ

เหมาะสม และ ช่วยแกปั้ญหาหนีS ต่างประเทศของประเทศที)ยากจน และมีหนีS สินในระดบัสูงเพื)อลดปัญหาหนีS สิน 

เป้าประสงค์ที) 17.11 เพิ)มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาํลงัพฒันาในการส่งออกไปทั)วโลก 

โดยเฉพาะประเทศพฒันานอ้ยที)สุดใหสู้งขึSน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563 

เนื)องจากเป้าประสงคที์) 17.5 ไม่มีขอ้มูลตวัชีSวดั และเป้าประสงคที์) 17.10 และ 17.12 นัSนไม่มีขอ้มูล

ต่อเนื)อง จึงไม่ถูกนาํมารวมในการศึกษาส่วนนีS  ดงันัSน ทางคณะวจิยัจึงใชต้วัชีSวดัของเป้าประสงค ์17.1-17.4 และ 

17.11 แต่บางตวัชีSวดักถู็กแทนที)ดว้ยตวัแปรที)ทางคณะวจิยัมีความเห็นวา่มีความสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์

มากกวา่ ดงัต่อไปนีS   

ตวัชีSวดั 17.1.1 รายไดรั้ฐบาลรวม คิดเป็นสดัส่วนของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) จาํแนกตามแหล่งที)มาของรายได ้ ตวัแปรในแบบจาํลองที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของ

เป้าประสงคที์) 17.1 คือ สดัส่วนรายไดภ้าษีต่อ GDP (Tax Revenue/GDP) 



 

104 
 

ตวัชีSวดั 17.1.2 สดัส่วนงบประมาณภายในประเทศที)จดัสรรจากภาษีภายในประเทศ ตวัแปรใน

แบบจาํลองที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของตวัชีSวดัที) 17.1.2 คือ สดัส่วนรายไดภ้าษีต่อรายจ่ายรัฐ (Tax 

Revenues/Government Expenditure) 

ตวัชีSวดั 17.2.1 สดัส่วนความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (ODA)  ต่อรายไดป้ระชาชาติ ตวั

แปรในแบบจาํลองที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของเป้าประสงคที์) 17.2 คือ สดัส่วนเงินช่วยเหลือที)ไดรั้บต่อรายได้

ประชาชาติ (Net received ODA/GNI) แทนสดัส่วนเงินช่วยเหลือที)ใหต่้อรายไดป้ระชาชาติ ทัSงนีS เพื)อทดสอบวา่

การไดรั้บเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศทาํใหเ้กิดการพฒันาของประเทศจริงหรือไม่ แมว้า่ประเทศไทยจะไม่จดั

อยูใ่นประเทศที)ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตามขอ้ตกลงนีS  แต่ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึ)งที)ไดรั้บความช่วยเหลือ

เพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ 

ตวัชีSวดั 17.3.1 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ตวัแปรใน

แบบจาํลองที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของเป้าประสงคที์) 17.3 คือ สดัส่วนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI 

Inflow) ต่อ GDP แทนการใชส้ดัส่วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของประเทศที)กาํลงัพิจารณา ทัSงนีS  

เนื)องจากผลการประมาณค่าของแบบจาํลองนีSจะชีSใหเ้ห็นวา่เป้าประสงคที์)ทางองคก์รสหประชาชาติกาํหนดนัSนมี

ส่วนทาํใหเ้กิดการพฒันากบัประเทศที)ไดรั้บเงินทุนหรือไม่ หากพบวา่มีความสาํคญั กค็วรพิจารณาใหเ้ป็น

เป้าประสงคที์)มีความสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ ของประเทศที)ใหค้วามช่วยเหลือ แต่หากไม่มีความสาํคญักค็วรวางไว้

ในลาํดบัทา้ย เพราะการส่งเงินทุนออกนอกประเทศนัSนหมายถึงทรัพยากรที)ใชใ้นการพฒันาประเทศของประเทศ

ที)ส่งออกเงินทุนมีลดลง 

ตวัชีSวดั 17.3.2 สดัส่วนการโอนเงินกลบัประเทศ คิดเป็นร้อยละของ GDP (Received Personal 

Remittance/GDP) เป็นตวัแปรอีกตวัในแบบจาํลองที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของตวัชีSวดัที) 17.3  

ตวัชีSวดั 17.4.1 การบริการเงินกู ้คิดเป็นร้อยละของการส่งออกสินคา้และการบริการ (Debt Service Ratio) 

เป็นตวัแปรที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของตวัชีSวดัที) 17.4 

ตวัชีSวดั 17.11.1 ส่วนแบ่งการส่งออกในระดบัสากลของประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศดอ้ยพฒันา  ตวั

แปรในแบบจาํลองที)ใชแ้สดงสถานะปัจจุบนัของเป้าประสงคที์) 17.11 คือ สดัส่วนการส่งออกของประเทศต่อการ

ส่งออกรวมของโลก (Export Share) 
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สมการถดถอยที)ทาํการประมาณค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดัและดชันีการพฒันาที)ย ั)งยนื (SDG 

score) และดชันีในส่วนของเป้าหมาย 17 (Goal 17 score) ในงานวจิยันีS  จึงมีลกัษณะเป็นฟังกช์ั)นของตวัชีSวดัดงันีS  

 

(78	(9$%+23 	= :(
Tax	Revenues3EF
Gov. Revenue3EF

,
Tax	Revenues3EF

Gov. Expenditure3EF
,
Net	received	ODA3EF

GNI3EF
,

FDI	inflows3EF
87[3EF

,
Received		remittance3EF

87[3EF
, 7+]&	(+%^_9+	`*&_$3EF, !"#$%&	(ℎ*%+3EF) 

(5.1) 

8$*5	17	29$%+3 	= d(
Tax	Revenues3EF
Gov. Revenue3EF

,
Tax	Revenues3EF

Gov. Expenditure3EF
,
Net	received	ODA3EF

GNI3EF
,
FDI	inflows3EF

87[3EF
,

Received		remittance3EF
87[3EF

, 7+]&	(+%^_9+	`*&_$3EF, !"#$%&	(ℎ*%+3EF) 

(5.2) 

 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ SDG Scores และ Goal 17 Score ถูกคาํนวณโดย The Bertelsmann Stiftung and the 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) เป็นการนาํค่าคะแนนตวัชีSวดั7แต่ละเป้าประสงคม์าถ่วง

นํSาหนกัเพื)อทาํเป็นคะแนนดชันี ค่าของScores จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 100 คะแนน โดยที)คะแนนที)สูงนัSนบ่งบอก 

ถึงผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาที)ย ั)งยนืที)ดีกวา่ ดงันัSน คะแนน SDG ของแต่ละประเทศที)ถูกนาํมาคาํนวณ 

ดงักล่าว จะมาจากการ rescale โดยใชค่้าคะแนน SDG ของประเทศที)ไดค้ะแนนสูงสุด (Max) และ ค่าคะแนน 

SDG ของประเทศที)ไดต้ ํ)าสุด(Min) ตามสมการดงันีS  

                                                             
7 ดูรายละเอียดวธีิการคาํนวณในเอกสาร sustainable development report 2019 ใน https://www.sdgindex.org/ 
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SDG	Indexi =
fghijkElmn(opqrs)

ltu(opqrs)Elmn(opqrs)
 

 

ในส่วนของตวัแปร Goal 17 score นัSนไดใ้ชข้อ้มูลของตวัชีSวดั 4 อยา่งมาคาํนวณซึ)งไดแ้ก่ 1. ค่าใชจ่้ายของ

ภาครัฐในเรื)องของสายสุขภาพ และการศึกษา (Government Health and Education spending)  2. สดัส่วนเงิน

ช่วยเหลือที)ไดรั้บต่อผลิตภณัฑร์วมในประเทศ (ODA/GDP)  3. รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีของภาครัฐต่อ

ผลิตภณัฑร์วมในประเทศ (Tax revenues/GDP) และ 4. คะแนนการหลีกเลี)ยงภาษี (Tax Haven Score: คะแนนดี

เยี)ยมที)สุด คือ 0 ในขณะที)คะแนนนอ้ยที)สุดจะอยูที่) 5 คะแนน) 

หากค่าสมัประสิทธิm ของตวัแปร (หรือตวัชีSวดั) มีนยัสาํคญั ในสมการ (5.1) และ (5.2) แสดงวา่ 

เป้าประสงคที์)เกี)ยวขอ้งกบัตวัชีSวดันัSนมีความสาํคญัต่อดชันีการพฒันาที)ย ั)งยนื และ รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ  

ที)เกี)ยวขอ้งควรใหค้วามสาํคญักบัเป้าประสงค ์ นอกจากนีSขนาดของค่าสมัประสิทธิm ที)แตกต่างกนัยงัชีS ใหเ้ห็นถึง

ความสาํคญัที)แตกต่างกนัของเป้าประสงคอี์กดว้ย ซึ) งสามารถนาํไปใชใ้นการจดัเรียงอนัดบัความสาํคญัของ

เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดั สาํหรับเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืที) 17  และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และกฎหมาย เพื)อเสริมสร้างหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลก ในแง่การเงินและการคา้ 

นอกจากนีS  คณะวจิยั ยงันาํ GDP มาใชเ้ป็นตวัแปรตามเพื)อหาความระหวา่งเป้าประสงคก์บัระดบัการ

พฒันาของประเทศ สมการถดถอย จึงมีลกัษณะเป็นฟังกช์ั)นของตวัชีSวดัดงัต่อนีS  

 

87[3 = ℎ(
Tax	Revenues3
Gov. Revenue3

,
Tax	Revenues3

Gov. Expenditure3
,
Net	received	ODA3

GNI3
,
FDI	inflows3

87[3
,

Received	personal	remittance3
87[3

, 7+]&	(+%^_9+	`*&_$3, !"#$%&	(ℎ*%+3) 
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เนื)องจากทัSงตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระในสมการ GDP นีS  มีปัญหา non-stationarity ทาํใหผ้ลการ

ประมาณค่าสมการถดถอยแสดงความสมัพนัธ์ปลอมระหวา่งตวัแปรตามและกลุ่มตวัแปรอิสระ ที)เรียกวา่ 

Spurious Regression เพื)อขจดัปัญหาดงักล่าว ตวัแปรทัSงหมดถูกแปลงเพื)อทาํใหมี้ลกัษณะ stationarity เช่น ระดบั

รายไดข้องประเทศ (GDP) ถูกแปลงใหเ้ป็นอตัราการเปลี)ยนแปลงระดบัรายไดข้องประเทศหรือที)เรียกวา่อตัรากร

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ส่วนตวัแปรอิสระซึ)งเดิมแสดงค่าในรูปสดัส่วนถูกแปลงใหเ้ป็นส่วนต่าง

การเปลี)ยนแปลงของสดัส่วนเหล่านีS เปรียบเทียบระหวา่งช่วงเวลานีSและช่วงเวลาก่อนหนา้ เช่น  

 

∆3 	
Tax	Revenues

Gov. Revenue
	=

Tax	Revenues3
Gov. Revenue3

−
Tax	Revenues3EF
Gov. Revenue3EF

 

∆3 	
Tax	Revenues

Gov.		Expenditure
	=

Tax	Revenues3
Gov. Expenditure3

−
Tax	Revenues3EF

Gov. Expenditure3EF
 

∆3 	
Net	received	ODA

GNI
	=

Net	received	ODA3
GNI3

−
Net	received	ODA

GNI3EF
 

∆3 	
FDI	inflows

87[
	=

FDI	inflows3
GDP3

−
FDI	inflows3EF

GDP3EF
 

∆3
Received	remittance

GDP
	=

Received		remittance3
GDP3

−
Received		remittance3EF

GDP3EF
 

∆3	7+]&	(+%^_9+	`*&_$ =
7+]&	(+%^_9+3

87[3
−
7+]&	(+%^_9+3EF

87[3EF
 

∆3	!"#$%&	(ℎ*%+ =
-$./&%0′2	!"#$%&3
4$%56	!"#$%&3

−
-$./&%0y2	!"#$%&3EF
4$%56	!"#$%&3EF

 

 

สมการถดถอยที)ทาํการประมาณค่าในงานวจิยันีS  จึงมีลกัษณะเปลี)ยนไปเป็น 

87[	8%$z&ℎ3 	= ℎ̈(∆3
Tax	Revenues

Gov. Revenue
, ∆3

Tax	Revenues

Gov. Expenditure
, ∆3

Net	received	ODA

GNI
	,

∆3
FDI	inflows

87[
, ∆3

Received	remittance

GDP
, ∆37+]&	(+%^_9+	`*&_$, ∆3!"#$%&	(ℎ*%+) 
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(5.3) 

นอกจากนีS  คณะวจิยัยงัวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีSวดักบัการพฒันาที)ย ั)งยนืของประเทศ โดยใน

สมการถดถอย  ตวัแปรตาม คือ การเปลี)ยนแปลงอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ (∆387[	8%$z&ℎ ) ดงัปรากฎ

ในสมการต่อไปนีS   

 

 

∆387[	8%$z&ℎ	 = ℎ|(∆3
Tax	Revenues

Gov. Revenue
, ∆3

Tax	Revenues

Gov. Expenditure
, ∆3

Net	received	ODA

GNI
	,

∆3 	
FDI	inflows

87[
, ∆3

Received	remittance

GDP
, ∆37+]&	(+%^_9+	`*&_$, ∆3!"#$%&	(ℎ*%+) 

(5.4) 

 

หากการเปลี)ยนแปลงของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีค่าบวกอยา่งต่อเนื)อง จะชีSใหเ้ห็นวา่ประเทศมี

การพฒันาที)ย ั)งยนื ผลการประมาณค่าของสมการนีS จึงแสดงถึงความสาํคญัของเป้าประสงคค์วามเป็นหุน้ส่วนทาง

การเงินระหวา่งประเทศ (เป้าประสงค ์ 17.1, เป้าประสงค ์  17.2, เป้าประสงค ์ 17.3 และเป้าประสงค ์ 17.4) และ

เป้าประสงคค์วามเป็นหุน้ส่วนทางการคา้ระหวา่งประเทศ (เป้าประสงค ์ 17.11) ที)มีต่อการพฒันาที)ย ั)งยนืของ

ประเทศที)ไดรั้บเงินทุนและ/หรือความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ  

หากค่าสมัประสิทธิm ของตวัแปร (หรือตวัชีSวดั) มีนยัสาํคญั ในสมการ (5.3) หรือในสมการ (5.4) แสดงวา่ 

เป้าประสงคที์)เกี)ยวขอ้งกบัตวัชีSวดันัSนมีความสาํคญัต่อการพฒันาของประเทศ (GDP Growth) หรือการพฒันาที)

ย ั)งยนืของประเทศ (∆3GDP Growth) และรัฐควรใหค้วามสาํคญักบัเป้าประสงค ์ นอกจากนีSขนาดของค่า

สมัประสิทธิm ที)แตกต่างกนัยงัชีS ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัที)แตกต่างกนัของเป้าประสงคอี์กดว้ย ซึ) งสามารถนาํไปใชใ้น

การจดัเรียงอนัดบัความสาํคญั 
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บทที1 6  
Mapping Matrix แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายที1 17 และเป้าหมายอื1นๆ 

 

ในบทนีS จะนาํเสนอความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายที) 17 ที)มีกบัเป้าหมายอื)น ๆ ทางคณะวิจยัไดจ้ดัทาํ 

Mapping Matrix เพื)อแสดงความเชื)อมโยงในระดบัเป้าประสงค ์อีกทัSงยงันาํเสนอ Mapping Matrix ที)แสดงความ

เชื)อมโยงระหวา่งหน่วยงานที)รับผดิชอบในแต่ละเป้าประสงคอี์กดว้ย   

6.1 ความสําคญัของจากจัดทาํ Mapping Matrix 
 เป้าหมายที) 17 มีความแตกต่างจากเป้าหมายอื)นอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือ เป้าหมายอื)น ๆ เป็นการเจาะจง

แสดงการพฒันาที)ย ั)งยนืตามหวัขอ้ต่าง ๆ (เช่น การจดัการกบัความหิวโหย หรือมาตรการเกี)ยวกบัภาวะโลกร้อน 

เป็นตน้) แต่เป้าหมายที) 17 เป็นเป้าหมายที)เนน้ในดา้นการส่งเสริมความร่วมมือ และเป็นตวัสนบัสนุนเพื)อการ

บรรลุเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืดา้นอื)นๆ ทัSงหมดได ้ 

 ทัSงนีSการจดัทาํ Mapping Matrix เพื)อแสดงความเกี)ยวโยงกนัระหวา่งเป้าประสงคที์) 17.1-17.5  และ 

17.10-17.12 ที)มุ่งเนน้ความร่วมมือดา้นการเงินและการคา้ระหวา่งประเทศ กบัเป้าหมายอื)นๆ อีก 16 เป้าหมาย 

Mapping Matrix จะช่วยเป็นแนวทางใหก้ารวางแผนนโยบายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืใหมี้ความสอดคลอ้งกนัมาก

ขึSน เพราะเป้าหมาย / เป้าประสงคเ์พื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืมีความสอดคลอ้ง และไม่ไดแ้ยกกนัโดยสิSนเชิง  

การพิจารณาความสอดคลอ้งในการวางแผนและดาํเนินนโยบายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืนีS  เรียกวา่ Policy 

Coherence for Sustainable Development (PCSD)8 ประโยชน์ของความสอดคลอ้งนีS  คือ เพื)อใหรั้ฐบาลและ

หน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งได ้ 1) บรรลุการประสานพลงักนัระหวา่งนโยบายดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ)งแวดลอ้ม 2) 

เห็นภาพรวมเพื)อพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียเปรียบเทียบ (trade-off) ระหวา่งความตอ้งการของประเทศ และขอ้ตกลงที)

ไดท้าํไวร้ะดบันานาชาติ และ 3) แจง้ถึงผลกระทบขา้งเคียงของการใชน้โยบายต่างๆ ในประเทศ ทัSงนีS  Mapping 

                                                             
8 http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf 
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Metrix ยงัช่วยเป็นแนวทางใหผู้อ้อก และดาํเนินนโยบายไดเ้ห็นถึงความหลากหลายของหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง 

และบทบาท หนา้ที) ความรับผดิชอบของหน่วยงานนัSนๆ ดว้ย  

เป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื เป้าหมายที) 17 ในส่วนที)มุ่งเนน้ความร่วมมือดา้นการเงินและการคา้ระหวา่ง

ประเทศ มีความเกี)ยวโยงกบันโยบายในดา้นต่างๆ อา้งอิงจาก Policy Coherence for Sustainable Development in 

the SDG Framework โดย OECD9 จะเห็นไดว้า่ถา้พิจารณามุมมองเกี)ยวกบันโยบายจาก 3 แง่มุมที)เกี)ยวเนื)องกบั

เป้าหมายการพฒันาเพื)อความยั)งยนื ไดแ้ก่ นโยบายในแง่มุมทางเศรษฐกิจ นโยบายในแง่มุมทางสงัคม และ

