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รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบอยางที่ดีในการใหความชวยเหลือและความรวมมอื

เพื่อการพัฒนา เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินนโยบายการทูต
เพือ่การพัฒนาของไทยในฐานะที่เปนประเทศผูใหรายใหมที่มีศักยภาพ ซึ่งนอกจากจะเปนการตอบสนอง
ผลประโยชนแหงชาติอยางเปนระบบมากข้ึนแลว ยังจะเปนการชวยมิตรประเทศในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ซึ่งองคการ
สหประชาชาติไดกําหนดเปนกรอบการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2559–2573) อนัเปนการ
แสดงถึงการเปนสมาชิกสหประชาชาติที่มีความรับผิดชอบ และยกระดับบทบาท (visibility) ในเวทีโลก
ของประเทศไทยใหเดนชัดข้ึน  

อยางไรก็ดี ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดปานกลางข้ันสูง และยังมี
ขอจํากัดในดานการบริหารจัดการการใหความชวยเหลืออยางเปนระบบอยูมาก จึงเห็นวาจะเปน
ประโยชนหากไดมีการศึกษาเรียนรูจากประเทศผูใหความชวยเหลือและความรวมมือดานการพฒันาอืน่ ๆ  
ซึ่งผูศึกษาเห็นวาสาธารณรัฐออสเตรียในฐานะที่เปนประเทศผูใหเดิมไดดําเนินภารกิจหรอืนโยบายดาน
การทูตเพื่อการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ  

จากการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ จะเห็นไดวาไทยอาจไมสามารถดําเนินการตามแบบอยาง
ของออสเตรียไดอยางเต็มรูปแบบเน่ืองจากเงื่อนไขที่แตกตางกันหลายประการ แตไทยสามารถถอด
บทเรียนบางประการมาประยุกตใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการทูต
เพื่อการพัฒนา  

จากการศึกษา พบวา ไทยควรมุงใหความชวยเหลือหรือความรวมมือทางวิชาการในสาขาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอไป ซึ่งไทยมีแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานเปนที่ประจักษจนไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางในประชาคมโลก โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่ม impact ความ
ชวยเหลือและคานิยมในลักษณะ soft power ของไทย ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจและ
ภาพลักษณ (brand) ความเปนผูนําของไทยในสาขาที่จะสนองตอบตอเปาหมาย SDGs และยังจะเอื้อ
ตอการสอดแทรกหลักปฏิบัติที่ดีของไทย เชน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือภูมิปญญา
ของไทยอื่น ๆ ที่สอดคลองกับหลักการการพัฒนาอยางย่ังยืน  
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ในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุนที่ 8 ป 2559 ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล 
เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ และ เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร เปนอยางสูง ที่ไดให
คําปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการจัดทํารายงานฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงดวยดี ตลอดจนไดใหขอคิดตาง  ๆ
ที่มีคุณคาและเปนประโยชนย่ิงตอการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูศึกษา  

ในการน้ี ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต อรรถยุทธ  ศรีสมุทร ที่ไดใหการสนับสนุนในการเขารวม
อบรมหลกัสูตรครั้งน้ี ตลอดจนเพื่อนขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ที่ตองรบัภาระงานใน
ระหวางที่ผูศึกษาเขารับการฝกอบรม 

ทายน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณอยางย่ิงตอผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
ผูอํานวยการหลักสูตรนักบริหารการทูต และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน ที่ไดจัดเตรียมหลักสูตร 
การฝกอบรมครั้งน้ีไดอยางนาประทับใจ ผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูที่มีคุณคา ทั้งในแงของความ
เฉพาะดานที่จําเปนตออาชีพนักการทูต และในแงของการไดประสบการณที่หลากหลาย รอบดานมากข้ึน 
รวมทั้งไดรับความอนุเคราะหและการอํานวยความสะดวกในทุกดานตลอดชวงการอบรมครั้งน้ี  

จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ความเปนมา  
ในชวงระยะเวลา 5 ป กอนกําหนดสิ้นสุดวาระการพัฒนาในระดับสากลภายใต

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals–MDGs) ในป พ.ศ. 2558 
ประชาคมโลกไดตระหนักถึงการดําเนินงานที่ยังไมสามารถบรรลุผลสําเร็จภายใต MDGs และมองเห็น
ถึงแนวโนมการพัฒนาที่ขาดสมดุลยภาพระหวางการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกับการรักษา
สิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ จึงเล็งเห็นถึงความจําเปนที่ผลลัพธแหงการพัฒนาตองมีความย่ังยืน ทําให
เกิดกระบวนการพิจารณาวาระการพัฒนาอยางย่ังยืนภายหลังป พ.ศ. 2558  

ตอมา ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ  
ไดรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” 
ซึ่งกําหนดเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เพื่อใชเปน
กรอบวาระการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2559–2573) โดย SDGs ประกอบดวย
เปาหมายหลัก (goals) 17 ขอ เปาประสงค (targets) 169 ขอ และตัวช้ีวัดอีกประมาณ 229 ขอ ซึ่ง
ในสวนของโครงสรางตัวช้ีวัด ยังอยูระหวางการพิจารณาของ Inter–Agency and Expert Group on 
SDG indicator (IAEG–SDGs) โดยคาดวาจะเสนอรางโครงสรางตัวช้ีวัดดังกลาวตอ UN High–Level 
Political Forum on Sustainable Development และที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติภายในปน้ี  