นโยบายในแง่มุมทางสิ)งแวดลอ้มแลว้ เป้าประสงคต่์างๆ จะมีความเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่มุมเหล่านีSแตกต่าง

กนัไป ดงัแสดงในรูปภาพที) 6.1  

รูปภาพที1 6.1 แผนภาพแสดงความสอดคลอ้งทางนโยบายของเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนื 

 

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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จากรูปภาพที) 6.1 จะเห็นวา่ 

เป้าประสงคที์) 17.1 เนน้เรื)องการจดัเกบ็ภาษีภายในประเทศ จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ และ

สงัคม 

เป้าประสงคที์) 17.2 เนน้เรื)องความช่วยเหลืออยา่งเป็นทางการจะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงคที์) 17.3 เนน้เรื)องแหล่งเงินทุนเพิ)มเติม จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงคที์) 17.4 เนน้เรื)องแหล่งกูย้มืเงิน จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ และสงัคม 

เป้าประสงคที์) 17.5 เนน้เรื)องการสนบัสนุนการลงทุน จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงคที์) 17.10 เนน้เรื)องความตกลงทางการคา้ จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ)งแวดลอ้ม 

เป้าประสงคที์) 17.11 เนน้เรื)องการส่งออกไปยงัประเทศที)พฒันานอ้ย จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่

เศรษฐกิจ สงัคม และสิ)งแวดลอ้ม 

เป้าประสงคที์) 17.12 เนน้เรื)องการคา้เสรี จะเกี)ยวเนื)องกบันโยบายในแง่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ)งแวดลอ้ม 

จะเห็นไดว้า่ถึงแมเ้ป้าประสงคที์) 17.1-17.5 จะเนน้ในเรื)องของการเงิน และ 17.10-17.12 จะเกี)ยวขอ้งใน

ดา้นการคา้ ซึ) งเกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันานโยบายในแง่มุมทางเศรษฐกิจ แต่กมี็ความเกี)ยวขอ้งกบันโยบาย

ในแง่มุมทางสงัคม และนโยบายในแง่มุมทางสิ)งแวดลอ้ม ซึ) งจะช่วยใหบ้รรลุเป้าประสงคด์งักล่าว ความเกี)ยวโยง

ของเป้าประสงคที์)งานวจิยัที)สนใจ กบัเป้าประสงคใ์นเป้าหมายอื)น ๆ ยงัมีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาร่วมกนั โดย

รายละเอียดการวเิคราะห์ความเชื)อมโยงถูกนาํเสนอไวใ้นส่วนที) 6.3 

 

6.2 การจัดทาํ Mapping Matrix 
 จากที)ไดก้ล่าวไปแลว้ในบทที) 5 ส่วน 5.1 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ทางคณะวจิยัจดัทาํ Mapping Matrix 

โดยการทบทวนเป้าหมาย เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัทัSงหมดที)ออกโดยองคก์ารสหประชาชาติอยา่งเป็นทางการ 

ประกอบกบัการทบทวน “ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื”  ทัSง 17 เป้าหมายที)
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จดัทาํโดยหน่วยงานในประเทศไทยที)เกี)ยวขอ้ง และงานวจิยัเกี)ยวกบัเป้าหมายที)ย ั)งยนืต่างๆ จาก SDG Move 

Thailand จากนัSนทางคณะคณะวจิยัตีความจากการอ่านเป้าหมาย เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัจากแหล่งขอ้มูล และ

เอกสารดงักล่าว และจดัทาํ Mapping Matrix ขึSน  

การวเิคราะห์เริ)มจากการพิจารณาวา่ เป้าประสงคใ์ดมีความสมัพนัธ์กบัประเดน็ดา้นการเงินและการคา้

ระหวา่งประเทศ โดยการทบทวนเอกสารจากแหล่งขอ้มูลขา้งตน้ และมาจดัทาํ Mapping Matrix ดงันีS   

 

ตารางที1 6.1 ตารางแสดงความเชื)องโยงระหวา่งประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายๆ อื)นๆ กบัเป้าหมายที) 17 ในดา้นการเงิน และการคา้ 

 
* 3.b, 13.a, 13.b, 14.6, 14.7, 16.4 เป็นเป้าประสงคที์)มีความเกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ แต่อาจจะไม่มีความเกี)ยวขอ้งโดยตรงกบับริบทประเทศไทย 

ที)มา: คณะวิจยั 

จากตารางที) 6.1 จะเห็นไดว้า่ เป้าประสงคส่์วนใหญ่ที)มีความเชื)อมโยงจะเป็นหวัขอ้ยอ่ยที) a หรือ b ใน

เป้าหมายต่างๆ ทัSงนีS เป็นเพราะ เป้าประสงคย์อ่ยดงักล่าวเกี)ยวกบั Means of implementation หรือ แนวทางในการ

ลงมือปฏิบติัเพื)อบรรลุเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื ที)แสดงถึงความเกี)ยวโยงระหวา่งแหล่งเงินทุน เทคโนโลย ีการ

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.10 17.11 17.12

Domestic Tax ODA Additional Finance Debts
Investment 

Promotion

Weighted Average 

Tariff
Export Share

Weighted Average 

Tariff for LDCs

1 Poverty 1.a, 1.b

2 Hunger 2.a 2.b

3 Health 3.b *
4 Education 4.b

5 Gender

6 Water 6.a

7 Energy 7.a, 7.b

8 Economy 8.a

9 Industry 9.a

10 Inequility 10.b 10.b, 10.c 10.a

11 Cities 11.c

12 RCP 12.a 12.a

13 Climate 13.a, 13.b *
14 Oceans 14.6 * 14.7 *
15 Ecosyst 15.a, 15.b

16 Peace 16.4 *

Finance Trade

Goal
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สร้างศกัยภาพ การส่งเสริมดา้นการคา้ที)เป็นธรรม และเท่าเทียมกนั และการบูรณาการในภูมิภาค เพราะฉะนัSน

เป้าหมายที) 17 ที)เนน้เรื)องความร่วมมือในแง่การเงินหรือแหล่งเงินทุน และการส่งเสริมดา้นการคา้ที)เป็นธรรม

และเท่าเทียม จึงแสดงถึงความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์)เป็น Means of implementation ในเป้าหมายอื)นๆ 

ค่อนขา้งชดัเจนกวา่เป้าประสงคอื์)น ๆ  

6.3 ความเชื1อมโยงระหว่างเป้าหมายที1 17 ในด้านการเงนิ และการค้ากบัเป้าหมายอื1นๆ  
ในส่วนนีSจะนาํเสนอรายละเอียด และการตีความ Mapping Matrix แต่ละเป้าหมายที)มีความสมัพนัธ์กบั

เป้าประสงคที์)เกี)ยวขอ้งกบัดา้นการเงินและการคา้ ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 เป้าประสงคส่์วนใหญ่จากเป้าหมายอื)น มี

ความเกี)ยวโยงค่อนขา้งมากกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้เรื)องความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ ที)

มติประชุมกลั)นกรองตวัชีSวดัแจงวา่ ไม่เกี)ยวกบับริบทประเทศไทย 

 6.3.1 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 1 ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกทีA 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 1 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 1.a และ 1.b ดงันีS  

1.a  สร้างหลกัประกนัวา่จะมีการระดมทรัพยากรอยา่งมีนยัสาํคญัจากแหล่งที)หลากหลาย รวมไปถึง

การยกระดบัความร่วมมือเพื)อการพฒันา เพื)อที)จะจดัใหมี้แนวทางที)เพียงพอและวธีิการที)คาดเดา

ได ้ แก่ประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ)ง ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด ในการดาํเนินงานตาม

แผนงานและนโยบายเพื)อยติุความยากจนในทุกมิติ 

1.b  สร้างกรอบนโยบายที)เหมาะสมในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ บนฐานของ

ยทุธศาสตร์การพฒันาที)สนบัสนุนผูมี้รายไดต้ํ)า (pro-poor) และคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ

ภาวะ (gender-sensitive) เพื)อจะสนบัสนุนการเร่งการลงทุนเพื)อปฏิบติัการขจดัความยากจน 

โดยทัSงเป้าประสงคที์) 1.a และ 1.b มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.1 ที)เนน้ในเรื)องการเกบ็ภาษี

ภายในประเทศ และการใชจ่้ายของรัฐบาล หน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าหมายที) 1 คือ กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัCนคงของมนุษย์ ควรประสานงานกบั สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั ที)

ดูแลในเรื)องเป้าประสงคที์) 17.1 เพื)อวางนโยบายภาษีและมาตรการทางการคลงัที)จะช่วยบรรลุเป้าหมายที) 1 

ดงักล่าว 
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จากการสาํรวจขอ้มูลในตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื พบวา่มีมติจาก

ที)ประชุมการกลั)นกรองตวัชีSวดัใหส้าํนกังานสถิติแห่งชาติดาํเนินการประสาน และหารือกบัหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง 

อนัไดแ้ก่ สภาพฒัน์ กรมบญัชีกลาง และสาํนกังบประมาณ ทัSงนีSทางคณะวจิยัเห็นวา่เป็นมติที)ควรเพิ)มเติม

หน่วยงาน เช่น สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัซึ)งเป็นผูเ้สนอแนะนโยบายและมาตรการทางการคลงั และ

กรมสรรพากรซึ)งดูแลเรื)องโครงสร้างภาษีรายได ้และควรพิจารณาใหมี้การหารือกบัหน่วยงานรับผดิชอบหลกัใน

เรื)องการจดัสรรทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายโดยรวม และการจดัลาํดบัความสาํคญัตามแผนยทุธศาสตร์

ชาติดว้ย 

	 6.3.2 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 2 ยติุความหิวโหย บรรลคุวามมัAนคงทางอาหารและยกระดบั

โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมทีAยัAงยนื	
เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 2 พบวา่ เป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 2.a และ 2.b ดงันีS  

2.a เพิ)มการลงทุนตลอดจนการยกระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเรื)องโครงสร้างพืSนฐานใน

ชนบท การวจิยัเกษตรและการขยายการบริการ การพฒันาเทคโนโลย ี และการทาํธนาคารยนี

ของพืชและสตัว ์ เพื)อยกระดบัขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรในประเทศกาํลงัพฒันา 

โดยเฉพาะอยา่งยิ)งในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด 

2.b แกไ้ขและป้องกนัการกีดกนัและการบิดเบือนทางการคา้สาํหรับสินคา้เกษตรในตลาดโลก 

รวมถึงทางการขจดัการอุดหนุนสินคา้เกษตรเพื)อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื)อการ

ส่งออกทุกแบบที)ใหผ้ลในลกัษณะเดียวกนั โดยใหเ้ป็นไปตามอาณติัของรอบการพฒันาโดฮา  

โดยเป้าประสงคที์) 2.a มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ และเป้าประสงคที์) 2.b มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.10 ที)เนน้ในเรื)อง อตัราภาษี

ศุลกากรถวัเฉลี)ยของประเทศ หน่วยงานที)หลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 2 คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงัรับผดิชอบจดัทาํตวัชีSวดัที) 2.a ดว้ย ในขณะที) 2.b กระทรวงพาณิชย์เป็น

ผูรั้บผดิชอบจดัทาํตวัชีSวดั การร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กบักระทรวงพาณิชย ์ (ซึ) งเป็นหนึ)งใน
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หน่วยงานรับผดิชอบหลกัของเป้าหมายที) 17) จึงมีความสาํคญัในการวางนโยบายที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าหมายที) 2 

และเป้าหมายที) 17  

6.3.3 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 3 สร้างหลกัประกนัว่าคนมีชีวิตทีAมีสุขภาพดแีละส่งเสริมสวัสดภิาพ

สําหรับทุกคนในทุกวัย 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 3 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 3.b ดงันีS  

3.b สนบัสนุนการวจิยั และพฒันาวคัซีนและยาสาํหรับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อที)ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อประเทศกาํลงัพฒันา ใหมี้การเขา้ถึงยาและวคัซีนจาํเป็นในราคาที)สามารถซืSอหาได ้

ตามปฏิญญาโดฮา - ความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาที)เกี)ยวกบัการคา้และ

สาธารณสุข ซึ) งเนน้ย ํSาสิทธิสาํหรับประเทศกาํลงัพฒันาที)จะใชบ้ทบญัญติัในความตกลงวา่ดว้ย

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาที)เกี)ยวกบัการคา้อยา่งเตม็ที) ในการผอ่นปรนเพื)อจะปกป้องสุขภาพ

สาธารณะและโดยเฉพาะการเขา้ถึงยาโดยถว้นหนา้ 

ทัSงนีS  ทางคณะวจิยัมีความเห็นวา่เป้าประสงคที์) 3.b โดยเฉพาะตวัชีSวดัที) 3.b.2 มีความเชื)อมโยงกบั

เป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ เพราะมีการวดัยอดรวมสุทธิ

ความช่วยเหลือดา้นการพฒันางานวจิยัทางการแพทยแ์ละดา้นสุขภาพพืSนฐานที)เป็นทางการ อยา่งไรกต็าม ขอ้มูล

จากมติจากที)ประชุมการกลั)นกรองตวัชีSวดักล่าววา่ สาํหรับ 3.b.2 ประเทศไทยไม่ตอ้งรายงานเพราะประเทศไทย

ไม่ไดอ้ยูใ่นขอบข่าย 25 ประเทศที)ตอ้งสนบัสนุนเงินช่วยเหลือการพฒันางานวจิยั ทัSงนีS  ทางคณะวจิยัมีความเห็น

วา่ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัของเป้าหมายที) 3 คือ กระทรวงสาธารณสุข อาจจะพิจารณาผลการวจิยั และ

ความเห็นเพิ)มเติมจากคณะวจิยัที)ประเมินสถานะปัจจุบนัของเป้าหมายที) 3 หากคณะวจิยัมีความเห็นและแสดง

ขอ้มูลวา่ตวัชีSวดัที) 3.b โดยเฉพาะ 3.b.2 เป็นตวัชีSวดัที)เหมาะสมกบับริบทประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณะสุข

อาจจะพิจารณาประสานงานกบัหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งภายใตเ้ป้าหมายที) 17 ต่อไป 
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6.3.4 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 4 สร้างหลกัประกนัว่าทุกคนมีการศึกษาทีAมีคณุภาพอย่างครอบคลมุ

และเท่าเทยีม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 4 แลว้พบวา่ เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัที)มีความ

เกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 4.b ดงันีS  

4.b  ขยายจาํนวนทุนการศึกษาทั)วโลกใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศที)มีการพฒันานอ้ย

ที)สุด รัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นเกาะขนาดเลก็ และประเทศในแอฟริกา เพื)อเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสาร 

ดา้นเทคนิค วศิวกรรม และวทิยาศาสตร์ ในประเทศพฒันาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันาอื)นๆ 

ภายในปี 2563 

โดยเป้าประสงคที์) 4.b มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ เนื)องจากมีการวดัปริมาณความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ ที)เป็น

ทุนการศึกษา ตามสาขาและประเภทการศึกษา หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 4 คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

ควรพิจารณาหารือร่วมกบัหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งกบัระบบการศึกษา เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั

และนวตักรรม สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษา และคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

และหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ดว้ย 

6.3.5 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 5 บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อํานาจของผู้หญิง และ

เดก็หญิงทุกคน 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 5 พบวา่ ไม่มีเป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัที)มีความ

เกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 เนื)องจากตวัชีSวดัส่วนใหญ่ของ

เป้าหมายที) 5 เนน้ไปในเรื)องสดัส่วนของเดก็และผูห้ญิงในกิจกรรม และการเขา้ถึงอาชีพ / สิ)งอาํนวยความสะดวก

ต่างๆ ทัSงนีS เป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายที) 5 นีS  อาจจะมีความเกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคใ์นแง่อื)นๆ ในเป้าหมายที) 17 

นอกเหนือจากประเดน็ทางการเงิน และการคา้  

อยา่งไรกต็ามหน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 5 คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัCนคง

ของมนุษย์ ยงัเป็นหนึ)งในหน่วยงานหลกัที)ดูแลเป้าหมายที) 1 ซึ) งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายที) 17 อยู ่หากมี
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ประเดน็เกี)ยวโยงระหวา่งเป้าหมายที) 17 ในแง่อื)นนอกเหนือจากประเดน็ทางการเงิน และการคา้ กบัเป้าหมายที) 5 

จุดเชื)อมโยงระหวา่งหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งยงัคงมีอยู ่

6.3.6 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 6 สร้างหลกัประกนัเรืAองนํMา และการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่าง

ยัAงยนื และมีสภาพพร้อมใช้สําหรับทุกคน	

เมื)อพิจารณาเป้าประสงค ์และตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 6 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 6.a ดงันีS  

6.a  ขยายความร่วมมือระหวา่งประเทศและสนบัสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถใหแ้ก่ประเทศ

กาํลงัพฒันา ในกิจกรรมและแผนงานที)เกี)ยวขอ้งกบันํSา และสุขอนามยัซึ)งรวมถึงดา้นการเกบ็นํSา 

การขจดัเกลือ การใชน้ํS าอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการนํSาเสีย เทคโนโลยกีารนาํนํSากลบัมาใช้

ใหม่  

เป้าประสงคที์) 6.b มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการพฒันา

อยา่งเป็นทางการ เนื)องจากมีการวดัปริมาณความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการในดา้นที)เกี)ยวขอ้งกบั

นํSาและสุขอนามยัซึ)งเป็นส่วนหนึ)งของแผนบูรณาการการใชจ่้ายของภาครัฐ หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบ

เป้าหมายที) 6 คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิCงแวดล้อม / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 

กระทรวงมหาดไทย จากการสาํรวจตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื ของ

เป้าหมายที) 6 พบวา่หน่วยงานที)สนบัสนุนขอ้มูลตวัชีSวดันีS คือ กระทรวงการคลงั และ กระทรวงการต่างประเทศ 

ซึ) งสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ความเชื)อมโยงของเป้าประสงคด์งักล่าว กบัเป้าประสงคที์) 17.2 นอกจากนีS ที)ประชุม

การกลั)นกรองตวัชีSวดัแนะนาํใหห้น่วยงานหลกัที)รับผดิชอบพิจารณาประสานกบักระทรวงการคลงั เพื)อรายงาน

สดัส่วนของ ODA ที)ประเทศไทยไดรั้บผา่นกระทรวงการคลงั โดยสดัส่วนของ ODA ที)ไดรั้บผา่นทาง

กระทรวงการคลงั ควรนาํมาพิจารณาในฐานะที)เป็นตวัชีSวดัเพิ)มเติม เนื)องจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือและ

การสนบัสนุนระดบัสูงระหวา่งผูใ้ห ้ODA และหน่วยงานภาครัฐอยูภ่ายใตแ้ผนงานงบประมาณ 

ในดา้นของตวัชีSวดัในระดบัโลกสาํหรับเป้าประสงคนี์S  องคก์ารอนามยัโลกมีการสาํรวจ Global Analysis 

and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) โดยส่งแบบสาํรวจไปยงัประเทศต่างๆ ทุก 2 ปี 

เพื)อใหก้รมอนามยั สาํนกัสุขาภิบาลอาหารและนํSา ตอบแบบสอบถาม ดงันัSนหน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบควร
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หารือกบักรมอนามยั สาํนกัสุขาภิบาลอาหารและนํSา  เพื)อหารือแนวทางการเตรียมขอ้มูลเพื)อตอบแบบสอบถาม 

GLAAS ต่อไป  

6.3.7 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 7 สร้างหลกัประกนัว่าทุกคนเข้าถงึพลงังานสมัยใหม่ในราคาทีA

สามารถซืMอหาได้ เชืAอถอืได้ และยัAงยนื 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 7 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 7.a และ 7.b ดงันีS  

7.a ยกระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศในการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงการวจิยั และ

เทคโนโลยพีลงังานที)สะอาด โดยรวมถึงพลงังานทดแทน ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และ

เทคโนโลยเีชืSอเพลิงฟอสซิลชัSนสูงและสะอาด และสนบัสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืSนฐาน

ดา้นพลงังานและเทคโนโลยพีลงังานที)สะอาด ภายในปี 2573 

7.b  ขยายโครงสร้างพืSนฐานและพฒันาเทคโนโลย ี สาํหรับการจดัส่งบริการพลงังานสมยัใหม่และ

ยั)งยนืใหโ้ดยถว้นหนา้ในประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ)งในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด 

และรัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นเกาะขนาดเลก็ ที)สอดคลอ้งกบัโครงการสนบัสนุนของประเทศ

เหล่านัSน ภายในปี 2573 

โดยทัSงเป้าประสงคที์) 7.a และ 7.b มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.3 ที)เนน้ในเรื)องการระดม

ทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)หลากหลายไปยงัประเทศกาํลงัพฒันา เนื)องจากมีการวดัการสนบัสนุน

ใหป้ระเทศที)กาํลงัพฒันาการวจิยัพลงังานที)สะอาด โดยรวมถึงพลงังานทดแทนและเทคโนโลยเีชืSอเพลิงสะอาด

รวมถึงระบบ สาํหรับเป้าประสงคที์) 7.a และวดั การลงทุนในพลงังานที)มีประสิทธิภาพ คิดเป็นสดัส่วนของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และจาํนวนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในโครงสร้างพืSนฐาน และ

เทคโนโลย ีเพื)อนาํไปสู่การบริการที)พฒันาอยา่งย ั)งยนืตามเป้าประสงคที์) 17.b  

หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 7 คือ กระทรวงพลงังาน สาํหรับเป้าประสงคที์) 7.a และ 7.b มี

หน่วยงานที)สามารถช่วยสนบัสนุนการเกบ็ขอ้มูลเพิ)มเติมได ้ คือ สาํนักนโยบายและยทุธศาสตร์ และกรมความ



 

119 
 

ร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)10 ทัSงนีSมติที)ประชุมจากตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันา

ที)ย ั)งยนืไดก้ล่าววา่ทางรัฐบาลมี มีขอ้มูลสถิติพร้อมจดัทาํตวัชีSวดั แต่ยงัตอ้งใหส้าํนกันโยบาย และยทุธศาสตร์ และ

กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ (TICA) รวบรวมขอ้มูลการสนบัสนุนเงินในภาพรวม เพื)อในอนาคตจะได้

พฒันาการจาํแนกขอ้มูลและจาํนวนเงินใหล้ะเอียดมากขึSน 

6.3.8 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิทีAต่อเนืAอง ครอบคลมุ และยัAงยนื 

การจ้างงานเต็มทีA และมีผลติภาพ รวมถงึการมีงานทาํทีAเหมาะสมสําหรับทุกคน 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 8 พบวา่ เป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 8.a ดงันีS  

8.a  เพิ)มความช่วยเหลือเพื)อสนบัสนุนการคา้สาํหรับประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ)งใน

ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด รวมถึงการบูรณาการกรอบแผนงานความช่วยเหลือดา้นเทคนิคที)

เกี)ยวขอ้งกบัการคา้ใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันานอ้ยที)สุดใหดี้ขึSน 

โดยเป้าประสงคที์) 8.a มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ เนื)องจากมีการวดัความช่วยเหลือสาํหรับพนัธะกรณี/ขอ้ผกูมดัทางการคา้ และการ

เบิกจ่าย หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 8 คือ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ / กระทรวงการคลงั / กระทรวงแรงงาน ทัSงนีSจากการสาํรวจตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดั

เป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืเป้าหมายที) 8 พบวา่ตวัชีSวดันีS  8.a นีS มีหน่วยงานที)รับผดิชอบจดัทาํตวัชีSวดัคือ กระทรวง

การต่างประเทศ อีกทัSงมติประชุมยงัเสนอใหท้างหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งหารือกบักระทรวงพาณิชย์เพิ)มเติม ทาง

คณะวจิยัเสนอให ้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เขา้มามีส่วนร่วมในการประสานงานตวัชีSวดันีSดว้ย 

6.3.9 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 9 สร้างโครงสร้างพืMนฐานทีAมีความทนทาน ส่งเสริมการพฒันา

อตุสาหกรรมทีAครอบคลมุและยัAงยนื และส่งเสริมนวัตกรรม 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 9 พบวา่ เป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 9.a ดงันีS  

                                                             
10 ในตารางทบทวนของหน่วยงานที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 7 ยงัระบุหน่วยงานเสริมเป็น สาํนกัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (สรป.) 
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9.a  อาํนวยความสะดวกการพฒันาโครงสร้างพืSนฐานที)ย ั)งยนืและทนทานในประเทศกาํลงัพฒันา 

ผา่นทางการยกระดบัการสนบัสนุนทางการเงิน เทคโนโลย ีและดา้นวชิาการใหแ้ก่ประเทศใน

แอฟริกา ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด ประเทศกาํลงัพฒันาที)ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกาํลงั

พฒันาที)เป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ 

โดยเป้าประสงคที์) 9.a มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ เนื)องจากมีการวดัการสนบัสนุนระหวา่งประเทศที)เป็นทางการทัSงหมด (ความช่วยเหลือ

เพื)อการพฒันาที)เป็นทางการ (ODA) บวกความช่วยเหลือที)เป็นทางการอื)นๆ) ในดา้นโครงสร้างพิSนฐาน 

หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 9 คือ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ทัSงนีSจากการสาํรวจ

ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืเป้าหมายที) 9 พบวา่ตวัชีSวดันีS  9.a นีS มีหน่วยงานที)

รับผดิชอบจดัทาํตวัชีSวดัคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ซึ) งรับผดิชอบในเรื)องการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์และโครงสร้างพืSนฐานใหแ้ก่กลุ่มประเทศที)พฒันานอ้ยที)สุด  

จากมติกลั)นกรองตวัชีSวดัมีการสรุปไวว้า่สาํหรับขอ้มูลจากหน่วยงานอื)น ๆ TICA จะไดรั้บเฉพาะตามที)

หน่วยงานรายงานเท่านัSน ดงันัSนการประสานทางดา้นนโยบายและการเกบ็ขอ้มูลสาํหรับเป้าประสงคที์) 9.a ที)มี

ความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 จาํเป็นที)จะตอ้งมีการทบทวนเพื)อประเมินการจดัเกบ็และรวมรวมขอ้มูลใน

แง่อื)นๆ นอกเหนือจากดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

6.3.10 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 10 พบวา่ เป้าประสงค และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 10.a, 10.b, 10.c ดงันีS   

10.a  ปฏิบติัตามหลกัการที)เป็นลกัษณะพิเศษและแตกต่างสาํหรับประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ)งประเทศพฒันานอ้ยที)สุดใหส้อดคลอ้งตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก 

10.b  สนบัสนุนการใหค้วามช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ) ง

รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยงัรัฐที)มีความจาํเป็นมากที)สุด โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ)ง ประเทศกาํลงัพฒันานอ้ยที)สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นเกาะขนาดเลก็ และ
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ประเทศกาํลงัพฒันาที)ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยใหเ้ป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศ

เหล่านัSน 

10.c  ลดค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรมของการส่งเงินกลบัประเทศของผูอ้พยพ (migrant remittance) 

ใหต้ํ)ากวา่ร้อยละ 3 และขจดัการชาํระเงินระหวา่งประเทศ (remittance corridors) ที)มีค่าใชจ่้าย

สูงกวา่ร้อยละ 5 ภายในปี 2573 

หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 10 คือ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชาติ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัCนคงของมนุษย์  

โดยเป้าประสงคที์) 10.a มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.12 ที)เนน้ในเรื)องอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลี)ย

ที)ประเทศกาํลงัพฒันา ประเทศพฒันานอ้ยที)สุด  และรัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นหมู่เกาะขนาดเลก็เผชิญอยู ่ เนื)องจากมี

การวดัสดัส่วนของรายการสินคา้ที)ตอ้งเสียภาษีการนาํเขา้จากประเทศพฒันานอ้ยที)สุด และประเทศกาํลงัพฒันาที)

ไม่มีขอ้กีดกนัทางภาษีอากร (zero-tariff) โดยหน่วยงานสนบัสนุนที)เกบ็ขอ้มูลตวัชีSวดันีS คือ กระทรวงพาณิชย์ 

และกรมศลุกากร 

ในส่วนของเป้าประสงคที์) 10.b นัSนมีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในความช่วยเหลือเพื)อ

การพฒันาอยา่งเป็นทางการ และ 17.3 ที)เนน้ในเรื)องการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)

หลากหลายในแง่การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ เนื)องจากมีการวดัทรัพยากรเพื)อการพฒันาทัSงสิSน จาํแนก

ตามประเทศที)ไดรั้บความช่วยเหลือ และประเทศผูใ้หก้ารช่วยเหลือ และประเภทของการใหค้วามช่วยเหลือ (เช่น 

การช่วยเหลือดา้นการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และอื)นๆ) โดย

หน่วยงานสนบัสนุนที)เกบ็ขอ้มูลตวัชีSวดันีS คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ มติที)

ประชุมกลั)นกรองตวัชีSวดัแจงวา่มีขอ้มูลสถิติอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ไดป้ระมวล/คาํนวณเป็นตวัชีSวดัที)สอดคลอ้งกบั

ตวัชีSวดั และตอ้งหารือในรายละเอียดของการคาํนวณ และขอบเขตของขอ้มูลที)จะนาํมาจดัทาํตวัชีSวดัเพิ)มเติม 

สาํหรับเป้าประสงคที์) 10.c นัSนมีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.3 ที)เนน้ในเรื)อง17.3 ที)เนน้ในเรื)อง

การระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)หลากหลาย ในแง่มูลค่าการโอนกลบัประเทศ เนื)องจากมีการ

วดัค่าใชจ่้ายการส่งเงินกลบัประเทศคิดเป็นสดัส่วนของจาํนวนเงินที)ส่งกลบั โดยหน่วยงานสนบัสนุนที)เกบ็

ขอ้มูลตวัชีSวดันีS คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย มติที)ประชุมกลั)นกรองตวัชีSวดัแจงวา่มีขอ้มูลสถิติ แต่ยงัไม่ได้



 

122 
 

ประมวล/คาํนวณเป็นตวัชีSวดัที)สอดคลอ้งกบัตวัชีSวดั ทัSงนีSธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้วา่มีขอ้มูลแต่ยงัไม่มีการ

คาํนวณ  

6.3.11 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 11 ทาํให้เมือง และการตัMงถิAนฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัAวถงึ 

พร้อมรับการเปลีAยนแปลงและยัAงยนื 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 11 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 11.c ดงันีS   

11.c  สนบัสนุนประเทศพฒันานอ้ยที)สุด รวมถึงผา่นทางความช่วยเหลือทางการเงินและวชิาการใน

การสร้างอาคารที)ย ั)งยนืและทนทานโดยใชว้สัดุทอ้งถิ)น 

โดยเป้าประสงคที์) 11.c มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในความช่วยเหลือเพื)อการพฒันา

อยา่งเป็นทางการ เนื)องจากมีการวดัสดัส่วนของการสนบัสนุนทางการเงินที)จดัสรรใหก้บัการก่อสร้าง และการ

เพิ)มเติมเพื)อใหเ้กิดความยั)งยนื ยดืหยุน่ และอาคารที)ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ หน่วยงานหลกัที)

รับผดิชอบเป้าหมายที) 11 คือ กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัCนคงของมนุษย์ ทัSงนีS

จากการสาํรวจตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืเป้าหมายที) 11 พบวา่ตวัชีSวดั 11.c 

นีS มีหน่วยงานที)รับผดิชอบจดัทาํตวัชีSวดัคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  

มติของที)ประชุมที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคใ์นขอ้นีSกล่าววา่ หน่วยงานต่าง ๆ อาจมีการสนบัสนุน

ช่วยเหลือทางการเงินใหก้บัประเทศดอ้ยพฒันา ดงันัSนจึงควรมีการจดัเกบ็ขอ้มูลในส่วนนีS เพื)อใหค้รอบคลุมตาม

เป้าประสงค ์ ซึ) งสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของคณะวจิยัที)กล่าวถึงเป้าหมายที) 17.2 วา่ประเทศไทยควรพิจารณา

จดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวถึงแมว้า่ประเทศไทยจะไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศที)พฒันาแลว้กต็าม  

6.3.12 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 12 สร้างหลกัประกนัให้มีแบบแผนการผลติและการบริโภคทีAยัAงยนื 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 12 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 12.a และ 12.c ดงันีS   

12.a  สนบัสนุนประเทศกาํลงัพฒันาในการเพิ)มขีดความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี)

จะขบัเคลื)อนไปสู่รูปแบบการผลิต และการบริโภคที)ย ั)งยนืยิ)งขึSน 
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หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 12 คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิCงแวดล้อม 

เป้าประสงคที์) 12.a นัSนมีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในความช่วยเหลือเพื)อการพฒันา

อยา่งเป็นทางการ และ 17.3 ที)เนน้ในเรื)องการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)หลากหลายในแง่

การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ เนื)องจากมีการวดัจาํนวนการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื)อการผลิตและ

การบริโภคที)ย ั)งยนืและเทคโนโลยทีี)เป็นมิตรกบัสิ)งแวดลอ้มใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันา โดยหน่วยงานสนบัสนุน

ที)เกบ็ขอ้มูลตวัชีSวดันีS คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวตักรรม และมีหน่วยงานสนบัสนุนเพิ)มเติมคือ สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   

มติที)ประชุมกลั)นกรองตวัชีSวดัแจงวา่นอกจากความร่วมมือที)ผา่นกระทรวงต่างประเทศ สามารถใช้

ขอ้มูลที)หน่วยงานใหห้รือรับความช่วยเหลือร่วมกบัประเทศต่างๆไดเ้ช่นกนั เช่น ความร่วมมือใต-้ใต ้ (South-

South Cooperation) อีกทัSงทางรัฐบาลควรมีหน่วยงานที)รวบรวมขอ้มูลเกี)ยวกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศจาก

ทุกภาคส่วน โดยเป็นจุดรวบรวมขอ้มูลใหห้น่วยงานต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้งรายงานขอ้มูลความช่วยเหลือใหห้น่วยงาน

หลกัรับทราบ ไม่วา่ความช่วยเหลือเรื)องเงินทุนหรือความช่วยเหลือดา้นเทคนิค วชิาการ ซึ) งมติที)ประชุมตรงส่วน

นีSสอดคลอ้งโดยเฉพาะกบัการเกบ็ขอ้มูลของตวัชีSวดัที) 17.2 

6.3.13 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพืAอต่อสู้กบัการเปลีAยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบทีAเกดิขึMน 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 13 พบวา่ เป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 13.a และ 13.b ดงันีS   

13.a ดาํเนินการใหเ้กิดผลตามพนัธกรณีที)ผกูมดัต่อประเทศพฒันาแลว้ ซึ) งเป็นภาคีของอนุสญัญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที)มีเป้าหมายร่วมกนัระดมทุนจากทุก

แหล่งใหไ้ดจ้าํนวน 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื)อจะแกปั้ญหาที)สาํคญัของ

ประเทศกาํลงัพฒันา ในบริบทของการดาํเนินการดา้นการบรรเทาผลกระทบที)ชดัเจนและมี

ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และทาํใหก้องทุน Green Climate Fund ดาํเนินการอยา่งเตม็ที)

โดยเร็วที)สุดผา่นการใหทุ้น 
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13.b ส่งเสริมกลไกที)จะเพิ)มขีดความสามารถในการวางแผน และการบริหารจดัการที)เกี)ยวขอ้งกบัการ

เปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผลในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด และให้

ความสาํคญัต่อผูห้ญิง เยาวชน และชุมชนทอ้งถิ)นและชายแดน 

โดยทัSงเป้าประสงคที์) 13.a และ 13.b มีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในเรื)องความช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ เนื)องจากมีการวดัขอ้มูลดงันีS  

- ปริมาณการระดมเงินดอลลาร์สหรัฐต่อปี เริ)มในปี 2020 ตามพนัธะสญัญาเรื)องการระดมเงินใหถึ้ง 

100,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

- จาํนวนประเทศพฒันานอ้ยที)สุด ประเทศกาํลงัพฒันาที)เป็นเกาะขนาดเลก็ ที)ไดรั้บความช่วยเหลือ

พิเศษ และปริมาณการสนบัสนุนรวมถึง การเงิน เทคโนโลย ีและการสร้างขีดความสามารถ เพื)อเป็น

เครื)องมือในการยกระดบัสมรรถนะในการวางแผน และจดัการดา้นการเปลี)ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที)มีประสิทธิผล รวมถึง การมุ่งเนน้ไปยงัสตรี เยาวชน ชุมชนทอ้งถิ)น และชายแดน 

ทัSงนีS  ถึงแมว้า่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิCงแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบ

เป้าหมายที) 13 แต่มติที)ประชุมการลั)นกรองตวัชีSวดัแจงวา่ ตวัชีSวดัทัSงสองดงักล่าว ไม่มีความเกี1ยวข้องกบับริบท
ของประเทศไทย เพราะเป็นเป้าประสงคที์)กาํหนดใหก้บัประเทศที)พฒันานอ้ยที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันาที)

เป็นเกาะขนาดเลก็ มติที)ประชุมนีSสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของคณะวจิยัของ ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค ์และ

คณะ ในเรื)อง “สาํรวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืในบริบทประเทศไทย และทางเลือก มาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์ สงัคม และกฎหมาย" เป้าหมายที) สิบสาม” วา่เป้าประสงคที์) 13.a และ 13.b ไม่มีความเกี)ยวขอ้งกบั

ประเทศไทย เนื)องจากประเทศไทยไม่ไดมี้การใหเ้งินสนบัสนุนกบัประเทศอื)นเพื)อสนบัสนุนการดาํเนินการดา้น