ปญหาที่เกิดข้ึนตามมาไดแกการที่ SDGs มีความแตกตางจาก MDGs อยางมี
นัยสําคัญ เพราะเปาหมายของ MDGs มุงเนนใหกลุมประเทศกําลังพัฒนาแบกรับภาระการยกระดับ
การพัฒนาดวยตัวเอง ทําใหงานการพัฒนาระหวางประเทศยังคงอยูในบริบทของการใหความชวยเหลือ
จากแหลงผูให ในขณะที่ SDGs ไดกําหนดเปาหมายที่ทุกประเทศจะตองมีสวนรวมในการปฏิบัติ  
โดยคลอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การสรางความเทาเทียมในระดับ
ระหวางประเทศ การสงเสริมสิทธิมนุษยชน การปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน ทําใหงาน 
การพัฒนาอยูในบริบทของการเสริมสรางความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา ทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศโดยสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

1.1.2  ความสําคัญของปญหา 
ในระยะ 15 ปขางหนา วาระการพัฒนาอยางย่ังยืนจะเปนแกนกลางในการดําเนิน

นโยบายทางการทูตและความรวมมือระหวางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน ประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งไทยจําเปนตองปรับกระบวนทัศนงานดานการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับการสนองตอบ 
SDGs ในสภาวะที่โลกในอนาคตจะมีความเช่ือมโยงและพึ่งพากันมากข้ึน ในขณะทีแ่ตละประเทศยังคง
มีพื้นฐานแนวคิด บริบท และระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน  



2 

การทูตเพื่อการพัฒนา (Development Diplomacy) จึงจะทวีความสําคัญมากข้ึน
ในการเปนหน่ึงในเครื่องมือในการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ อยางไรก็ตาม การทูตเพื่อ 
การพัฒนามิใชเรื่องใหม แตการดําเนินการที่ผานมา เปนที่รูจักในรูปแบบของความชวยเหลือและ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา (development cooperation) โดยเปนการใหความชวยเหลือจาก
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและแหลงผูใหอื่น ๆ เชน องคกรระหวางประเทศดาน 
การพัฒนา สถาบันทางการเงิน แกประเทศกําลังพัฒนา โดยอาจเปนรูปแบบตาง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี เชน การใหความชวยเหลือดานการเงินแบบใหเปลา (Grant) เงินกูแบบเงื่อนไขผอนปรน 
ความรวมมือทางวิชาการ ทุนการศึกษา เปนตน  

ความชวยเหลือลักษณะน้ีมีจุดเริม่ตนอยางเปนทางการภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
จากแผนการมารแชลของสหรัฐฯ ที่ชวยฟนฟูยุโรป ซึ่งตอมามีการพัฒนาการใหความชวยเหลืออยาง
เปนทางการแกประเทศกําลังพัฒนาอยางจริงจังภายใตกรอบการดําเนินงานของ Organization for 
Economic Development Cooperation (OECD) สําหรับประเทศไทยน้ัน ไดรับประโยชนจากการ
เปนผูรับความชวยเหลือ (recipient) มาต้ังแตยุค พ.ศ. 2493 ในรูปแบบของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตอมาไดเริ่มเปนประเทศผูใหรายใหมแกประเทศเพื่อนบาน
และประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ตํ่ากวาหรือใกลเคียงกัน จากการเปลี่ยนแปลงบริบทความสัมพันธ
ในภูมิภาคและการกาวสูประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยในป พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกไดยกระดับ
ประเทศไทยจากระดับประเทศที่มีรายไดปานกลางข้ันตํ่าข้ึนมาเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางข้ันสูง 
ดวยเหตุที่วาไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศในระดับหน่ึงแลว ตัวอยางเชน อัตราการ
ขยายตัวของผลผลิตมวลรวมในระยะเวลากวา 5 ทศวรรษที่ผานมา เฉลี่ยอยูที่ระดับรอยละ 6.2 ตอป 
และคนไทยอยูเหนือระดับจากความยากจนเปนจํานวนกวารอยละ 80 ของคนไทยทั้งประเทศ1  

อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในดานการบริหารจัดการการใหความชวยเหลือ
อยางเปนระบบอยูมาก จึงเห็นวาจะเปนประโยชนหากไดมีการศึกษาเรียนรูจากประเทศผูใหความ
ชวยเหลือและความรวมมือดานการพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาสาธารณรัฐออสเตรียเปนประเทศ
หน่ึงที่ดําเนินภารกิจหรือนโยบายดานการทูตเพื่อการพัฒนามายาวนาน แมออสเตรียกับไทยจะมี
ระดับการพัฒนาและตัวแปรที่แตกตางกันมาก แตก็มีความเหมือนกันในหลายแงมุม โดยเฉพาะดาน 
การตางประเทศที่ดําเนินนโยบายที่ยึดสายกลาง การเปนประเทศขนาดเล็ก–ปานกลางการที่เคยเปน
ประเทศผูรับความชวยเหลือมากอน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดเสริมสรางใหออสเตรียและไทยสามารถดําเนิน
นโยบายดานการตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ภายใตวิถีทางการทูตที่สงเสริมคานิยมผานการแสดง 
soft power ซึ่งรวมถึงการทูตเพื่อการพัฒนา ไดเปนอยางดี อันนําไปสูการสรางความไวเน้ือเช่ือใจใน
เวทีระหวางประเทศ ซึ่งผูศึกษาเห็นวา เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยประชาคมโลกในการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาอยางย่ังยืน 
  