การลดก๊าซเรือนกระจก และประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นประเทศพฒันานอ้ยที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันาที)เป็นหมู่

เกาะขนาดเลก็ ดงันัSน จึงไม่มีภารกิจหรือการดาํเนินการใดที)เกี)ยวขอ้งกบัตวัชีSวดัภายใตเ้ป้าประสงคด์งักล่าว 
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6.3.14 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง

ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยัAงยนืเพืAอการพฒันาทีAยัAงยนื 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 14 พบวา่ เป้าประสงค ์ และตวัชีSวดัภายใตเ้ป้าหมาย

ดงักล่าวไม่มีความเกี1ยวข้องโดยตรงกบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงิน และการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 หน่วยงาน

หลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 14 คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิCงแวดล้อม 

6.3.15 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 15 ปกป้อง ฟืM นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัAงยนื 

จัดการป่าไม้อย่างยัAงยนื ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยดุการเสืAอมโทรมของทีAดนิและฟืM นสภาพ

กลบัมาใหม่ 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงค ์และตวัชิSวดัในเป้าหมายที) 15 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัที)มีความเกี)ยวขอ้ง

กบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ เป้าประสงคที์) 15.a และ 15.b ดงันีS   

15.a  ระดม และเพิ)มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื)อการอนุรักษ ์ และการใชค้วาม

หลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอยา่งย ั)งยนื 

15.b  ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่ง และทุกระดบัเพื)อสนบัสนุนเงินแก่การบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ั)งยนื และจดัหาแรงจูงในที)เหมาะสมสาํหรับประเทศกาํลงัพฒันาใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการ

บริหารจดัการ ซึ) งรวมถึงการอนุรักษแ์ละการปลูกป่า  

เป้าประสงคที์) 15.a และ 15.b นัSนมีความเชื)อมโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.2 ที)เนน้ในความช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการ เนื)องจากทัSงเป้าประสงคที์) 15.a และ15.b มีการวดัการช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็น

ทางการ (ODA) และการใชจ่้ายของรัฐเกี)ยวกบัการอนุรักษ ์และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยา่ง

ย ั)งยนื หน่วยงานหลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายนีS คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิCงแวดล้อม โดยหน่วยงาน

สนบัสนุนที)เกบ็ขอ้มูลตวัชีSวดันีS คือ กรมอุทยานแห่งชาติ  

ทัSงนีSจากตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื มีขอ้ชีSแจงจากมติที)ประชุมวา่ 

ขอ้มูลการใชจ่้ายของรัฐบาล ฝ่ายเลขาธิการของกรมอุทยานแห่งชาติ จะเป็นผูร้วบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ที)

เกี)ยวขอ้ง ส่วนมีขอ้มูล ODA ในภาพรวมยงัไม่มี มีแต่เฉพาะของกรมอุทยานแห่งชาติ ที)รับความช่วยเหลือจาก
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ต่างประเทศ ทางคณะวจิยัจึงมีความเห็นวา่ กรมอุทยานแห่งชาติ อาจจะพิจารณาขอความร่วมมือจากหน่วยงานทีC

เกีCยวข้องสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เพื)อดาํเนินการ

พฒันาการเกบ็และจะแนกขอ้มูลที)จาํเป็นต่อไป 

6.3.16 ความเชืAอมโยงกบัเป้าหมายทีA 16 ส่งเสริมสังคมทีAสงบสุขและครอบคลมุ เพืAอการพฒันาทีAยัAงยนื 

ให้ทุกคนเข้าถงึความยติุธรรม และสร้างสถาบันทีAมีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และครอบคลมุในทุก

ระดบั 

เมื)อพิจารณาเป้าประสงค ์และตวัชีSวดัในเป้าหมายที) 16 พบวา่ เป้าประสงค ์และตวัชีSวดัภายใตเ้ป้าหมาย

ดงักล่าวไม่มีความเกี1ยวข้องโดยตรงกบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงิน และการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 หน่วยงาน

หลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 16 คือ กระทรวงยติุธรรม/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มัCนคงของมนุษย์ 

ทัSงนีS  ถึงแมว้า่ไม่มีเป้าประสงคใ์ดที)เกี)ยวขอ้งโดยตรง แต่เมื)อพิจารณาแลว้เป้าประสงคที์) 16.4 คือ 

16.4 ลดการลกัลอบเคลื)อนยา้ยอาวธุ และเงิน เสริมความแขง็แกร่งของกระบวนการติดตาม และการ

ส่งคืนสินทรัพยที์)ถูกขโมยไป และต่อสู้กบัอาชญากรรมที)จดัตัSงในลกัษณะองคก์รทุกรูปแบบ 

ภายในปี 2573 

โดยเฉพาะ 16.4.1 ที)วดั มูลค่ารวมทัSงหมดของกระแสเขา้ออกของเงินที)ผดิกฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลลาร์

สหรัฐ) มีความเกี)ยวโยงกบัเป้าประสงคที์) 17.1 ที)เนน้ในเรื)องความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากร

ภายในประเทศ โดยรวมถึงความสามารถภายในประเทศในการเกบ็ภาษีและรายไดอื้)นๆของรัฐ เนื)องจากการ

ลกัลอบเคลื)อนยา้ยอาวธุ และเงินขา้มประเทศส่วนหนึ)งมีความเกี)ยวขอ้งกบัการเลี)ยงภาษี11 ทัSงนีS  จากมติที)ประชุม

กลั)นกรองตวัชีSวดัมีการแจงวา่ สาํนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที)รับผดิชอบจดัทาํ

ขอ้มูลตวัชีSวดั โดยมีหน่วยงานสนบัสนุนคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยทาง

คณะวจิยัเห็นวา่ในที)นี) ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเป็นหน่วยงานที)เชื)อมการเกบ็ จดัทาํ และประเมินขอ้มูล

ในส่วนนีSกบัการบรรลุเป้าหมายที) 17.1 ได ้เพื)อป้องกนั และเฝ้าระวงัแหล่งที)มาของเงินผดิกฎหมาย 

                                                             
11 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคข์อง OECD http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf 
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6.4 Mapping Matrix หน่วยงานรับผดิชอบ 
จากผลวเิคราะห์ และคาํบรรยายในส่วนที) 6.3 สามารถสรุปหน่วยงานที)มีส่วนเกี)ยวขอ้งกบัเป้าหมายที) 

17 เป้าประสงคใ์นดา้นการเงิน และการคา้ ดงัปรากฎในตารางที) 6.2  

ตาราง 6.2 สรุปหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งกบัการจดัทาํขอ้มูล และการดาํเนินการเพื)อบบรลุเป้าประสงคที์)

เกี)ยวขอ้งกบัการเงิน และการคา้ ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 รายละเอียดของหน่วยงานในแต่ละเป้าหมายดงักล่าวได้

แสดงไวใ้นรายละเอียดจากส่วนที) 6.3 ขา้งตน้ เมื)อพิจารณาขอ้มูลจากตารางนีSจะเห็นวา่รูปแบบมีความคลา้ยคลึง

กบัการจดัทาํขอ้มูลใน “ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื”  ทัSง 17 เป้าหมายที)

จดัทาํโดยหน่วยงานในประเทศไทยที)เกี)ยวขอ้ง แต่การจดัทาํตารางในลกัษณะนีSแสดงใหเ้ห็นถึงภาพรวมของ

หน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าหมายต่างๆ โดยการจดัทาํ Mapping Matrix ในลกัษณะที)แสดงภาพรวมนีS  (ทัSงตาราง

ที) 6.1 และตารางที) 6.2) มีส่วนช่วยเพิ)มการมุ่งความสาํคญัสาํหรับการสร้างความคืบหนา้ไปยงัแต่ละเป้าหมายที)

ประเทศไทยใหค้วามสาํคญั และตอ้งการเร่งพฒันา   
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ตารางที1 6.2 ตารางแสดงหน่วยงานรับผดิชอบที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าหมายที) 17 ในดา้นการเงิน และการคา้ 

 
* 3.b, 13.a, 13.b, 14.6, 16.4 เป็นเป้าประสงคที์)มีความเกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคท์างดา้นการเงินและการคา้ 

 แต่อาจจะไม่มีความเกี)ยวขอ้งโดยตรงกบับริบทประเทศไทย 

แหล่งที)มา: คณะวจิยั 
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บทที1 a	

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัชีHวดั	และการพฒันาที1ยั1งยืน 
	

ผลการศึกษาที)นาํเสนอในบทนีSประกอบดว้ย ผลการประมาณค่าแบบจาํลองที)ศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่ง  

(1) ระดบัการพฒันาและการพฒันาที)ย ั)งยนืซึ) งแทนดว้ยตวัแปรระดบัมหภาค อนัไดแ้ก่ ดชันีรวม SDG 

(SDG Score) ดชันีในส่วนของเป้าหมาย 17 (Goal 17 score) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และ การเปลี)ยนแปลง

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

และ (2) ตวัชีSวดัของเป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหวา่งประเทศทางดา้น

การเงินและการคา้ เพื)อส่งเสริมการพฒันาที)ย ั)งยนื  

ตามที)ไดอ้ธิบายวธีิการศึกษาไวใ้นบทที) 5 รวมถึงอภิปรายนยัยะของผลการประมาณค่าโดยการนาํผลการ

ประมาณค่ามาใชจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคที์)มีต่อระดบัการพฒันาและการพฒันาที)ย ั)งยนื  

 

7.1 ผลการประมาณค่าของแบบจําลองที1ใช้ดชันีของ SDGIndex.org เป็นตวัแปรตาม 

7.1.1 แบบจําลองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง SDG score กบัตัวชีMวัดของเป้าประสงค์ทีAทาํการศึกษาใน

งานวิจัยนีM อันได้แก่ เป้าประสงค์ทีA 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ทีA 17.11  

การคาํนวณ SDG score เพิ)งมีขึSนเมื)อปี 2561 ทาํใหข้อ้มูลที)ใชมี้จาํกดั จากจาํนวนทัSงสิSน 156 ประเทศที)มี

ขอ้มูลในปี 2561 มีทัSงสิSนเพียง 51 ประเทศที)มีขอ้มูลปี 2560 ของตวัชีSวดัทัSง 7 ตวั ที)ไดก้ล่าวไวใ้นบทที) 5  

เนื)องจากการประมาณค่าแบบจาํลองนีSทาํขึSนเพื)อหาความสาํคญัของตวัชีSวดัที)มีต่อระดบัการพฒันาที)

ย ั)งยนื จึงใชข้อ้มูลตวัชีSวดัที)มีอยูใ่นปีก่อนหนา้เป็นตวัอธิบาย SDG score ทัSงนีSดว้ยความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลปี 

2561 ในฐานขอ้มูลธนาคารโลก การศึกษานีS จึงใชเ้พียง SDG score ของปี 2561 และขอ้มูลตวัชีSวดัในปี 2560 แมว้า่

เมื)อไม่นานมานีSจะมีการประกาศตวัเลขปี 2562 กต็าม  
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การประมาณค่าแบบจาํลองดว้ยชุดขอ้มูลนานาชาติใน 1 ช่วงเวลานีS  ใชว้ธีิที)เรียกวา่ Ordinary Least 

Square แบบ Newey-West heteroscedasticity and autocorrelation (HAC) robust standard errors & covariance 

โดยกาํหนด Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000 ซึ) งทาํใหไ้ดค่้าสมัประสิทธิm ที)มีการขจดั

ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ที)เรียกวา่ heterogeneity and autocorrelation 

จะเห็นไดจ้ากผลการประมาณค่าในตารางที) 7.1 วา่ตวัชีSวดัซึ) งไม่มีผลต่อ SDG score ไดแ้ก่ สดัส่วน

บริการเงินกูต่้อการส่งออก (Debt Service Ratio) และสดัส่วนการส่งออกของประเทศต่อการส่งออกรวมของโลก 

(Export Share) ส่วนตวัแปรที)ส่งผลบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ SDG score คือ การไหลเขา้ของเงินทุนจาก

ต่างประเทศ (FDI Inflows/GDP) และการโอนเงินกลบัจากต่างประเทศ (Received remittance/GDP) โดยแสดงให้

เห็นวา่ ประเทศใดที)มีเงินลงทุนจากต่างประเทศมากหรือมีเงินโอนกลบัจากแรงงานต่างประเทศมากกจ็ะมี SDG 

Goal 17 score สูง โดยขนาดของค่าสมัประสิทธิm  ชีS ใหเ้ห็นวา่เงินลงทุนจากต่างประเทศ (b = 0.577)  มี

ความสมัพนัธ์กบัดชันีมากกวา่เงินโอนกลบัจากต่างประเทศ (b = 0.30) 

นอกจากนีS  ประเทศที)มีสดัส่วนของภาษีต่อ GDP สูงแต่มีสดัส่วนของภาษีต่อรายจ่ายตํ)า จะมีค่าดชันีสูง

กวา่ ทัSงนีSอาจเป็นเพราะหากตวัเลขรายไดรั้ฐส่วนใหญ่มาจากแหล่งอื)นที)ไม่ใช่ภาษี เช่น เงินกู ้ เงินช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศ นั)นยอ่มหมายถึงประเทศดงักล่าวตอ้งพึ)งพาต่างประเทศ และอาจถูกกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

แน่นอนในต่างประเทศไดง่้ายกวา่ ในส่วนของสดัส่วนของภาษีต่อรายจ่ายภาครัฐนัSนจะมีค่าตํ)าไดไ้ม่จาํเป็นตอ้ง

เป็นการเกบ็ภาษีตํ)า แต่อาจเป็นการที)รัฐมีค่าใชจ่้ายที)สูงเมื)อเทียบกบัภาษีที)เกบ็ได ้ ทาํใหมี้เงินหมุนเวยีนในระบบ 

และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

ผลการประมาณค่าที)น่าสนใจของแบบจาํลองนีS  คือ ผลการประมาณค่าชีSใหเ้ห็นวา่การไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการหรือ ODA นัSนจะปรากฎในประเทศที)มี SDG score ตํ)า  
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ตารางที1 7.1 ผลการประมาณค่าแบบจาํลองที)ใช ้SDG score และ Goal 17 score เป็นตวัแปรตาม 

Independent Variables 

Dependent Variables 
SDG score 2018 Goal 17 score 

Coef.  S.E. t-stat Coef.  S.E. t-stat 
Constant 61.136 ** 4.682 13.058 33.498 ** 7.113 4.709 

Tax	Revenues

Gov. Revenue
 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 0.654    0.608    

Adjusted R-squared 0.598    0.544    

S.E. of regression 4.802    7.459    

Log likelihood -148.037    -170.493    

F-statistic 11.623    9.537    

Prob.(F-statistic) 0.000     0.000    
Akaike info criterion 6.119    7.000    

Schwarz criterion 6.422    7.303    

Hannan-Quinn criter. 6.235    7.116    

Wald F-statistic 14.941    8.304    

Prob.(Wald F-statistic) 0.000    0.000    

หมายเหตุ ** และ * บ่งชีSวา่ตวัแปรอิสระของสมการถดถอยมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญั  

ณ ระดบันยัสาํคญัที) 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
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7.1.2 แบบจําลองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง Goal 17 score กบัตัวชีMวัดของเป้าประสงค์ทีA 17.1-17.4 

และเป้าประสงค์ทีA 17.11  

เช่นเดียวกบั SDG score การคาํนวณ Goal 17 score เพิ)งมีขึSนเมื)อปี 2561 จากจาํนวนทัSงสิSน 156 ประเทศ

ที)มี Goal 17 score ของปี 2561 มีทัSงสิSนเพียง 51 ประเทศที)มีขอ้มูลตวัชีSวดัทัSง 7 ตวั ขอ้มูลชุดนีS เป็นขอ้มูลแบบ 

Cross-sectional (ชุดขอ้มูลที)อยูใ่นช่วงเวลาใดเวลาหนึ)ง) การประมาณค่าแบบจาํลองนีS จึงใชว้ธีิการประมาณค่าที)

เรียกวา่ Ordinary Least Square แบบ Newey-West heteroscedasticity and autocorrelation (HAC) robust standard 

errors & covariance โดยกาํหนด Bartlett kernel Newey-West fixed bandwidth = 4 ซึ) งทาํใหไ้ดค่้าสมัประสิทธิm ที)

มีประสิทธิภาพไร้ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ที)เรียกวา่ heterogeneity and autocorrelation 

ผลการประมาณค่าซึ)งแสดงไวใ้นตารางที) 7.1 แสดงใหเ้ห็นวา่มีแค่ 2 ตวัชีSวดัที)มีความสาํคญัต่อดชันี Goal 

17 score นั)นคือ สดัส่วนภาษีต่อ  GDP และสดัส่วนยอดรับสุทธิของเงินช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ

ต่อระดบัรายไดป้ระชาชาติ โดยค่าสมัประสิทธิm ต่างมีค่าเป็นบวก ชีS ใหเ้ห็นวา่ ประเทศที)มีสดัส่วนภาษีต่อ  GDP 

และสดัส่วนยอดรับสุทธิของเงินช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการต่อระดบัรายไดป้ระชาชาติสูงกวา่กจ็ะ

มี Goal 17 score ที)สูงกวา่ หรือกคื็อเป้าประสงคที์) 17.1, 17.2 และ 17.3 เป็นเป้าประสงคที์)มีความสาํคญัต่อคะแนน

ที)แต่ละประเทศไดรั้บ  

 

7.1.3 ข้อเสียของการใช้ดชันี SDG score และ Goal 17 score  

ขอ้เสียของการใชด้ชันี SDG score และ Goal 17 score ในการศึกษาความสาํคญัของเป้าประสงคต่์อการ

พฒันาที)ย ั)งยนื คือ ขอ้มูลดชันีมีเพียง 2 ปีทาํใหไ้ม่สามารถใชเ้พียงขอ้มูลของไทยในการตรวจสอบความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัชีSวดัและ SDG score และ Goal 17 score ได ้และเพื)อใหมี้จาํนวนขอ้มูลเพียงพอสาํหรับประมาณค่า

สมการถดถอย จึงตอ้งใชข้อ้มูลนานาชาติแบบ cross-sectional เท่านัSน แมก้ระนัSนจาํนวนประเทศที)มีขอ้มูลตวัชีSวดั

ของเป้าประสงค ์ 17.1-17.4 และ 17.11 มีเพียง 51 ประเทศ ทาํใหผ้ลที)ไดมี้ขอ้จาํกดัในความน่าเชื)อถือเมื)อใชก้าร

ทดสอบดว้ย t-test ซึ) งจะตอ้งอาศยัสมมติฐานวา่ขอ้มูลที)ใชมี้การกระจายแบบปกติ (normal distribution) 

ดงันัSนคณะวจิยั จึงเสนอการใชต้วัแปรเศรษฐกิจมหภาคที)วดัระดบัการพฒันาของประเทศ เช่น GDP แต่

เนื)องจากขอ้มูล GDP มีลกัษณะขอ้มูลแบบแนวโนม้ มีปัญหาเรื)อง stationarity จึงตอ้งใชอ้ตัราการขยายตวัทาง
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เศรษฐกิจซึ)งวดัโดยอตัราการเปลี)ยนแปลงของ GDP (GDP Growth) แทน และใชค่้าการเปลี)ยนแปลงของอตัรา

การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นตวัวดัความยั)งยนืของการพฒันา หากเป้าประสงคมี์ความเหมาะสมที)สามารถ

นาํไปสู่การพฒันาที)ย ั)งยนื การบรรลุค่าเป้าหมายของตวัชีSวดักค็วรที)จะนาํไปสู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจและ

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที)ต่อเนื)อง หรือกล่าวคือประเทศที)ไดรั้บความช่วยเหลือจากนานาชาติ หรือการ

ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ควรมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจที)เพิ)มขึSนและต่อเนื)อง 

  

7.2 ผลการประมาณค่าของแบบจําลองที1ใช้การพฒันาทางเศรษฐกจิเป็นตัวแปรตาม 

7.2.1 แบบจําลองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาของประเทศทีAได้รับความช่วยเหลอืหรือได้รับ

เงินทุนจากต่างประเทศ (ซึAงวัดโดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ) กบัตัวชีMวัดของเป้าประสงค์ทีA

ทาํการศึกษาในงานวิจัยนีM อันได้แก่ เป้าประสงค์ทีA 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ทีA 17.11  

การประมาณค่าแบบจาํลองนีS ใชชุ้ดขอ้มูลนานาชาติในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2548-2560 โดยมีการจดัเรียง

ขอ้มูลอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และตวัชีSวดัของกลุ่มประเทศตวัอยา่ง 30 ประเทศ ที)กล่าวถึงแลว้ในบทที) 5 

ของแต่ละปีเรียงต่อกนั เรียกวา่ขอ้มูลแบบ Panel ดงันัSนการประมาณค่าแบบจาํลองจึงใชว้ธีิการ Period Seemingly 

Unrelated Regression แบบ Panel-Corrected Standard Errors ซึ) งทาํใหไ้ดค่้าสมัประสิทธิm ที)มีประสิทธิภาพไร้

ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ที)เรียกวา่ heteroscedasticity and autocorrelation 

จะเห็นไดจ้ากผลการประมาณค่าในตารางที) 7.2 วา่ตวัชีSวดัที)ไม่มีผลต่อระดบัการพฒันาของประเทศ ซึ) ง

แทนค่าโดย GDP Growth คือ สดัส่วนของภาษีต่อ GDP และสดัส่วนเงินโอนจากต่างประเทศต่อ GDP ในขณะที)

ตวัชีSวดัอื)นๆ มีความสาํคญัต่อ GDP Growth  
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ตารางที1 7.2 ผลการประมาณค่าแบบจาํลองที)ใชอ้ตัราการขยายตวัของ GDP  

และการเปลี)ยนแปลงของอตัราการขยายตวัของ GDP  เป็นตวัแปรตาม 

Independent Variables 

Dependent Variables 
GDP Growth Sustainability 

    Coef.  S.E. t-stat       Coef.  S.E. t-stat 
Constant 3.752 ** 0.313 12.001 -0.123 * 0.068 -1.816 

∆
Tax	Revenues

Gov. Revenue
 0.071  0.094 0.755 -0.195 * 0.113 -1.729 

∆
Tax	Revenues

Gov. Expenditure
 0.066 ** 0.024 2.736 0.062 ** 0.027 2.321 

∆
Net	received	ODA

GNI
 -0.301 ** 0.114 -2.647 0.011  0.167 0.067 

∆
FDI	inflows

87[
 0.102 * 0.052 1.939 0.096  0.071 1.340 

∆
Received		remittance

87[
 -0.310  0.208 -1.493 0.221  0.219 1.010 

∆7+]&	(+%^_9+	`*&_$ -0.026 * 0.015 -1.701 -0.036  0.022 -1.618 

∆!"#$%&	(ℎ*%+ 38.494 ** 9.730 3.956 33.923 ** 10.138 3.346 

         

R-squared 0.314    0.385    

Adjusted R-squared 0.277    0.352    

S.E. of regression 3.018    3.198    

Log likelihood -898.704    -919.541    

F-statistic 8.656    11.855    

Prob.(F-statistic) 0.000    0.000    
Akaike info criterion 5.098    5.214    

Schwarz criterion 5.303    5.419    

Hannan-Quinn criter. 5.180    5.296    

หมายเหตุ ** และ * บ่งชีSวา่ตวัแปรอิสระของสมการถดถอยมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญั  

ณ ระดบันยัสาํคญัที) 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
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เมื)อพิจารณาค่าสมัประสิทธิm  พบวา่ สดัส่วนภาษีต่อรายจ่ายที)สูงขึSนมีความสมัพนัธ์กบัการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ ทัSงนีSอาจเป็นเพราะสดัส่วนที)สูงขึSนนีS มีส่วนเกี)ยวขอ้งกบัภาระหนีS รัฐที)มีการขยายตวัลดลง ผลการ

ประมาณค่าในตารางที) 7.2 ยงัชีS ใหเ้ห็นวา่ เมื)อมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ)มขึSน ประเทศกมี็อตัราการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจเพิ)มขึSน นอกจากนีS  ค่าสมัประสิทธิm ที)ไดจ้ากการประมาณค่าแบบจาํลอง บ่งชีS ถึงความสาํคญัของ

สดัส่วนบริการเงินกูต่้อการส่งออก และสดัส่วนการส่งออกของประเทศต่อการส่งออกรวมของโลก โดยแสดงให้

เห็นวา่ สดัส่วนการบริการเงินกูต่้อการส่งออกที)ลดลง และสดัส่วนการส่งออกที)เพิ)มขึSนมีความสมัพนัธ์กบัการ

เพิ)มขึSนของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ หรือนาํไปสู่การพฒันาประเทศ ผลการประมาณค่าที)น่าสนใจของ

แบบจาํลองนีS  คือ สดัส่วนยอดรับเงินช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการหรือ ODA ต่อรายไดป้ระชาชาติ ที)

ลดลงจะปรากฎในประเทศที)มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงขึSน 

ดงันัSน ผลการประมาณค่าของแบบจาํลองนีS  บ่งชีSวา่ เป้าประสงคที์) 17.1-17.4 และเป้าประสงคที์) 17.11 

ต่างกมี็ความสมัพนัธ์กบัระดบัการพฒันาของประเทศ 

 

7.2.2 แบบจําลองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาทีAยัAงยนืของประเทศทีAได้รับความช่วยเหลอื

หรือได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ (ซึAงวัดโดยการเปลีAยนแปลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ) กบั

ตัวชีMวัดของเป้าประสงค์ทีA 17.1-17.4 และเป้าประสงค์ทีA 17.11 

ในตารางที) 17.2 แสดงใหเ้ห็นวา่มีแค่ตวัชีSวดัของเป้าประสงคที์) 17.1 และ 17.11 ที)มีความสาํคญัต่อการ

พฒันาที)ย ั)งยนืของประเทศที)ไดรั้บความช่วยเหลือหรือไดรั้บเงินทุนจากต่างประเทศ นั)นคือ สดัส่วนภาษีต่อGDP 

สดัส่วนรายไดภ้าษีต่อรายจ่ายของภาครัฐ และสดัส่วนการส่งออกของประเทศต่อการส่งออกรวมของโลก มี

ความสาํคญัต่อการบรรลุการพฒันาที)เพิ)มขึSนอยา่งต่อเนื)อง แต่สดัส่วนยอดรับสุทธิของเงินช่วยเหลือเพื)อการ

พฒันาอยา่งเป็นทางการต่อระดบัรายไดป้ระชาชาติ หรือ สดัส่วนเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ รวมถึงเงิน

โอนจากต่างประเทศ ต่อ GDP กลบัไม่ไดมี้ความสาํคญัต่อการพฒันาที)ย ั)งยนืของประเทศ  
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7.3 นัยยะของผลการประมาณค่าต่อการเรียงอนัดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ 
เมื)อพิจารณาขนาดของค่าสมัประสิทธิm  และเครื)องหมายของค่าสมัประสิทธิm จากผลการประมาณค่าของ

สมการถดถอยทัSง 4 สมการ ตวัชีSวดัที)มีผลบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ SDG score มากที)สุด คือ การไหลเขา้ของ

เงินทุนจากต่างประเทศ และการโอนเงินกลบัจากต่างประเทศ ซึ) งเป็นตวัชีSวดัของเป้าประสงค ์ 17.3 ดงันัSน 

เป้าประสงค์ที1 17.3 จึงถูกจัดไว้ในอนัดบัที1 | ผลการประมาณค่าชีSใหเ้ห็นวา่ ประเทศที)มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ

มากหรือมีเงินโอนกลบัจากแรงงานต่างประเทศมากกจ็ะมี score สูง ขนาดของค่าสมัประสิทธิm บ่งชีSวา่เงินลงทุน

จากต่างประเทศมีความสมัพนัธ์กบัดชันี SDG score มากกวา่เงินโอนกลบัจากต่างประเทศ  นอกจากนีS  การลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศที)มีเพิ)มขึSนยงัทาํใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงขึSนอีกดว้ย ดงันัSนการสนบัสนุนให้

เกิดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ จึงสาํคญักวา่การสนบัสนุนใหมี้การทาํงานในต่างประเทศ  

ตวัชีSวดัที)ส่งผลบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืรองลงมา ไม่วา่จะวดัโดย SDG 

score หรือการเปลี)ยนแปลงอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  คือ สดัส่วนของภาษีต่อ GDP ตามดว้ยสดัส่วนของ

ภาษีต่อรายจ่าย  ซึ) งต่างกเ็ป็นตวัชีSวดัของเป้าประสงคที์) 17.1 ดงันัSน เป้าประสงค์ที1 17.1 จึงถูกจัดไว้ในอนัดบัที1 2 

สดัส่วนการส่งออกเองกมี็ความสาํคญัต่อระดบัการพฒันาและการพฒันาที)ย ั)งยนื เมื)อวดัโดยใชก้าร

พฒันาทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที)มีสดัส่วนการส่งออกสูงขึSนจะมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ)มขึSน และ

เพิ)มขึSนอยา่งต่อเนื)อง แมจ้ะไม่มีส่วนส่งผลใหมี้ Goal 17 score และ SDG score เพิ)มสูงขึSนกต็าม คณะวจิยัจึงจดั

เป้าประสงค์ที1 17.11 ไว้เป็นอนัดบัที1 3 

ในขณะที) การไดรั้บเงินช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการมากขึSน อาจจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย 

17 แต่ไม่ไดช่้วยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ั)งยนืไม่วา่จะวดัโดย SDG score หรือการเปลี)ยนแปลงอตัราการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ที1 17.2 จึงถูกจัดไว้เป็นอนัดบัที1 4 (ดูรูปภาพ 7.1) 

เป้าประสงค์ที1ถูกจัดไว้เป็นอนัดบัสุดท้าย คือเป้าประสงค์ที1 17.4 เนื)องจากสดัส่วนบริการเงินกูต่้อการ

ส่งออกที)เพิ)มขึSนไม่ไดมี้ส่วนช่วยใหมี้ Goal 17 score และ SDG score เพิ)มสูงขึSน และประเทศที)มีสดัส่วนบริการ

เงินกูสู้งขึSนยงัมีการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 
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รูปภาพที1 7.1 อนัดบัความสาํคญัของเป้าประสงคที์)เกี)ยวขอ้งกบัความเป็นหุน้ส่วนระหวา่งประเทศ 

ทางดา้นการเงินและการคา้ เพื)อส่งเสริมการพฒันาที)ย ั)งยนื จากผลของแบบจาํลอง 
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บทที1 8  
บทสรุป และข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

 

งานวิจยันีS มีวตัถุประสงคเ์พื)อศึกษา และเพื)อสร้างความเขา้ใจเกี)ยวกบัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยืน และ

สํารวจสถานะปัจจุบนัของตวัชีS วดัของเป้าหมายที) 17 ในเป้าประสงคด์า้นการเงิน (17.1-17.5) และดา้นการคา้ 

(17.10-17.12) พร้อมทัSงจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค ์และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัชีS วดัของ

เป้าประสงค ์และตวัชีS วดัระดบัการพฒันา และการพฒันาที)ย ั)งยืน โดยมีการสร้างแผนภูมิแสดงความเกี)ยวเนื)อง

ระหว่างเป้าประสงคที์)เกี)ยวขอ้ง ภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยืน เพื)อใชใ้นการเสนอแนะมาตรการทางเลือก

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และกฎหมาย รวมถึง นโยบายดา้นการเงิน การลงทุน และการคา้ระหวา่งประเทศ  

เป้าหมายทีC 17 เสริมความเข้มแขง็ให้แก่กลไกการดาํเนินงาน และฟื& นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลกเพืCอการพัฒนาทีCยัCงยืน (Partnerships for goals) ครอบคลุมเป้าประสงค ์5 ดา้นดว้ยกนั12 ในงานวจิยันีS มี

ขอบเขตครอบคลุมเป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัดา้นการเงิน และดา้นการคา้ ซึ) งรวม 8 เป้าประสงค ์10 ตวัชีSวดั  

8.1 สรุปผลการศึกษา 

8.1.1 นิยาม และความหมายของวัตถุประสงค์ (Targets) ตัวชีMวัด (Indicators) ภายใต้เป้าหมายทีA xy ใน

ด้านการเงินและการค้า และความสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

จากการทบทวนนิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) และตวัชีS วดั (Indicators) สําหรับ

โครงการวิจัยเป้าหมายที)  17(1) เพื)อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้า 

(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) 

ทางทีมวิจยัไดท้บทวนตวัแปรในฐานขอ้มูล Metadata ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมกบัการทบทวน

วรรณกรรมจากงานวิจยัในประเทศไทย และงานวิจยัในต่างประเทศ รวมถึงการสาํรวจฐานขอ้มูลของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในประเทศไทยที)เกี)ยวขอ้ง โดยมุ่งเน้นการให้คาํจาํกัดความหรือนิยามของตวัชีS วดัให้เหมาะสมกับ

                                                             
12 เป้าประสงค ์5 ดา้นภายใตเ้ป้าหมายที) 17 คือ 1) การเงิน (Finance) 2) เทคโนโลย ี(Technology) 3. การสร้างศกัยภาพ (Capacity-building) 4. การคา้ (Trade) 4. ระบบ (system 

issues)  
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เป้าประสงค์ในบริบทของประเทศไทย ซึ) งคาํนิยาม ความหมายของแต่ละเป้าประสงค์ และตวัชีS วดั (รวม 8 

เป้าประสงค ์10 ตวัชีSวดั) ไดด้งันีS   

 

ตัวชี&วดั 17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) จาํแนกตามแหล่งทีCมาของรายได้ 

 

 

ตัวชี&วดั 17.1.2 สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศทีCจัดสรรภาษภีายในประเทศ (Domestic Taxes) 

 

 

ตัวชี&วดั 17.2.1 ความช่วยเหลือเพืCอการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)   

 

 

 

ตัวชี&วดั 17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)   

 

 

โดยกาํหนดให ้Net Outflow of Investment คือ กระแสการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 

 

 

สดัส่วนรายไดรั้ฐบาล	(%) = 	~
ผลรวมรายไดจ้ดัเกบ็แต่ละแหล่งที)มา	เช่น	ภาษี

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ
� × 100 

สดัส่วนงบประมาณที)จดัสรรภาษีภายในประเทศ	(%) = 	~
ภาษีที)ไดรั้บจดัสรรในประเทศ

ค่าใชจ่้ายรัฐบาล
� × 100 

สดัส่วนความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ	(%) 

																																									= 	Ç
การจดัสรรความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ

รายไดป้ระชาชาติมวลรวม
É × 100 

สดัส่วนการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ		(%) = 	 Ñ
มูลค่าสุทธิของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ
Ö × 100 
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ตัวชี&วดั 17.3.2 มลูค่าการโอนกลบัประเทศ คิดเป็นร้อยละของ GDP ทั&งหมด 

 

 

มูลค่าการโอนเงินกลบัประเทศ (Volume of remittance) ไดแ้ก่ การโอนเงิน หรือผลตอบแทนของลูกจา้งกลบั

ประเทศที)เป็นถิ)นฐานกาํเนิดของลูกจา้งนัSน โดยลูกจา้งดงักล่าวนัSนไม่ไดเ้ป็นเป็นผูพ้กัอาศยัถาวรในถิ)นฐาน

ต่างประเทศ (Non-resident) 

ตัวชี&วดั 17.4.1 การบริการเงินกู้ คิดเป็นร้อยละของการส่งออกสินค้าและการบริการ  

 

 

ตัวชี&วดั 17.5.1 จาํนวนประเทศทีCมกีารใช้มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพืCอประเทศพัฒนาน้อยทีCสุด 

ตวัชีSวดันีS ยงัมีความไม่ชดัเจนสูง ไม่วา่จะเป็นในเรื)องของนิยาม หรือขอ้มูลที)จะนาํมาใชใ้นการประเมิน

หรือพิจารณาที)ยงัขาดแคลนอยู ่ในขณะที)เป้าประสงคเ์นน้เพิ)มการใชม้าตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศที)

พฒันานอ้ยที)สุด แต่ตวัชีS วดักบัเป็นจาํนวนประเทศที)มีการใชม้าตรการสนบัสนุนการลงทุนเพื)อประเทศพฒันา

นอ้ยที)สุด ทัSงที)ควรจะเป็นจาํนวนประเทศพฒันานอ้ยที)สุดที)ภาคเอกชนของแต่ละประเทศสมาชิกไปลงทุนและ

ไดรั้บการสนบัสนุนการลงทุนจากภาครัฐ  

หน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งอาจพิจารณาเก็บรวบรวมขอ้มูลมูลค่าการลงทุนผ่านมาตรการส่งเสริมสนบัสนุน

การลงทุนในประเทศพฒันาน้อยที)สุด เพื)อใช้เป็นตวัชีS วดัของเป้าประสงค์นีS ซึ) งน่าจะมีความเหมาะสมกับ

เป้าประสงคม์ากกวา่ตวัชีSวดั 17.5.1 

ตัวชี&วดั 17.10.1 อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีCยของประเทศ (Weighted Average Tariff Rate) 

 

 

กาํหนดให้ Wi คือ นํS าหนกัที)คิดจากสัดส่วนของมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ชนิด  i  เทียบกบัมูลค่าการนาํเขา้สินคา้

ทัSงหมด  และ T คือ อตัราภาษีศุลกากรของสินคา้ชนิดนัSน ๆ  

สดัส่วนการโอนกลบัประเทศเทียบกบัGDP	(%) = 	 Ñ
มูลค่าเงินโอนเงินกลบัประเทศ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเท
Ö × 100 

การบริการเงินกู	้(%) = 	~
หนีSรวมของรัฐบาล

มูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการ
� × 100 

4Üá = 	à4mám

n

mâF
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ตัวชี&วดั 17.11.1 ส่วนแบ่งการส่งออกในระดับสากลของประเทศกาํลงัพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา   
 