                                                
1
 ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด, อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลาง (1) [ออนไลน], 2556, 

แหลงที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/528927#sthash.DjtmmfYJ.dpuf. 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษากรณีของออสเตรียในการดําเนินงานดานการใหความชวยเหลือและ 

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาผานนโยบายดานการตางประเทศ  
1.2.2  เพื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะหวา ไทยสามารถถอดบทเรียนจากออสเตรียในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนา และนําไปสูขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินนโยบายการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในฐานะที่เปน
ประเทศผูใหรายใหมที่มีศักยภาพ ซึ่งนอกจากจะเปนการตอบสนองผลประโยชนแหงชาติอยางเปน
ระบบมากข้ึนแลว จะยังเปนการชวยมิตรประเทศในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ซึ่งองคการสหประชาชาติไดกําหนดเปนกรอบการพัฒนา
ของโลกในอีก 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2559–2573) อันเปนการแสดงถึงการเปนสมาชิกสหประชาชาติที่มี
ความรับผิดชอบ และยกระดับบทบาท (visibility) ในเวทีโลกของประเทศไทยใหเดนชัดข้ึน 

 
1.3  สมมติฐานการศึกษา 

ผลการศึกษากรณีตัวอยางของประเทศพัฒนาแลวที่ เปนผูใหความชวยเหลือเดิม เชน
ออสเตรีย นําไปสูการที่ไทยสามารถถอดบทเรียนบางประการมาประยุกตใชในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการทูตเพื่อการพัฒนา เพื่อใหมีบทบาทสําคัญในการชวยมิตรประเทศ
บรรลุ SDGs ผานการใหความชวยเหลือหรือความรวมมือทางวิชาการในสาขาที่ไทยมีผลงานเปนที่
ประจักษและไดรับการยอมรับ  

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1  ขอบเขตการศึกษา  
ศึกษาในประเด็นนโยบาย กลไก และรูปแบบการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา

แกตางประเทศ โดยเฉพาะการนําวาระการพัฒนาอยางย่ังยืน มาประกอบการกําหนดยุทธศาสตร 
การดําเนินนโยบายดานการตางประเทศตอประเทศกลุมเปาหมาย  

1.4.2  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1)  ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และเชิงเปรียบเทียบ 
2)  ใชขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ และเว็บไซต ของหนวยงานที่

เกี่ยวของ รวมถึงคําบรรยายของวิทยากรในที่ประชุมหรือการฝกอบรม 
3)  การสัมภาษณบุคคลซึ่งปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกับหัวขอการศึกษา  

 
1.5  ประโยชนของการศึกษา  

1.5.1  ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการถอดบทเรียนกรณีออสเตรียซึ่งมีรูปแบบและ
วิธีการใหความชวยเหลือที่ดี เพื่อสนับสนุนงานดานการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยใหเกิดประสิทธิภาพ
และเปนองครวมมากข้ึน  
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1.5.2  เพื่อสรางความตระหนักวาประเด็นการพัฒนาภายใต SDGs ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศ 
ในการช้ีนํานโยบายการตางประเทศของแตละประเทศในอีก 15 ปขางหนา จะสามารถตอบสนอง
ผลประโยชนแหงชาติไดอยางไร เชน ตอบสนองนโยบายการผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
ชองทางทางการทูตในการแบงปนแนวคิดและประสบการณดานการพัฒนา 
 

 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1  เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  
วาระการพัฒนาในระดับโลกที่มีความชัดเจนและสรางเกณฑที่เปนมาตรฐานทีไ่ดรบั

การยอมรับทั่วโลกอยางจริงจังปรากฏข้ึนในเอกสารของเลขาธิการสหประชาชาติ (นาย Kofi Annan) 
ช่ือวา “We the Peoples–The Role of the United Nations in the 21st Century” หรือที่
เรียกกันวา “Millennium Report” เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการจัดทํา 
ปฏิญญา "The United Nations Millennium Declaration" ซึ่งผูนําประเทศตาง ๆ ใหการรับรอง 
ในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 และเปนที่มาของ 
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals–MDGs) จํานวน 8 ขอ 
ครอบคลุมระยะเวลาดําเนินการ 15 ป ระหวาง พ.ศ. 2544–2558 ประกอบดวย  

– เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
– เปาหมายที่ 2 ใหเด็กไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาอยางทั่วถึง  
– เปาหมายที่ 3 สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ 
– เปาหมายที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก  
– เปาหมายที่ 5 สงเสริมอนามัยของสตรีมีครรภ  
– เปาหมายที่ 6 การตอตานโรคเอดส มาลาเรีย และโรครายแรงอื่น ๆ 
– เปาหมายที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  
– เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก  
เมื่อ MDGs ใกลครบกําหนดสิ้นสุดในป พ.ศ. 2558 มีการประเมินวา ในภาพรวม 

แมวาหลายประเทศจะประสบความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย MDGs สวนใหญ โดยเฉพาะประเทศไทยน้ัน 
ไดรับการยอมรับวาเปนตัวอยางการพัฒนาที่ดีในการบรรลุ MDGs เชน การลดความยากจนโดยสรางงาน
และรายไดใหประชาชน การที่เด็กเขาเขารับการบริการดานการศึกษาอยางทั่วถึง การลดอัตราการตาย
ของเด็กแรกเกิด และลดอัตราการติดเช้ือ HIV เปนตน และยังไดกําหนดเปาหมายในระดับที่สูงข้ึนที่
เรียกกันวา MDG Plus อีกดวย แตก็ยังมีประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหน่ึง รวมทั้งประชากรในหลาย
ภูมิภาคทั่วโลกที่ยังประสบปญหาการบรรลุการพัฒนาข้ันพื้นฐาน อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข คนยัง
อยูในภาวะยากจนและมีความอดยากหิวโหย และความไมเทาเทียมทางเพศ เปนตน  

ประเด็นที่ประชาคมโลกเห็นพองรวมกันจึงเปนเรื่องของการทําอยางไรใหการพัฒนา
เกิดความย่ังยืน ดวยความรวมมือจากทุกประเทศและทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม  
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ดวยเหตุน้ี ประชาคมระหวางประเทศภายใตองคการสหประชาชาติจึงไดกําหนด
กรอบการพัฒนาที่มุงไปในแนวทางที่ย่ังยืนภายใตหลักการวา “จะไมทอดทิ้งผูใดไวขางหลัง” (Leave 
no one behind) (UNDP, 2015)  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ โดยผูนํา
ประเทศตาง ๆ ไดรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development” เพื่อสานตอภารกิจที่ยังไมบรรลุผลสําเร็จภายใต MDGs และกําหนดเปาหมาย 
การพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เพื่อใชเปนวาระแหงการพัฒนา
ของโลกในอีก 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2559–2573) โดยประกอบดวยเปาหมายหลัก (goals) 17 ขอ 
และเปาประสงค (targets) 169 ขอ 
 

 
ภาพท่ี 1  ตาราง SDGs 17 ขอ ตามภาคผนวก ก 

ที่มา: มูลนิธิมัน่พัฒนา 
 

เลขาธิการสหประชาชาติ (นายบัน คี มูน) ไดกลาวไววา “We are the first generation 
that can put an end to poverty and we are the last generation that can put an end 
to climate change”2 และในการขจัดความยากจนและการทําใหทุกคนมีชีวิตที่ดีข้ึนไดน้ัน ทุกคน
จะตองมีสวนรวมในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติภายในป พ.ศ. 2573 

การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาผานเปาหมาย SDGs ทั้ง 17 ประการจะนําไปสู
เจตนารมณสูงสุด คือ การขจัดความยากจน การรักษโลก และสรางความมั่งค่ังของทุกภาคสวน 
ภายใตหลักการ 5P คือ ประชาชน (People) โลก (Planet) ความมั่งค่ัง (Prosperity) สันติภาพ 
(Peace) และความเปนหุนสวน (Partnership)  

                                                
2
 United Nations, We Are the First Generation that Can End Poverty, the Last that Can End 

Climate Change, Secretary-General Stresses at University Ceremony [Online], 2015, Available from: 
http://www.un.org/press/en/2015/sgsm16800.doc.htm. 
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2.1.2  การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development–SD) 

 
ภาพท่ี 2  การพัฒนาอยางย่ังยืน 

ที่มา: Photo credit: (c) un.org 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางย่ังยืนมีวิวัฒนาการมาจากชวงกลางทศวรรษที่ 
2510 แตก็ยังไมมีคําจํากัดความหรือองคประกอบที่ชัดเจน จนกระทั่งเริ่มมีการพิจารณาประเด็นน้ี
อยางเขมขนมากข้ึนในเวทีการทูตพหุภาคีภายใตกรอบองคการสหประชาชาติ  

ในป พ.ศ. 2530 คณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The World 
Commission on Environment and Development: WCED) ซึ่งจัดต้ังโดยมติสมัชชาใหญ
สหประชาชาติ ไดนําเสนอเอกสาร Our Common Future หรือเรียกโดยทั่วไปวา the Brundtland 
Report และไดนิยามการพัฒนาอยางย่ังยืนไววาเปนการพัฒนาที่ “ตอบสนองความตองการของคนใน
รุนปจจุบัน โดยไมลดทอนความสามารถของคนรุนตอไปในการตอบสนองความตองการของตนเอง”3 