 

 

ตัวชี&วดั 17.12.1 อัตราภาษศีลุกากรถวัเฉลีCยทีCประเทศกาํลงัพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยทีCสุด  และรัฐกาํลงั

พัฒนาทีCเป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ เผชิญอยู่  

 

 

กาํหนดให้ Wi คือ นํS าหนกัที)คิดจากสัดส่วนของมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ชนิด i จากประเทศกาํลงัพฒันา ประเทศ

พฒันานอ้ยที)สุด  และรัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ เทียบกบัมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทัSงหมด  และ T คือ 

อตัราภาษีศุลกากรของสินคา้ชนิดนัSน ๆ  

 

8.1.2 สถานะปัจจบัุนของตัวชีMวัดภายใต้เป้าหมายทีA 17 ในด้านการเงินและการค้า ในบริบทประเทศไทย 

 จากการทบทวนสถานะปัจจุบนัของตวัชีSวดัภายใตเ้ป้าหมายที) 17 ในดา้นการเงินและการคา้ทัSง 10 

ตวัชีSวดั ตามคาํนิยามที)ใหไ้วใ้นบทที) 2 และส่วนที) 8.1.1 พบวา่ขอ้มูลที)ใชใ้นการวเิคราะห์ในบทนีSไดจ้าก

แหล่งขอ้มูลที)หลากหลาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังบประมาณ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั ธนาคารโลก OECD รวมถึงเอกสารและเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการ

ต่างประเทศ BOI และสถานทูตไทยในประเทศพฒันานอ้ยที)สุด 

ทัSงนีS มีตวัชีSวดัภายใต ้7 เป้าประสงค ์(เป้าประสงคที์) 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.10, 17.11, 17.12) ที)มีขอ้มูล

ทางสถิติที)สามารถนาํมาประเมินสถานะปัจจุบนัได ้และมีตวัชีSวดัภายใต ้ 1 เป้าประสงค ์ (เป้าประสงคที์) 17.5) ที)

ประเทศไทยยงัไม่มีการเกบ็ขอ้มูลทางสถิติและเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ  

สดัส่วนการการส่งออกเทียบกบัการส่งออกรวมทั)วโลก	(%) = 	Ñ
มูลค่าการส่งออกของประเทศ

ผลรวมมูลค่าการส่งออกของโลก
Ö × 100 

4Üáä = 	à4mám

nã

mâF
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เป้าประสงคที์) 17.1: สดัส่วนของรายไดภ้าครัฐต่อ GDP อยูที่) 23.39% ของ GDP ในปีพ.ศ. 2560 เพิ)มขึSน

จากประมาณ 12% ในปีพ.ศ. 2515 ประมาณ 2 เท่า โดยรายไดข้องรัฐส่วนใหญ่มาจากภาษีที)เกบ็จากสินคา้ และ

บริการ และรายไดภ้าษีต่อรายจ่ายรัฐบาล ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2559 อยูที่) 15.51% 

เป้าประสงคที์) 17.2: ในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีตวัเลขการใหค้วามช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็น

ทางการแก่ประเทศพฒันานอ้ยที)สุดรวมมูลค่า 54 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 0.012% ของ GNI ซึ) งนบัวา่

ยงัห่างไกลจากเป้าประสงคค่์อนขา้งมาก 

เป้าประสงคที์) 17.3: วดัดว้ยตวัเลขการลงทุนในต่างประเทศ การใหค้วามช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่ง

เป็นทางการ และการใหค้วามช่วยเหลือใต-้ใต ้ และมูลค่าของการโอนเงินกลบัประเทศของคนไทยที)ทาํงานใน

ต่างประเทศ (personal remittance)  ตัSงแต่ปีพ.ศ. 2559 ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึSนเรื)อยๆ ทาํใหมี้เงินทุนไทยไหลออกไป

ลงทุนในต่างประเทศมากขึSน ในปีพ.ศ. 2560 ทัSงนีS  ประเทศไทยมีสดัส่วนมูลค่าการโอนเงินกลบัประเทศ ต่อ GDP 

ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 คิดเป็น 1.48% ซึ) งแมจ้ะจดัวา่สูงในกลุ่มประเทศเพื)อนบา้น แต่กย็งัตํ)ากวา่

ประเทศกาํลงัพฒันาหลาย ๆ ประเทศ 

เป้าประสงคที์) 17.4: วดัโดยสดัส่วนบริการเงินกูข้องภาครัฐต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้ และบริการของ

ประเทศไทย สดัส่วนดงักล่าวในช่วงปีพ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2560 มีการเปลี)ยนแปลงในลกัษณะเป็นวฏัจกัร (cycle) 

คือ เพิ)มขึSนแลว้ลดลงสลบักนัไปตามภาวะเศรษฐกิจของไทย แต่โดยรวมแลว้บ่งบอกถึงภาวะความมีวนิยัทางการ

คลงัที)เพิ)มขึSนของภาครัฐ กล่าวคือ มีสดัส่วนบริการเงินกูข้องภาครัฐต่อมูลค่าการส่งออกรวมลดตํ)าลงจากที)เคยสูง

ถึงร้อยละ 16 ในปีพ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 0.2 ในปีพ.ศ. 2560  

เป้าประสงคที์) 17.5: ยงัไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน เนื)องจากประเทศไทยยงัไม่มีการจดัทาํสถิติ

จาํนวนประเทศที)ไดรั้บการส่งเสริมใหน้กัลงทุนไทยไปลงทุน  

เป้าประสงคที์) 17.10: วดัโดยอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลี)ยถ่วงนํS าหนกัประเทศคู่คา้ทุกประเทศที)ไทยมีการ

นาํเขา้สินคา้ จากขอ้มูลที)รวบรวมไวโ้ดยธนาคารโลก พบวา่หลงัการแกไ้ขอตัราภาษีอากรเมื)อปีพ.ศ. 2558 อตัรา

ภาษีศุลกากรเฉลี)ยทุกผลิตภณัฑล์ดลงมาอยูที่)ร้อยละ 3.52 (จาก 33.65 ในปีพ.ศ. 2532) อตัราภาษีเฉลี)ยที)เก็บจาก

ผลิตภณัฑ์ขัSนพืSนฐานอยู่ที)ร้อยละ 5.72 (ลดจากร้อยละ 27.87 ในปีพ.ศ. 2532) ส่วนอตัราภาษีเฉลี)ยสําหรับ

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมอยูที่)ร้อยละ 2.86 (ลดจากร้อยละ 35.43 ในปีพ.ศ. 2532) ทาํให้ส่วนอตัราภาษีเฉลี)ยของ
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สินคา้ 2 ประเภทลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.86 (จากร้อยละ 7.56)  นั)นหมายถึงความเสมอภาคระหว่างประเภท

สินคา้มีมากขึSน 

เป้าประสงคที์) 17.11: มุ่งในเรื)องการส่งออก พบว่าในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยส่งออก 237 พนัลา้น

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที)ทั)วโลกมีมูลค่าการส่งออกรวมอยูที่) 17.73 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิด

เป็น 1.3% ของมูลค่าการส่งออกของโลก โดยไทยติดอนัดบัที) 21 ของประเทศที)ส่งออกสินคา้มากที)สุดของโลก  

การศึกษาจากตวัเลขการส่งออกของไทยไปยงัประเทศพฒันาน้อยที)สุดและประเทศกาํลงัพฒันาที)

รายงานโดยองคก์ารการคา้โลก พบว่ามีสัดส่วนการส่งออกเพิ)มสูงขึSนอยา่งต่อเนื)องตัSงแต่ปีพ.ศ. 2535 โดยเพิ)ม

จากประมาณ 10% ของการส่งออกสินคา้ทัSงหมดของไทยในปีพ.ศ. 2535 เป็น 45% ของการส่งออกสินคา้ทัSงหมด

ของไทยในปีพ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที)ตัSงอยูใ่นเขตเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกนัSนมีสัดส่วนที)

เพิ)มขึSนอยา่งชดัเจน คือจากที)เคยส่งออกไปยงักลุ่มนีSประมาณ 5% ในปีพ.ศ. 2535 กลายมาเป็นประมาณ 34% ใน

ปีพ.ศ. 2561 

เป้าประสงคที์) 17.12: วดัโดยอตัราภาษีศุลกากรถวัเฉลี)ยถ่วงนํSาหนกัประเทศคู่คา้ที)เป็นกลุ่มประเทศกาํลงั

พฒันา ประเทศพฒันาน้อยที)สุด  และรัฐกาํลงัพฒันาที)เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยใชข้อ้มูลจากเป้าประสงคที์) 

17.10 มาพิจารณาสถานะของเป้าประสงคนี์S ได ้กล่าวคือ ขอ้มูลสะทอ้นความเสมอภาคของการเก็บภาษีระหวา่ง

ประเภทสินคา้มีมากขึSน 

8.1.3 การดาํเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจบัุนทีAเกีAยวกบัเป้าหมายทีA xy ในด้านการเงินและการค้า 

ในบริบทของประเทศไทย 

ในปัจจุบนัที)เกี)ยวกบัเป้าหมายที) 17 ในดา้นการเงินและการคา้ ในบริบทประเทศไทยนัSนมีหน่วยงาน

หลกัที)รับผดิชอบเป้าหมายที) 17 ไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.), กระทรวงการคลงั (กค.) และกระทรวง

พาณิชย ์(กพ.) และหน่วยงานต่างๆ ที)เขา้มาช่วยสนบัสนุน ในขอบเขตเป้าประสงคที์) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 

จากการสาํรวจแผนงาน นโยบาย โครงการต่างๆ ที)สมัพนัธ์กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานและ

แผนพฒันาของหน่วยงานของรัฐที)สอดคลอ้งกบัแต่ละเป้าประสงค ์ 

จาก “ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื” เป้าหมายที) 17 มีเป้าหมายที) 

17.2 และ 17.4 ไดถู้กจดัเป็นเป้าประสงคที์)ไม่เกี)ยวกบัประเทศไทย แต่ถึงแมว้า่ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นประเทศใน
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กลุ่ม “ประเทศพฒันาแลว้” แต่จากขอ้มูลในแผนพฒัน์ฯ ฉบบัที) 12 ความวา่ประเทศไทยมุ่งที)จะมีบทบาทนาํดา้น

เศรษฐกิจในภูมิภาค ในรูปแบบพนัธมิตรการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมชดัเจนมากขึSน โดยผา่นการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางดา้นการเงินเพื)อยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพื)อนบา้น เพื)อเสริมสร้างความเขม้แขง็

ในกลุ่มภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพื)อสร้างอาํนาจต่อรองกบัประเทศคู่คา้นอกกลุ่มอื)นๆ เพราะฉะนัSนจากความ

มุ่งมั)นที)จะมีบทบาทเป็นผูน้าํในภูมิภาค และความพยายามในการใหค้วามช่วยเหลือประเทศเพื)อนบา้น ตวัชีSวดัที)

เกี)ยวกบักิจกรรมของ “ประเทศพฒันาแลว้” ควรมีการปรับใช ้ หรือปรับนิยามเพื)อใหมี้ความหมาะสมกบับริบท

ประเทศไทย และเพื)อใหป้ระเทศไทยคงการมีบทบาทผูน้าํสาํหรับการพฒันาในส่วนภูมิภาค 

 

8.1.4 ความสอดคล้องของเป้าประสงค์ด้านการเงิน และการค้าภายใต้เป้าหมายทีA 17 กบัเป้าประสงค์

ภายใต้เป้าหมายอืAนๆ และการจัดลาํดบัความสําคญัของเป้าประสงค์ด้านการเงินและการค้า  

ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงปริมาณที)แสดงความสอดคลอ้งของเป้าประสงคผ์า่น Mapping Matrix 

ระหวา่งเป้าประสงคที์) 17.1-17.5 และ 17.10-17.12 ที)มุ่งเนน้ทางดา้นการเงิน และการคา้ ภายใตเ้ป้าหมายที) 17 ซึ) ง

เป็นจุดสนใจของงานวจิยัชิSนนีS  กบัเป้าหมายอื)นๆ อีก 16 เป้าหมาย (ดู Mapping Matrix จากตารางที) 6.1 ตาราง

แสดงความเชื)องโยงระหวา่งประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายๆ อื)นๆ กบัเป้าหมายที) 17 ในดา้นการเงิน และการคา้) 

Mapping Matrix ที)จดัทาํขึSนแสดงวา่ เป้าประสงคที์) 17.2 มีความสมัพนัธ์กบัเป้าประสงคใ์นเป้าหมาย

อื)นๆ ทัSง 16 มากที)สุด โดยถดัมาเป็นเป้าประสงคที์) 17.3 และ 17.1 ตามลาํดบั นั)นแสดงวา่ถา้เรามุ่งสร้างความ

คืบหนา้ในเป้าประสงคที์) 17.2 อาจจะทาํใหส้ร้างความคืบหนา้ใหแ้กเ้ป้าประสงคภ์ายใตห้มายเพื)อการพฒันาที)

ย ั)งยนืเป้าหมายอื)นๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางอีกดว้ย เป้าประสงคท์ัSงสามอนัดบัแรกเป็นเป้าประสงคด์า้นการเงิน ส่วน

เป้าประสงคด์า้นการคา้ทัSง 3 เป้าประสงคมี์ความสมัพนัธ์กบัเป้าประสงคใ์นเป้าหมายอื)นๆ ไม่มากนกั แต่แสดงให้

เห็นวา่มีความสมัพนัธ์ เพราะฉะนัSนจากการวเิคราะห์ในส่วนนีSอาจจดัความสาํคญัของเป้าประสงค ์ 17.10, 17.11 

และ 17.12 ไวล้าํดบัเดียวกนั ทัSงนีSผลจาก Mapping Matrix นีSจะถูกนาํไปตีความควบคู่กบัผลที)ไดจ้ากสมการ

ถดถอยที)แสดงถึงตวัแปรที)มีผลต่อการพฒันา และการพฒันาที)ย ั)งยนืเพื)อสรุปการจดัลาํดบั 

ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงปริมาณในบทที) 7 แสดงการจดัอนัดบั โดยสามารถสรุปไดว้า่ เป้าประสงคที์) 

17.3 มีตวัชีSวดัที)มีผลบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ SDG score มากที)สุด (การไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศ และ
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การโอนเงินกลบัจากต่างประเทศ) ตวัชีSวดัที)มีผลบวกอยา่งมีนยัสาํคญัรองลงมาต่อการพฒันาที)ย ั)งยนื ไม่วา่จะวดั

โดย SDG score หรือการเปลี)ยนแปลงอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  คือ เป้าประสงคที์) 17.1 (ที)มีตวัชีSวดั คือ 

สดัส่วนของภาษีต่อ GDP  และ สดัส่วนของภาษีต่อรายจ่าย) 

เป้าประสงคที์)ถูกจดัอนัดบัไวเ้ป็นอนัดบัที) 3 คือ 17.11 ที)แสดงถึงสดัส่วนการส่งออกที)มีผลต่อระดบัการ

พฒันาและการพฒันาที)ย ั)งยนื เมื)อวดัโดยใชก้ารพฒันาทางเศรษฐกิจ เป้าประสงคที์) 17.2 ถูกจดัอนัดบัไวใ้นอนัดบั

ที) 4 จากการวเิคราะผลของในส่วนนีS  เพราะการไดรั้บเงินช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการมากขึSนอาจจะ

ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย 17 แต่ไม่ไดช่้วยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ั)งยนื (ทัSงการวดัโดย SDG score หรือการ

เปลี)ยนแปลงอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ) และเป้าประสงคที์) 17.4 เป็นเป้าประสงคที์)ถูกจดัไวเ้ป็นอนัดบั

สุดทา้ย สดัส่วนบริการเงินกูต่้อการส่งออกที)เพิ)มขึSนไม่ไดมี้ส่วนช่วยใหมี้ Goal 17 score และ SDG score เพิ)ม

สูงขึSน และประเทศที)มีสดัส่วนบริการเงินกูสู้งขึSนยงัมีการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอีกดว้ย  

  

8.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 หากพิจารณาจากผลการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที)ไดอ้อกมาเป็น Mapping Matrix แสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคท์างดา้นการเงิน และการคา้ภายใตเ้ป้าหมายที) 17(1) และเป้าประสงคภ์ายใต้

เป้าหมายอื)น ๆ ประกอบกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคต์ามผลการประมาณค่าแบบจาํลอง พบวา่ 

- ในการวเิคราะห์เชิงคุณภาพผา่น Mapping Matrix ซึ) งสามารถจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค์

จากความสอดคลอ้งได ้4 อนัดบั อนัดบัที) 1 คือ เป้าประสงคที์) 17.2; อนัดบัที) 2 คือ เป้าประสงคที์) 17.3; 

อนัดบัที) 3 คือ เป้าประสงคที์) 17.1 อนัดบัที) 4 ร่วม คือ เป้าประสงคที์) 17.10, 17.11, 17.12 

- ในการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ผา่นการประมาณค่าแบบจาํลอง และวเิคราะห์ตวัแปรที)เกี)ยวขอ้ง โดยจดั

เรียงลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคจ์ากนยัสาํคญัและขนาดของความสมัพนัธ์ได ้5 อนัดบั อนัดบัที) 1 

คือ เป้าประสงคที์) 17.3; อนัดบัที) 2 คือ เป้าประสงคที์) 17.1; อนัดบัที) 3 คือ เป้าประสงคที์) 17.11 อนัดบัที) 

4 คือ เป้าประสงคที์) 17.2 อนัดบัที) 5 คือ เป้าประสงคที์) 17.4 
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เมื)อพิจารณาผลการจดัลาํดบัความสาํคญัขา้งตน้ร่วมกบั การจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคภ์ายใต้

บริบทประเทศไทย13 ดงัที)การประชุมคณะกรรมการเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนื ครัS งที) 1/2559 ลงมติใหเ้ป้าประสงค์

จาํนวนจาํนวน 30 ลาํดบัแรกจาก 169 เป้าประสงค ์ เป็นเป้าประสงคที์)ตอ้งเร่งดาํเนินการ ซึ) งสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการจดัลาํดบัความสาํคญัตามมติที)ประชุมมีเพียง 2 เป้าประสงค ์จาก 30 เป้าประสงคที์)

เกี)ยวเนื)องกบัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืที) 17 ในดา้นการเงินและการคา้ ซึ) งไดแ้ก่ เป้าประสงคที์) 17.1 ภายใตก้ลุ่ม

ยทุธศาสตร์ชาติเกี)ยวกบัการพฒันาระบบการบริการจดัการภาครัฐ และเป้าประสงคที์) 17.11 ภายใตก้ลุ่ม

ยทุธศาสตร์ชาติเกี)ยวกบัความสามารถในการแข่งขนั  

จะเห็นวา่เป้าประสงค์ที1 17.3 เป็นเป้าประสงค์ที1ควรให้ความสําคญัลาํดบัแรก ตามผลจากการวเิคราะห์