ความหมายดังกลาวต้ังอยูบนแนวคิดอยางนอย 3 ประการ คือ 1) การตอบสนอง
ตอความตองการหรือความจําเปนพื้นฐาน (needs) 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีขีดจํากัด และ 3) ความเทาเทียมระหวาง
ชน 2 รุน (Intergenerational equity) และไดรับการยอมรับและอางอิงอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาในกรอบสหประชาชาติ เน่ืองจากสามารถตอบโจทยการพัฒนาในหลากหลายมิติไดอยาง
ครอบคลุม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ความเทาเทียมกันทางสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
นําไปสูการกําหนดวาระการพัฒนาของโลกเปนครั้งแรกภายใต MDGs จํานวน 8 เปาหมาย และเมื่อ 
MDGs ครบกําหนดลงในป พ.ศ. 2558 จึงมีการตอยอดดวย SDGs จํานวน 17 เปาหมาย  

การพัฒนาที่ย่ังยืนตามความหมายใน Brundtland Report ยังไดรับการนําไป
ขยายตอโดยนักเศรษฐศาสตร เชน Edward Barbier โดยพิจารณาวาการพัฒนาที่ย่ังยืนที่มี

                                                
3
 The World Commission on Environment and Development, Sustainable Development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs [Online], Available from: http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf. 
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ประสิทธิผลมาจากความเช่ือมโยงและสัมพันธกันระหวางหลากหลายมิติภายใต 3 องคประกอบ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี สังคมไมสามารถบรรลุเปาหมายในระดับสูงสุดไดในทุก
องคประกอบ จึงตองจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายระหวางองคประกอบตาง ๆ เชน ถาใหลําดับ
ความสําคัญทางดานการเติบโตทางเศรษฐกิจในอันดับตน ก็อาจตองชดเชยดวยการใหลดเปาหมาย
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การพัฒนาที่ย่ังยืนจะตองเปนไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาที่มิติตาง ๆ  จะไมลดลง หรืออยูในสภาพที่เลวรายลงกวาเดิม4 
 

 
 

ภาพท่ี 3  องคประกอบของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ที่มา: Sukhothai Thammathirat open University, 
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/04–03.html. 

 
2.1.3  ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา  

ประกอบดวย 
1) แนวคิดความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ หรือ Official 

Development Assistance (ODA) ซึ่งเปนความชวยเหลือที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศ
กําลังพัฒนาเพื่อนําไปใชการพัฒนาประเทศ  

2) แนวคิดประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Aid effectiveness) ภายใต Paris 
Declaration on Aid Effectiveness โดย OECD เพื่อสนับสนุนใหมีการรวมมือแบบเปนหุนสวนกัน
ระหวางแหลงความชวยเหลือและประเทศกาลังพัฒนา เพื่อใหงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาเกิด
ประสิทธิผล  

                                                
4
 David Pearce, Edward Barbier, and Anil Markandya, “Sustainable Development: Ecology and 

Economic Progress,” In Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World 
(London: Earthscan Publications, 1990). 
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3) แนวคิดความรวมมือแบบใต–ใต ระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง  
และความรวมมือไตรภาคีหรือ North–South–South Cooperation ซึ่งสงเสริมใหมีการสนับสนุน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผลในลักษณะของความเปนหุนสวน  

2.1.4  ทฤษฎีความจําเปนพ้ืนฐาน (Basic Needs Theory) 
ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานนาจะเปนหน่ึงในทฤษฎีการพัฒนาแรก ๆ ที่หันมาให

ความสําคัญกับการพัฒนาที่ตัวคนมากกวาทฤษฎีการพัฒนาในยุคน้ัน อาทิ ทฤษฎีภาวะทันสมัย 
(Modernization Theory) ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) และ ทฤษฎีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามลําดับข้ัน (The Stages of Economic Growth Theory)  

ทฤษฎีน้ีประกอบดวยแนวคิดที่เกิดข้ึนในชวงทศวรรษที่  พ.ศ. 2513 ของกลุมนัก
เศรษฐศาสตร เชน ดัดเลย เซียร (Duley Seer ) พอล สทรีทเท็น (Pual Streeten) กุนนาร ไมดดัล 
(Gunnar Myrdal) และกลุมนักวิชาการจากองคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Organization) เพื่อตอบสนองตอขอบกพรองบางประการของทฤษฎีการพัฒนาที่กลาว
ขางตน โดยเนนยุทธศาสตรการวางแผนจากระดับลาง (bottom–up planning) หรือ การวางแผน
จากระดับลาง (Development from Below) ตามบริบทความตองการหรือความจําเปนข้ันพื้นฐาน
ของแตละประเทศ เพื่อใหเกิดการจางงานและการพัฒนาที่มีการกระจายอยางเปนธรรม ดังน้ัน ทฤษฎี
ความจําเปนพื้นฐานจะประกอบดวยหลักการสําคัญ ๆ อาทิ  

– เนนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการที่จําเปนพื้นฐานของประชาชน 
– เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
– เนนการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
– เนนการกระจายอํานาจ และความเจริญไปยังพื้นที่เปาหมายอยางทั่วถึง 
– ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และพื้นที่ชนบท 
– เนนสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
– เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ 
– สนับสนุนการใชแรงงาน และทุนภายในประเทศ  

2.1.5  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 
กระแสโลกาภิวัตนไดนําความเปลี่ยนแปลงสูสังคมของประเทศตาง ๆ อยางรวดเร็ว 

ผานแนวคิดที่วาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกันทั้งโลกจะทําใหแตละประเทศพัฒนาไปสู
ความทันสมัย แตในผลลัพธในเชิงบวกมากมาย กเ็กิดผลพวงทางลบตามมา เชน การใชทรัพยากรเกินตัว 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติถูกทําลายโดยไมมีการฟนฟู และปญหาสังคม เปนตน ทําใหเกิดภาวะการพัฒนา
ที่ไมสมดุลภายในประเทศ สงผลใหระดับการพัฒนาระหวางประเทศมีความเหลื่อมล้ํามากข้ึน และ
นําไปสูความไมย่ังยืนของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยภายนอกตอสังคมไทย โดยทรงมีพระราชดําริช้ีแนะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดําเนินชีวิต
และการพัฒนาประเทศทามกลางกระแสไหลบาของโลกาภิวัตน มายาวนานต้ังแตป พ.ศ. 2517 และเปน 
“แนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลาง 
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และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจน
ใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะตองมี สติ ปญญา และความเพียร ซึ่งจะ
นําไปสู ความสุข ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง”5 

ปจจุบัน รัฐบาลไทยไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ อาทิ ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 การสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศผานการทูตเพื่อการพัฒนา การสงเสริมการบรรลุ SDGs การสงเสริม
กลไกประชารัฐ การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” และการกําหนด 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน 

เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ หรือที่ เรียกกันอยาง
แพรหลายวา 3 หวง 2 เงื่อนไข โดยเนนยึดทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันเปนตอน ดังน้ี  

1) 3 หวง ประกอบดวย 
– หวงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก

เกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
– หวงที่ 2 คือ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ

พอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผล
ที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 

– หวงที่ 3 คือ มีภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวา
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) 2 เงื่อนไข ประกอบดวย 
– ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวของอยาง รอบดาน 

มีความรอบคอบที่จะนาความรูเหลาน้ันมาเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ  

– คุณธรรม ประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
ความอดทน ความเพียร และการใชสติปญญาในการดาเนินชีวิต 

3 หวง และ 2 เงื่อนไขดังกลาวตองขับเคลื่อนไปดวยกัน เพื่อใหการตัดสินใจและ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับพอเพียงอยางแทจริง  

 

                                                
5
 มูลนิธิชัยพัฒนา [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.chaipat.or.th/ 
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ภาพท่ี 4  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

2.1.6  ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน (Gross National Happiness)  
ในป พ.ศ. 2515 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระมหากษัตริยภูฏาน 

พระองคที่สี่ ทรงริเริ่มใชแนวคิดการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีความสุขและ
ความพึงพอใจมากกวาวัดการพัฒนาดวยผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) เน่ืองจากทรงตระหนักวา 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แสวงหาความสําเร็จทางวัตถุเพียงอยางเดียว อาจตองสูญเสียทรัพยากรอื่น ๆ 
เชน สิ่งแวดดอม วัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติ โดยที่ประชาชนอาจไมไดมีความสุขอยางแทจริง 

ดังน้ัน รัฐบาลภูฏานจึงไดนําแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติไปสังเคราะหเปน
กรอบการพัฒนาประเทศ โดยใหการพัฒนาดานตาง ๆ  มีความสมดุลกัน และไดนําหลักการไปบรรจุใน
นโยบายและแผนงานของรัฐบาลทุกดาน เพื่อเปนพื้นฐานใหสามารถรับมือกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอสิ่งทาทายของโลก โดยมี “Four Pillars of Happiness” หรือสี่เสา
หลักแหงความสุข6 ไดแก  

1)  การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  
2)  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3)  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติ 
4)  ธรรมาภิบาล โดยเนนใหชาวภูฏานดํารงชีวิตโดยยึดถือหลัก เชน ความซื่อสัตย

สุจริต ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักการเหลาน้ีถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ป โดยเนนการพัฒนาในทุก

สาขาของสังคมอยางรอบดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความสําคัญในดานสาธารณสุข การศึกษา 

                                                
6
 GNH Centre Bhutan, [Online], Available from: http://www.gnhcentrebhutan.org/. 
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โครงสรางพื้นฐาน การขจัดความยากจน การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ประจําชาติ  

 
ภาพท่ี 5  แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ 

ที่มา: www.nec.gov.bt 
 
2.1.7  การทูตเพ่ือการพัฒนา  

การทูตในยุคปจจุบันไดขยายขอบเขตไปมากในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ทั้งจาก
ปจจัยในดานแนวความคิด ปจจัยภายนอก และจากวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการทตูยุค
ปจจุบันครอบคลุมมิติที่หลากหลายย่ิงข้ึน  

หากพิจารณาความหมายอยางกวางของงานการทูต ก็จะครอบคลุมงานดานการเจรจา
และการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ โดยปกปองและการรักษาผลประโยชนของประเทศ  
ซึ่งในบริบทของโลกปจจุบันงานการทูตมีเรื่องทางเทคนิคเขามาเกี่ยวของอยางมาก เชน เรื่องของการ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม ดังมีคํานิยามใหม ๆ เชน public diplomacy, science 
diplomacy, digital diplomacy และ inclusive diplomacy เปนตน ซึ่งสะทอนถึงงานการทูต
สมัยใหมที่มิไดจํากัดบทบาทไวเฉพาะที่กระทรวงการตางประเทศหรือหนวยงานภาครัฐอื่นอีกตอไป 
แตตัวแสดงทางดานงานการทูตและความรวมมือระหวางประเทศที่ครอบคลุมองคกรและสถาบันที่
ไมใชรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตางมีบทบาทดานน้ีมากข้ึน  