ความสาํคญัจากงานวจิยันีS  จากนัSนเป้าหมายที)ควรให้ความสําคญัลาํดบัถดัมา คือ เป้าประสงค์ที1 17.1 และ 17.11 

ตามลาํดบัดงัที)ความสาํคญัที)ไดแ้สดงจากผลการวจิยั และยงัสอดคลอ้งกบัมติการจดัลาํดบัความสาํคญัจากที)

ประชุมคณะกรรมการเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนื ครัS งที) 1/2559 ขา้งตน้ นอกจากเป้าประสงคข์า้งตน้ทางคณะวจิยัเห็น

วา่ประเทศไทยควรให้ความสําคญัเพิ1มเติมกบัเป้าประสงค์ที1 17.2 และ17.414 ตามลาํดบั  เนื)องจากเป้าประสงค์

ดงักล่าวหากประเทศไทยมุ่งความสนใจพฒันาไปที)เป้าประสงคน์ัSน ๆ จะช่วยใหเ้ป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมาย

อื)นๆ มีความคืบหนา้ดว้ย อีกทัSงยงัเป็นการบรรลุวตัถุประสงคเ์พื)อการพฒันาที)ย ั)งยนื และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที)ย ั)งยนืตามที)ไดแ้สดงหลกัฐานไวจ้ากการวเิคราะห์เชิงปริมาณในบทที) 7 ขา้งตน้ 

                                                             
13 การประชุมคณะกรรมการเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนื ครัS งที) 1/2559 วนัที) 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ณ ตึกสนัติไมตรีหลงัใน ทาํเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

และมีผูแ้ทนจากส่วนราชการและหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งเขา้ร่วมการประชุมเพื)อลงมติเกี)ยวกบัเป้าประสงคจ์ากเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืที)มีความสาํคญัต่อประเทศไทย 
14 ถึงแมใ้นขณะนีS เป้าประสงคที์) 17.2 และ 17.4 ถูกระบุไวว้า่ไม่มีความเกี)ยวขอ้งกบับริบทประเทศไทย แต่อยา่งไรกต็ามหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งควรมีการเกบ็ขอ้มูลที)เกี)ยวขอ้งกบั

เป้าประสงคด์งักล่าวเนื)องจากประเทศไทยเริ)มเป็นผูใ้หร้ายใหม่ หรือผูใ้หทุ้นหนา้ใหม่ บวกกบัตามแผนพฒัน์ฯ ฉบบัที) 12 ประเทศไทยมุ่งที)จะมุ่งที)จะมีบทบาทนาํดา้นเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค ในรูปแบบพนัธมิตรการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมชดัเจนมากขึSนโดยผา่นการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินเพื)อยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพื)อนบา้น 
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รูปภาพที1 8.1 สรุปผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายที) 17 ทางดา้นการเงิน และการคา้  

 

 

8.3 ข้อแสนอแนะจากงานวจัิย 

8.3.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1) การปรับตัวชีMวัดจากตัวชีMวัดทีAกาํหนดโดยองค์การสหประชาติ มาเป็นตัวชีMวัดทีAเหมาะสมกบับริบท

ประเทศไทย  

สาํหรับเป้าประสงคแ์ละตวัชีSวดัทางการเงิน ตวัชีSวดัที) 17.1.1 และ 17.1.2 ไม่ค่อยสะทอ้นถึงความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศเท่าที)ควร โดยไม่ไดแ้สดงถึงการระดมทรัพยากรผา่นการสนบัสนุนระหวา่งประเทศ ทัSงนีS เป็น

เพราะทรัพยากรที)ระดมผา่นการสนบัสนุนระหวา่งประเทศจะถูกจดัรวมอยูใ่นตวัเลข “เงินบริจาค” โดยไม่ได้

แยกการจดัเกบ็ขอ้มูล ตวัชีSวดันีS เนน้การระดมทรัพยากรของภาครัฐ โดยไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัการระดม

ทรัพยากรในภาคเอกชน ดว้ยความคลุมเครือของเป้าประสงคที์) 17.1 ทาํใหก้าํหนดตวัชีSวดัที)เนน้ไปในการติดตาม
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรของภาครัฐ (การพฒันาประสิทธิภาพในการเกบ็ภาษีและ

รายไดอื้)นๆ ของภาครัฐ) 

เป้าประสงที) 17.2 มีความชดัเจนแต่ประเทศไทยยงัไม่มีการเกบ็รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลนีS  และ

ตวัชีSวดัที) 17.3.1 และ 17.3.2 ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์17.3 เท่าที)ควร ในขณะที)เป้าประสงคมุ่์งเนน้การระดม

ทรัพยากรทางการเงินเพิ)มเติมจากแหล่งที)มาที)หลากหลาย แต่ตวัชีSวดักลบัดูความหลากหลายของที)มาของ

ทรัพยากรผา่นประเภทการเคลื)อนยา้ยเงินทุนเท่านัSน แต่ไม่ไดดู้ในมิติของประเทศที)มาของเงินทุน และระยะเวลา

ของเงินทุน ซึ) งควรนาํไปพิจารณาประกอบดว้ย 

ตวัชีSวดั 17.4.1 ตามนิยามมีการวดัระดบัหนีS ต่างประเทศของภาครัฐเท่านัSน แต่สถิติหนีS ต่างประเทศที)ควร

ใหค้วามสาํคญัควรเป็นการวดัมูลค่าหนีS  ซึ) งอาจจะเป็นหนีS ที)ก่อโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนดว้ย  

เป้าประสงค ์ 17.5 เนน้การใชม้าตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศที)พฒันานอ้ยที)สุด ควรใชจ้าํนวน

ประเทศพฒันานอ้ยที)สุดที)ประเทศสมาชิกไปลงทุนและไดรั้บการสนบัสนุนลงทุนจากภาครัฐ ไม่ใช่วดัจาก

จาํนวนประเทศที)มีการใชม้าตรการสนบัสนุนการลงทุนเพื)อประเทศพฒันานอ้ยที)สุด 

สาํหรับเป้าประสงคท์างดา้นการคา้ เป้าประสงที) 17.10 และ 17.12 มีความชดัเจนแลว้ แต่เป้าประสงที) 

17.11 ควรนาํมูลค่าการส่งออกเทียบกบั GDP และเพิ)มการแบ่งกลุ่มประเทศตามระดบัการพฒันาของประเทศ 

(เช่น กลุ่มประเทศที)มีพฒันานอ้ยที)สุด กลุ่มประเทศที)กาํลงัพฒันา) 

 

2) จัดทาํมาตรการการส่งเสริมความร่วมมือในการเกบ็ภาษ ีและมาตรการต้านการเลีAยงภาษ ี(เกีAยวเนืAอง

กบัการพฒันาเป้าประสงค์ทีA 17.1 และ 17.2) 

เนื)องจากเป้าหมายที) 17 เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดงัที)กล่าวไปแลว้ หน่วยงานที)

เกี)ยวขอ้งกบัการเกบ็ภาษีต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกในส่วนภูมิภาค (เช่น อาเซียน) และเขตการคา้ควรทาํ

ขอ้ตกลงกนัที)จะร่วมมือเพื)อที)จะเกบ็ภาษีอยา่งแม่นยาํ ป้องกนัการโกงภาษี และเลี)ยงภาษี อีกทัSงยงัมีความร่วมมือ
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ในการแลกเปลี)ยนขอ้มูลที)เกี)ยวขอ้งระหวา่งประเทศสมาชิกเพื)อป้องกนัปัญหาดงักล่าว มาตรการนีSทาํใหมี้การ

เกบ็ภาษีเพื)อเสริมความแขง็แกร่งในการระดมทุนในประเทศไดม้ากขึSน
15 

โดยอาจกาํหนดตวัวดัผลที)มีขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย ที)ประเทศสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามเพื)อป้องกนั 

aggressive tax planning ในรูปแบบต่างๆ 16 โดยมาตรการดงักล่าวจะเป็นมาตรการป้องกนัขัSนตน้สาํหรับการเลี)ยง

ภาษีของบริษทัที)ประกอบการในภูมิภาค ในขณะเดียวกนัมาตรการดงักล่าวยงัส่งเสริมความเสมอภาค และความ

มั)นคงของสภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจดว้ย นอกจากนีS รัฐบาลอาจจะพิจารณาการเคลื)อนยา้ยทรัพยากรใน

ประเทศผา่นมาตรการภาษีอากร ที)สามารถนาํมาสนบัสนุนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืดว้ย17  

ทัSงนีSอาจรวมถึงการปฏิรูปภาษี และการสนบัสนุนการปฏิรูปภาษีของประเทศที)พฒันานอ้ยกวา่ ดงัเช่น

ตวัอยา่งจากประเทศองักฤษ และประเทศสมาชิกขององคก์ารเพื)อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ไดอ้อก Addis Tax Initiative เพื)อให้

ประเทศผูบ้ริจาคมีพนัธะสญัญาที)จะทวคูีณการสนบัสนุนในการปฏิรูประบบภาษีของประเทศกาํลงัพฒันาเพื)อให้

ประเทศกาํลงัพฒันาปฏิรูประบบภาษีใหเ้ป็นไปในแนวทางที)ยติุธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล  

การใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศที)พฒันานอ้ยกวา่ในการปฏิรูป

ระบบภาษี ทาํใหมี้เงินทุนมาสนบัสนุนการบรรลุเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืไดน้ัSนเป็นสิ)งที)ดี แต่ไม่ควรจะ

เป็นเครื)องมือที)ทาํใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศในแง่ภาษีลดลง ซึ) งจะทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมจากระบบ

ภาษี และการเลี)ยงภาษี 

3) สร้างมาตรการและความมุ่งมัAนทีAจะหาเงินทุนทีAใช้สําหรับการบรรลเุป้าหมายทีAยัAงยนื และให้ความ

ช่วยเหลอืต่อต่างประเทศ (เกีAยวเนืAองกบัการพฒันาเป้าประสงค์ทีA 17.2 และ 17.3) 

                                                             
15 กลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปมีการทาํมาตรการในรูปแบบนีS เพื)อเพิ)มศกัยภาพในการเกบ็ภาษี 
16 กลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปมีการบงัคบัใชต้วัวดัผลที)มีขอ้ผกูพนัตามกฎหมายในปี 2562 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_en.htm) โดยทางคณะกรรมาธิการ

ยโุรปไดจ้ดัทาํ scoreboard ขึSนเพื)อใหป้ระเทศสมาชิกไดส้าํรวจวา่ประเทศไหนที)ประเทศสมาชิกควรจะสอดส่องเพื)อสร้างความร่วมมือในการพฒันาการกาํกบัดูแลที)ดีในการจดัเกบ็

ภาษี การจดัทาํรายชื)อประเทศที)ควรเผา้ระวงัจาก scoreboard นีS เป็นส่วนหนึ)งของการรณรงคเ์พื)อขจดัการเลี)ยงภาษี และสนบัสนุนการเสียภาษีที)เป็นธรรมในภูมิภาคและทั)วโลก   
17 มาตรการเช่นนีSการจดัทาํในประเทศพฒันาแลว้ มากกวา่ประเทศกาํลงัพฒันาเนื)องจากประเทศพฒันาแลว้มีความสามารถในการสร้างรายไดผ้า่นการเกบ็ภาษีค่อนขา้งมาก 
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รายงานของธนาคารโลกกล่าววา่ เมด็เงินสาํหรับ ความช่วยเหลือเพื)อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (Official 

Development Assistance: ODA) ระดบัลา้นลา้นจาํเป็นจะตอ้งถูกหมุนเวยีนเพื)อบรรลุเป้าหมายดงักล่าว แต่

ในขณะปัจจุบนัตวัเลข ODA ที)ประมาณการไวต่้อปีมีมูลค่าเพียง 135 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐเท่านัSน18 รายงาน

ดงักล่าวยงัเนน้ถึงการหาแหล่งเงินทุนจากการรับบริจาค (philanthropy) การส่งเงิน (remittances) โครงการความ

ร่วมมือแบบใต-้ใต ้ (South-South flows) แหล่งเงินทุนช่วยเหลืออื)นๆ รวมถึง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(foreign direct investment)  

นอกจากแหล่งเงินทุนที)กล่าวมาแลว้ ประเทศไทยอาจจะมีการพิจารณาใหเ้งินทุน และหาแหล่งเงินทุน

แก่ประเทศคู่คา้นอกภูมิภาค 19 เช่น การร่วมมือกบัภูมิภาคยโุรป แอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟิก และการใหเ้งิน

สนบัสนุนเพื)อการดาํเนินงานในเรื)องการพฒันาที)ย ั)งยนืแก่ประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศในกลุ่มพฒันานอ้ย

ที)สุด โดยการช่วยเหลือนอกภูมิภาคนีSจะทาํการพิจารณาเป็นรายกรณี เพื)อที)จะช่วยประเทศต่างๆ ที)มีปัญหา

รุนแรงในเรื)องความสมดุลของการชาํระเงิน20  

นอกจากมาตรการของทางรัฐแลว้ ยงัมีมาตรการการพฒันาของภาคเอกชน ดงัตวัอยา่งจากประเทศใน

ภูมิภาคยโุรป ทัSงนีS  ภาคเอกชนเป็นกญุแจสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ การจา้งงาน และการยกระดบัความเป็นอยู ่

เพราะภาคเอกชนสามารถจูงใจใหป้ระชาชนลงทุนในการศึกษา และการสร้างทกัษะ พฒันาความเป็นอยู ่โดยการ

จดัหาสินคา้ และบริการ รวมไปถึงปัจจยัพืSนฐาน เช่น นํSาสะอาด สุขาภิบาล และพลงังาน ทาํใหภ้าครัฐในประเทศ

กาํลงัพฒันาไดรั้บภาษีรายได ้ เพื)อนาํมาพฒันาประเทศต่อไป และกระตุน้ใหเ้กิดผูป้ระกอบการ และความ

หลากหลายของระบบเศรษฐกิจ  

 

4) สร้างนโยบายด้านการค้าทีAเอืMอประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา และกลุ่มประเทศทีAมีการพฒันา

น้อยทีAสุด (เกีAยวเนืAองกบัเป้าประสงค์ทีA 17.10, 17.11 และ 17.12) 

                                                             
18 WORLD BANK 2015. From Billions to Trillions: Transforming Development Finance: Post-2015 Financing for Development: Multilateral Development Finance. 
19 สหภาพยโุรปมีมาตรการช่วยเหลือดา้นการเงินในระดบัมหภาค (Macro-financial assistance) แก่ประเทศคูค่้าที)ไม่ไดเ้ป็นประเทศในสหภาพยโุรปดว้ย 
20 อาจจะใชเ้งื)อนไขการพิจารณาเช่นเดียวกบัสหภาพยโุรปคือ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศที)มีภูมิประเทศใกลเ้คียงกบัสหภาพยโุรป และมีความใกลเ้คียงในแง่เศรษฐกิจ และ

การเมือง (ประเทศเหล่านีSจะรวมอยูใ่นกลุ่มที)อยูใ่น European Neighborhood Policy) และในบางกรณีจะรวมถึงประเทศที)สามดว้ย 
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มุ่งนโยบายที)เอืSอประโยชน์ใหป้ระเทศกาํลงัพฒันา และประเทศที)มีการพฒันานอ้ยที)สุด และประเทศ

อื)นๆ ที)ตอ้งการความช่วยเหลือ โดยการทาํสญัญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ กบัประเทศเหล่านัSน21  

นอกจากนโยบายดงักล่าวแลว้ อาจจะพิจารณาโครงการที)มุ่งสร้างกลยทุธ์ในการลงทุนเกี)ยวกบัการ

พฒันาทางการคา้22 โดยกลยทุธ์ดงักล่าวควรที)จะเนน้การกระตุน้การส่งออกไปนอกประเทศ และภูมิภาค ทาํให้

การเติบโตของการคา้ในอนาคตกระจายออกไปสู่ประเทศอื)นๆ ทัSงในและนอกภูมิภาค กลยทุธ์นีS จึงสามารถทาํให้

เกิดประสิทธิภาพของการตกลงร่วมกนัทางการคา้ และยงัเพิ)มโอกาสที)จะสนบัสนุนการจา้งงานในประเทศไทย

อีกดว้ย 

นอกจากนีS  กลยทุธ์นีSอาจจะยงัช่วยทาํใหน้โยบายทางการคา้โปร่งใสขึSนในแง่ของการเปิดใหส้าธารณชน

มีส่วนตรวจสอบ และวพิากทก์ารต่อรองนโยบายทางการคา้ ทาํใหน้โยบายและขอ้ตกลงต่างๆ ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่าย อีกทัSงยงัมีการปรับปรุงและนาํเสนอขอ้มูลของกลยทุธ์การเจรจาอยา่ง

ต่อเนื)อง เพื)อนาํกลยทุธ์มาสู่การปฏิบติัจริงดว้ย ดงันัSนการปรึกษา และฟังเสียงประชาคมในวงกวา้ง ทัSงที)เป็น

ตวัแทนของภาคประชาสงัคม และตวัแทนของภาครัฐจึงมีความจาํเป็นอยา่งมาก 

การจดัทาํการสนบัสนุนและการอาํนวยความสะดวกในดา้นการคา้ (Trade Facilitation)23 กมี็ความจาํเป็น

เพื)อช่วยเหลือประเทศกาํลงัพฒันาใหส้ามารถเพิ)มศกัยภาพเพื)อที)จะทาํการคา้ และไดรั้บประโยชน์จากความตกลง

ทางการคา้ระดบัโลก เพิ)มการหมุนเวยีนของการคา้กบัประเทศกาํลงัพฒันา ทัSงดา้นการส่งออก และนาํเขา้  

8.3.2 ข้อเสนอแนะด้านวิธีการจัดเกบ็ข้อมูล และการจัดลาํดบัความสําคญัของตัวชีMวัด 

เพื)อใหก้ารศึกษาวจิยัภายใตก้รอบโครงการประสานงานการวจิยัเพื)อสนบัสนุนการพฒันาที)ย ั)งยนื (SDG 

Move) โดยการสนบัสนุนของสาํนกังานส่งเสริมวทิยาศาสตร์วจิยั และนวตักรรม (สกสว.) สนบัสนุนการ

ขบัเคลื)อนเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนืในบริบทไทย และการพฒันาเพื)อความยั)งยนืในระดบันานาชาติ ทาง

                                                             
21 ในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปมีโครงการ การพฒันาการคา้ของสหภาพยโุรป หรือ EU Trade and development ที)มุ่งทาํสญัญาเพื)อข่วยเหลือการคา้และเอืSอประโยชน์ใหป้ระเทศที)

ตอ้งการความช่วยเหลือ 
22 ในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปมีโครงการ Trade for all ที)ส่งผลใหก้ารจา้งงานที)เกี)ยวกบัการส่งออกไปนอกประเทศยโุรปมากขึSนถึง 90% (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-

focus/new-trade-strategy/) 
23 สหภาพยโุรปไดมี้การทาํ Trade Facilitation ภายใตโ้ครงการ Aid for Trade  
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คณะวจิยัจึงไดร้วมขอ้เสนอแนะดา้นวธีิการจดัเกบ็ขอ้มูล และการจดัลาํดบัความสาํคญั เพื)อช่วยใหก้ารเรียกดู