ผูศึกษาเห็นวาในทางปฏิบัติ สาขาความรวมมือทางเทคนิคเหลาน้ีลวนเปนงานที่
รวมอยูในงานการทูตและนโยบายดานการตางประเทศอยูแลว เพียงแตจะหยิบสาขาความรวมมือใด
มาใชเปนเครื่องมือนําในการดําเนินความสัมพันธและรักษาผลประโยชนของประเทศใหเหมาะสมกับ
วาระ โอกาส และบริบทของประเทศ รวมทั้ง priority และเปาหมายที่วางไว โดยตองทํางานแบบ
บูรณาการหรือควบคูไปกับตัวแสดงอื่น ๆ ดวย ในลักษณะของ multi–stakeholder diplomacy 

สําหรับการทูตเพื่อการพัฒนา (Development Diplomacy) น้ัน ยังไมมีคํานิยาม
ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจนหรือเปนที่อางอิงทั่วไป อยางไรก็ดี การทูตเพื่อการพัฒนาเปนการดําเนินการ
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ในรูปแบบของการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนา (development cooperation)  
ที่มุงสงเสริมการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประเทศกําลังพัฒนา โดยเปนการดําเนินกิจกรรมที่สราง
ภาพลักษณที่ดีในตางประเทศ ความสัมพันธทวิภาคี และกําหนดบทบาทและสถานะในเวทีโลก ดังที่มี
กลุมนักวิชาการ (Baginski, Czaplicka, Szczycinski, 2009) ใหความหมายไววา เปนกิจกรรมที่มี 
การสงผานทรัพยากรทั้งที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ จากสังคมหรือรัฐบาลของรัฐหน่ึงใหกับสังคมของรัฐอื่น 
บนพื้นฐานของเงื่อนไขที่ดีกวาที่เปนอยูในกลไกตลาดระหวางประเทศและเปนการเรงการพัฒนาของ
รัฐอื่น7 

การทูตเพื่อการพัฒนาเริ่มเปนที่กลาวถึงมากข้ึนในชวงหลังที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง 
ในชวงป พ.ศ. 2532 เปนตนมา เน่ืองจากเกิดปรากฎการณในเรื่องจิตสํานึกดานมนุษยธรรม ประกอบกับ
ประเด็นระดับโลกที่กวางข้ึนกวาเดิม มีตัวแสดงหรือผูปฏิบัติในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมากข้ึน ทําให
ประเด็นเกี่ยวกับปญหาความยากจนและการพัฒนาเปนสวนสําคัญในงานการทูต (Baylis and 
Smith, 2005) ซึ่งหมายความวางานการทูตมิไดเปนการปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐแตฝายเดียว  
แตเปนการปฏิสัมพันธระหวางภาคสวนตาง ๆ ตอประชาชนดวย จึงเกิดมุมมองวาการทูตเพื่อการ
พัฒนาอยูภายใตแนวคิดของการทูตสาธารณะ หรือ public diplomacy เน่ืองจากบรรลุวัตถุประสงค
ผานการใชทรัพยากรที่ถือเปน soft power เชน ทุนการศึกษา และคานิยมเชนสื่อบันเทิง มิใชเพื่อ
ประโยชนแอบแฝงอื่น ๆ เพียงอยางเดียว เชน การเขาถึงตลาดใหม ๆ  

สหรัฐฯ เปนประเทศหน่ึงที่ตระหนักวาการทูตเพื่อการพัฒนามีความสําคัญในระดับ
เดียวกันกับกําลังทางทหารในการชวยรักษาความมั่นคง ความสงบสุข และความมีเสถียรภาพของโลก 
และถือเปนองคประกอบสําคัญของนโยบายดานการตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2552 กระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐฯ ไดเริ่มจัดทําเอกสาร Quadrennial Diplomacy and Development Review 
(QDDR) โดยนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในขณะน้ัน ไดกลาวถึง 
การใช Development Diplomacy และระบุวา USAID (United States Agency for International 
Development) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินนโยบายน้ี  

ในอีกทางหน่ึง นาย Augustine Ngafuan อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของไลบีเรีย ไดเคยใหสัมภาษณในป พ.ศ. 2552 ไววา จุดเนนหน่ึงในยุทธศาสตรประเทศ
คือ development diplomacy โดยพยายามที่จะใชความสัมพันธกับตางประเทศในการแกปญหา
หรือจัดการกับประเด็นทาทายดานการพัฒนาของประเทศไลบีเรีย 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

1) เอกสาร Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development 
ซึ่งกําหนด SDGs 17 เปาหมายหลัก และ 169 เปาประสงค  

2)  รางแผนยุทธศาสตรบูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศวงรอบ 3 ป  
3)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลของหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ผานมา ในเรื่องที่

เกี่ยวกับความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนา  

                                                
7
 Karolina Zielinska, University of Warsaw, Poland 
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4)  เอกสารรายงานของกระทรวงการตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
5)  เอกสารรายงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่เกี่ยวของของออสเตรียและ OECD  
 