ขอ้มูล และการวางแผนการบรรลุเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืเป็นไปอยา่งสะดวก และสอดคลอ้งกนัมากขึSน 

1) จัดทาํ Mapping Matrix สําหรับเป้าหมายอืAนๆ  

ปัจจุบนัแต่ละเป้าหมายมี “ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื” ของแต่ละ

เป้าหมายเพื)อสรุปสถานะ และหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง แต่ไม่มีการแสดงความเชื)อมโยงกบัเป้าหมายอื)นๆ 

การจดัทาํ Mapping Matrix (ในลกัษณะคลา้ยกบัวธีิการในบทที) 6) จะช่วยแสดงความสมัพนัธ์ และความ

เชื)อมโยงระหวา่งเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายที)สนใจ กบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายอื)นๆ จะช่วยใหผู้มี้อาํนาจ 

และผูป้ฏิบติัการที)เกี)ยวขอ้งเห็นภาพรวม และความเกี)ยวขอ้งของแต่ละเป้าประสงค ์ ทาํใหเ้กิดการสร้างนโยบาย

เพื)อบรรลุเป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืที)สอดคลอ้งกนั
24 รวมถึงทาํใหใ้หรั้ฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ที)

เกี)ยวขอ้ง (1) มีความสามารถเพิ)มขึSนในการบรรลุการประสานพลงักนัระหวา่งนโยบายดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ)งแวดลอ้ม (2) เห็นภาพรวมเพื)อพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียเปรียบเทียบระหวา่งความตอ้งการของประเทศและ

ขอ้ตกลงที)ไดท้าํไวร้ะดบันานาชาติ และ  (3) แจง้ถึงผลกระทบขา้งเคียงของการใชน้โยบายต่างๆ ในประเทศ อีก

ทัSง Mapping Matrix ยงัช่วยเป็นแนวทางใหผู้อ้อกและดาํเนินนโยบายไดเ้ห็นถึงความหลากหลายของหน่วยงานที)

เกี)ยวขอ้ง และบทบาท หนา้ที) ความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานนัSน ๆ ดว้ย  

 

2) จัดลาํดบั และประเมินความสําคญัของเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลมหภาคทีAผ่านกระบวนการวิจัยเชิง

ปริมาณ  

การใชข้อ้มูลระดบัมหภาค (ในลกัษณะคลา้ยกบัวธีิการในบทที) 7) เพื)อพิจารณาปัจจยั หรือตวัแปรที)

เกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคที์)สนใจ มาหาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรที)แสดงถึงความยั)งยนื (เช่น ผลรวมของคะแนน

SDG   คะแนนSDGของรายเป้าหมาย หรือ การเติบโตของ GDP) เพื)อศึกษาวา่เป้าประสงคใ์ดมีความสาํคญั และ 

                                                             
24 ดูเพิ)มเติมจากบทที) 6 เรื)องการพิจารณาความสอดคลอ้ง หรือ Policy Coherence for Sustainable Development 

http://www.oecd.org/governance/pcsd/Note%20on%20Shaping%20Targets.pdf) 
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เป็นตวัขบัเคลื)อนการพฒันาที)ย ั)งยนื และนาํผลการศึกษาดงักล่าวไปใชว้เิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื)อเป็นแนวทาง

ในการวางนโยบายสนบัสนุนเป้าประสงคที์)มีผลต่อการพฒันาที)ย ั)งยนือยา่งแทจ้ริง  

นอกจากนีS  การวเิคราะห์ในลกัษณะนีSอาจจะมีความทา้ทายในแง่ขอ้มูลสาํหรับบางเป้าหมาย เป้าประสงค ์

และตวัชีSวดั ที)อาจจะมีความหลากหลาย ซึ) งอาจจะมีลกัษณะขอ้มูลของตวัชีSวดัที)ยากต่อการนาํไปใชใ้นการทาํวจิยั

เชิงปริมาณ ซึ) งเมื)อเทียบกบัเป้าประสงคใ์นงานวจิยันีS ที)เกี)ยวขอ้งกบัขอ้มูลดา้นการเงิน และการคา้ที)เป็นตวัเลขทาง

เศรษฐกิจ และมีฐานขอ้มูลระดบันานาชาติที)เขา้ถึงได ้ ทาํใหก้ารวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยสมการถดถอยใน

งานวจิยันีSสามารถทาํไดโ้ดยไม่ลาํบากนกั 

3) การจัดทาํฐานข้อมูลรวม และฐานข้อมูลแบบ Interactive  

การจดัทาํฐานขอ้มูลรวมเพื)อเกบ็ขอ้มูลที)เกี)ยวขอ้งกบัตวัชีSวดัต่างๆ และเกบ็ Mapping Matrix รวมถึง 

“ตารางทบทวนผลการประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื” จากเป้าหมายต่างๆ ทาํใหห้น่วยงาน และ

ผูรั้บผดิชอบที)เกี)ยวขอ้ง เขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูล และ Mapping Matrix ไดอ้ยา่งสะดวก และทนัท่วงที เพราะ

สามารถอพัเดทนโยบาย สถานะความคืบหนา้ และการเปลี)ยนแปลงของตวัชีSวดัไดอ้ยา่งแม่นยาํ  

อีกทัSงการทาํฐานขอ้มูลใหเ้ป็นแบบ Interactive สามารถเรียกดู และปรับขอ้มูลที)อยูใ่นรูปความสมัพนัธ์

แบบ Matrix ได ้หลงัจากที)มีการใส่ขอ้มูลครบถว้นแลว้ ระบบนีS ช่วยใหร้ายงานที)เรียกดูตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชข้อ้มูลไดห้ลากหลาย และช่วยใหก้ารตดัสินใจจากขอ้มูลนัSน ๆ แม่นยาํขึSน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที1 1 ข้อเสนอแนะรายงานจากการประชุมเตรียมความพร้อมดาํเนินงานวจัิย วนัที1 9 มกราคม 2562 	

ตารางขา้งล่าง แสดงขอ้แนะนาํเพื)อปรับแกไ้ขขอ้เสนอโครงการ “การสาํรวจสถานะของเป้าหมายการ

พฒันาที)ย ั)งยนืในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎหมาย ปีที) 2” จากการ

ประชุมเตรียมความพร้อมดาํเนินงานวจิยั เมื)อวนัพธุที) 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น . ณ หอ้งประชุม 1 

ชัSน 14 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) อาคารเอสเอม็ ทาวเวอร์  

 

ลาํดบั ข้อคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ คาํตอบ / การทาํตามคาํแนะนํา 
1 ขอ้เด่นคือ การโฟกสั interlinkage ประเดน็ที)เป็น trend 

ของระดบัโลก ซึ) งทาํใหมี้ความสมัพนัธ์ในการจดัลาํดบั

ผลกระทบของการจดัลาํดบัความสาํคญั ซึ) งแต่เดิมที

โครงการวจิยัปีแรกของ SDG Move ยงัไม่มีแนวทางแบบ

นีSสกัเท่าไร (อยากใหทุ้ก ๆ โครงการมีส่วนนีSดว้ย) 

ขอบคุณสาํหรับขอ้คิดเห็น ทางคณะวจิยัเห็นดว้ยวา่

โครงการที)เกี)ยวกบัทุกเป้าหมาย (หรือหน่วยงานที)

รับผดิชอบเป้าหมายต่างๆ) ควรพิจารณาทาํ Mapping 

Matrix เพื)อแสดงความสมัพมัธ์ระหวา่งเป้าหมายที)

สนใจกบัเป้าหมายอื)นๆ ทางคณะวจิยัไดร้วม

ขอ้เสนอแนะส่วนนีSไวใ้นรายงานแลว้ 

2 กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผูดู้แลกลกั SDG17 ซึ) งมี

การรวมตวัรวบรวมขอ้มูลในระดบัหนึ)งแลว้ สามารถนาํ

ขอ้มูลไปทาํวจิยัได ้

ทางทีมวจิบัไดท้บทวนเอกสาร “ตารางทบทวนผลการ

ประเมินตวัชีSวดัเป้าหมายการพฒันาที)ย ั)งยนื” ทัSง 17 

เป้าหมายที)จดัทาํโดยหน่วยงานที)รับผดิชอบเพื)อ

ประกอบการทาํวจิยัแลว้ 

3 ODA ประเทศไทยเริ)มเป็นผูใ้หทุ้นหนา้ใหม่ในการพฒันา

กบัประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN ซึ) งสามารถโนต้เพิ)มเติม

ส่วนนีSวา่ประเทศไทยมีความกา้วหนา้ประเดน็นีS   

ทางคณะวจิยัเห็นดว้ยกบัประเดน็นีS  และไดร้ะบุไวใ้น

รายงานวจิยัแลว้ 

4 การประเมินสถานะกบัความพร้อมดา้นต่าง ๆ อาจจะขาด

ไปสกัหน่อย อยากทราบสถานะและขอ้มูลที)มีอยู ่ มาก

นอ้ยเพียงใดในประเดน็ที)เกี)ยวขอ้ง รวมถึงความพร้อมใน

การดาํเนินงานของภาครัฐ วา่ตอนนีS มีนโยบายอะไรบา้ง 

งบประมาณมากนอ้ยแค่ไหน มีกฎหมายรองรับหรือไม่ 

ถา้มีส่วนนีS เพิ)มเติมได ้จะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ)ง 

เนืSอหาในบทที) 2-4 ของรายนีSครอบคลุมในส่วนของ

นิยาม, การประเมินสถานะ และหน่วยงานรัฐที)

เกี)ยวขอ้งกบัแต่ละเป้าประสงค ์ 

5 การดูความสมัพนัธ์ระหวา่ง indicators ในแง่ของ 

econ.growth น่าสนใจมาก แต่วา่ economic growth เป็น

เพยีง aspect เดียว อาจจะยงัไม่ตอบโจทยเ์รื)องความย ั)งยนื

ทางทีมไดเ้พิ)มตวัแปรตามขอ้เสนอแนะ นอกจากตวั

แปรในแง่ของการเติมโตทางเศรษฐกิจแลว้ ทางทีมยงั

ไดใ้ช ้SDG Score รวม และ SDG Score ของเป้าหมาย

ที) 17 เพื)อมาตอบโจทยก์ารวดัความย ั)งยนืดว้ย 
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สกัเท่าไร ไม่แน่ใจวา่จะทาํใหมี้ตวัแปลตาม index ดา้น

ความย ั)งยนืไดห้รือไม่ แต่ถา้ทาํไดก้น่็าจะดี 

6 โครงการวจิยัปีแรก ส่วนมากจะนาํไปลงใน journal เป็น

ส่วนมาก แต่ปีนีSตอ้งการใหแ้ต่ละทีมคิดวา่จะเผยแพร่

อยา่งไรที)สามารถเขา้ถึงและทาํใหค้นทั)วๆ ไปเขา้ใจ เช่น 

infographics ซึ) งจะเป็นทางหนึ)งที)ช่วยกระจายขอ้มูล และ

ช่วยส่งเสริม SDGs ใหเ้ป็นที)รู้จกั (โดยทั)วไป คนไทยไม่

ชอบอ่านข่าวสารขอ้ความที)มีจาํนวนมาก ๆ ชอบดูขอ้มูล

ข่าวสารที)เป็นรูปภาพ) 

ทางทีมไดว้างแผนการทาํโครงการวจิยั และผลงานวจิยั

ใหเ้ขา้ถึงคนส่วนมาก โดยสิ)งหนึ)งที)ไดท้าํไปแลว้คือ

การประชาสมัพนัธ์โครงการวจิยั และความสาํคญัของ

เป้าหมายเพื)อการพฒันาที)ย ั)งยนืลงสื)อพิมพอ์อนไลน์

แนวหนา้ (ดูภาคผนวชที) 2) และส่วนถดัไปทาง

คณะวจิยัจะพิจารณาจดัทาํ infographic ลงสื)อต่างๆ ที)

ติดต่อไดเ้พื)อเพิ)มการเขา้ถึงขอ้มูลในวงกวา้ง 

7 คาํถามในที)ประชุม: การจดัลาํดบัความสาํคญั ใหช่้วย

ขยายความในเชิงของวธีิการใหช้ดัเจนยิ)งขึSน  

ทางคณะวจิยัไดชี้Sแจงในที)ประชุมวา่ ในปีแรก 1 ของ

โครงการใชแ้บบสอบถามเป็นวธีิการเกบ็ขอ้มูลเพื)อมา

ประเมินและจดัลาํดบัความสาํคฯั แต่งานวจิยันีS  จะใช ้

documentary analysis / content analysis จากเอกสาร

ประกอบ บวกกบัใชข้อ้มูลตวัเลขต่างๆ ที)มีอยูป่ระกอบ

กนั ดงันัSนวธีิการของงานวจิยันีSจะเป็นการผสาน

ระหวา่งการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

(regression analysis / time series analysis / cross 

section analysis) และเชค็สอบขอ้มูลต่างๆ ทัSงของไทย

และต่างประเทศ มีการทาํสมการถดถอยเพื)อดูวา่ตวั

แปรตวัไหนส่งผลต่อ indicators ของเป้าประสงคม์าก

ที)สุด ทางคณะวจิยัชีSแจงเพิ)มเติมวา่การจดัทาํ Matrix จะ

ทาํใหรู้้วา่ตวัชีSวดัสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค/์เป้าหมาย

อื)น ตวัไหนบา้ง เช่น เป้าประสงค ์ 17.1 สอดคลอ้งกบั

เป้าประสงคอื์)นมากที)สุด ในบรรดาทัSง 16 เป้าหมาย ก็

จะกลายเป็นเป้าประสงคที์)ถูกจดัลาํดบัความสาํคญัมาก

สุดจากการวเิคราะห์เชิงปริมาณ (รายละเอียดดูบทที) 5 

และบทที) 6) 

 

ในขณะเดียวกนั จะทาํ regression กบัขอ้มูลหลาย ๆ 

ประเทศ ตวัแปร เช่น รายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐบาล 

มูลค่าการเทรดดิSง จะเป็น total value ซึ) งจะบอกไดว้า่

เป็นตวักาํหนด ไม่วา่จะเป็นการส่งออกไปยงัประเทศที)

ดอ้ยพฒันากวา่ (FDI ที)ไปยงัประเทศดอ้ยพฒันา/กาํลงั

พฒันา) ซึ) งมีขอ้มูลของ world bank อยูแ่ลว้ เท่าที)หาเจอ 



 

161 
 

ถา้ FDI ขึSนอยูก่บั Trading แสดงวา่ตวัชีSวดัของ

เป้าประสงคที์)เกี)ยวกบั Trading มีความสาํคญัมากกวา่ 

เป้าประสงคที์)เกี)ยวกบัการเงินระหวา่งประเทศ ทัSงนีS  

อาจจะมีขอ้จาํกดัของการวจิยัในแง่จาํนวนขอ้มูลที)

นาํมาวเิคราะห์เชิงปริมาณ (รายละเอียดดูบทที) 5 และ

บทที) 7) 

8 นโยบายทัSงหลายที)รัฐบาลคิดขึSนมานัSน มียทุธศาสตร์

ใดบา้งที)ทาํใหเ้ราบรรลุเป้าหมายไปพร้อมๆ กนักบั SDGs 

ลองพิจารณายทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ทัSง 6 เป้า) และ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที) 12 (ทัSง 10 

ยทุธศาสตร์) ซึ) งจะมียทุธศาสตร์หนึ)งที)พดูถึงการพฒันา

เมืองกบัการพฒันาภาค ซึ) งสอดคลอ้งกบั SDG 11 

เนืSอหาในบทที) 4 และบางส่วนของบทที) 2 และ 3 ของ

รายนีSครอบคลุมประเดน็แผนยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 

ปี และ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที) 

12 ไวแ้ลว้ 

9 แผนฯ 12 เป็นโจทยจ์ากรัฐบาล จะเป็น action plan 5 ปี

แรกของยทุธศาสตร์ชาติ อาจจะสาํรวจ 5 ปีแรกของ

ยทุธศาสตร์ชาติ หรือแผนฯ 12 วา่หน่วยงานต่างๆ 

สามารถทาํอะไรๆ ไดจ้ริงไหม ทีมนกัวจิยั อาจไปพดูคุย

หรือสมัภาษณ์กบัหน่วยงานต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้งเพื)อใหไ้ด้

ขอ้มูลเพิ)มเติมที)ชดัเจนมากยิ)งขึSน มีความสอดคลองกนั

มากแค่ไหน และพิจารณาการประเมินผล ทัSงประเมินครึ) ง

แผน ประเมินเตม็แผน วา่จะช่วยงานวจิยัไดม้ากนอ้ยแค่

ไหน 

คณะวจิยัไดชี้Sแจงไปกบัทาง SDG Move Thailand วา่

วธีิการวจิยัที)เสนอไปไม่ไดร้วมการสมัภาษณ์

หน่วยงานต่างๆ (ดงัเช่นงานวจิยัต่างๆจากโครงการใน

ปีแรกไดจ้ดัทาํ) อีกทัSงวธีิการวจิยัที)ทางทีมไดเ้ลือกใช้

เป็นการพจิารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าประสงค์

จากขอ้มูลและตวัแปรที)วดัการพฒันาที)ย ั)งยนื และการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ทาํใหผ้ลการจดัลาํดบัความสาํคญั

ของเป้าประสงคด์ว้ยวธีินีS เป็นตวัเสริมแรงแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ในการพิจารณาเป้าประสงคที์)ส่งผลต่อการ

พฒันาโดยอิงจากขอ้มูลมหภาค ไม่ไดอิ้งจากสิ)งที)

บุคคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทาํอยูแ่ลว้  

10 พิจารณา Mean of Implementation (MOI) ของแต่ละ

เป้าหมาย (คือแต่ละขอ้ที)หอ้ยทา้ยดว้ย a / b / c ซึ) งกาํหนด

โดย UN วา่เป็น MOI ของแต่ละเป้าหมาย) วา่สอดคลอ้ง

หรือไม่ และสามารถเป็น MOI ที)จะทาํใหห้น่วยงานไทย/

ภาพรวมของเป้าหมายทัSงหมดบรรลุไดห้รือเปล่า  

Mapping Matrix ที)เป็นส่วนหนึ)งของผลวจิยั (ดูบทที) 

6) ไดแ้สดงความสอดคลอ้งของ MOI จากเป้าหมาย

ต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัเป้าประสงคภ์ายใตเ้ป้าหมายที) 17

ดา้นการเงิน และการคา้ 
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ภาคผนวกที1 2 การแผยแพร่โครงการวจัิย และประมวลภาพการทาํงานร่วมกนัของคณะวจัิย 
สืCอออนไลน์ “แนวหน้า” https://www.naewna.com/business/411541/ 

 

การทาํงานร่วมกัน และการประชุมของคณะวิจัย 
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