2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ในการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีขางตน ผูศึกษาเห็นวา การทูตเพื่อการพัฒนาจะเปน

เครื่องมือที่สําคัญในการทีไ่ทยจะสามารถมีสวนรวมในการชวยมิตรประเทศ โดยเฉพาะทีม่รีะดับการพฒันา
ที่ตํ่ากวาหรือใกลเคียงกันในการตอบสนองความตองการดานการพัฒนาของตนเอง อันจะนําไปสู 
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน พ.ศ. 2573 ใหไดมากที่สุด แตประเทศไทยยังมีขอจํากัดใน
ดานการบริหารจัดการการใหความชวยเหลืออยางเปนระบบอยูมาก จึงเห็นวาจะเปนประโยชนหากได
มีการศึกษาเรียนรูจากประเทศผูใหความชวยเหลือและความรวมมือดานการพัฒนาอืน่ ๆ  ซึง่ผูศึกษาเหน็วา 
สาธารณรัฐออสเตรียเปนประเทศหน่ึงที่ไทยสามารถถอดบทเรียนในการดําเนินภารกิจหรือนโยบาย
ดานการทูตเพื่อการพัฒนาได  

แมออสเตรียกับไทยจะมีระดับการพัฒนาและตัวแปรที่แตกตางกันมาก แตก็มีความ
เหมือนกันในหลายแงมุม โดยเฉพาะดานการตางประเทศที่ดําเนินนโยบายที่ยึดสายกลาง การเปน
ประเทศขนาดเล็ก–ปานกลาง การที่เคยเปนประเทศผูรับความชวยเหลือมากอน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีได
เสริมสรางใหออสเตรียและไทยสามารถดําเนินนโยบายดานการตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ภายใต
วิถีทางการทูตที่สงเสริมคานิยมผานการแสดง soft power ตัวอยางเชน การที่ทั้งสองประเทศไดเขา
ไปมีบทบาทอยางมากในภูฏาน โดยไดดําเนินกิจกรรมที่เปนการตอบสนองความตองการดานการพัฒนา
ของภูฏาน และมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรหรือแผนการพัฒนาประเทศของภูฏาน
ไดเปนอยางดี ซึ่งในกรณีของไทยน้ัน การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการความชวยเหลือ
ตาง ๆ มิไดขัดกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน ทําใหเกิดความไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน 
ซึ่งผูศึกษาเห็นวา เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยประชาคมโลกในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  บทเกริ่นนํา 

ออสเตรียกับไทยในปจจุบันมีความแตกตางกันมาก ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และระดับการพัฒนา อยางไรก็ดี ผูศึกษาเห็นวา นับแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งสองประเทศมี
ความเหมือนกันในหลายแงมุม โดยเฉพาะดานการตางประเทศ เชน การที่ไมไดเปนประเทศเจาอาณานิคม 
การปราศจากความขัดแยงรุนแรงกับประเทศเพื่อนบาน การมีวิถีในการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศที่ไมเปนการรุกรานแตยึดสายกลาง การเปนประเทศขนาดเล็ก–ปานกลางและไมเปน 
ภัยคุกคามในสายตาประชาคมโลก และเคยเปนประเทศผูรับความชวยเหลือ (recipient) มากอน  
ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดเสริมสรางใหออสเตรียและไทยสามารถดําเนินนโยบายดานการตางประเทศในยุค
โลกาภิวัตน (globalization) ภายใตรูปแบบทางการทูตที่หลากหลาย อาทิ การทูตเพื่อการพัฒนา 
และการทูตสาธารณะ ผานการใชและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในรูปแบบ soft power ในการตอยอด
ตนทุนในเรื่องของความไวเน้ือเช่ือใจ (trust) ในเวทีระหวางประเทศไดเปนอยางดี  

ออสเตรียเปนหน่ึงในประเทศยุโรปที่ไดรับความชวยเหลือฟนฟูภายหลังสงครามโลกครั้งที ่2 
จากกลุมประเทศที่ชนะสงคราม โดยเฉพาะผานแผนการมารแชลของสหรัฐฯ และสามารถขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางเปนระบบและตอเน่ืองจนเปนประเทศที่มีรายไดสูง โดยเปน
สมาชิกกอต้ังองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Development Cooperation–OECD) ในป พ.ศ. 2504 และไดใหความชวยเหลืออยางเปนทางการ
แกประเทศกําลังพัฒนาอยางจริงจัง โดยเฉพาะแกประเทศดอยพัฒนาที่ไมมีทางออกทางทะเลนับแตน้ันมา 
นอกจากน้ี ยังใหความชวยเหลือผานองคกรระหวางประเทศ เชน UNDP และ UNCTAD  

ไทยเปนประเทศผูรับความชวยเหลือมาต้ังแตยุค พ.ศ. 2493 ในรูปแบบของการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประเทศผูใหแรกเริ่มคือสหรัฐฯ และตอมาใน
รูปแบบทางวิชาการ ทุนการศึกษา เงินทุน และโครงการพัฒนาตาง ๆ จากแหลงผูใหอื่น ๆ รวมทั้ง
ออสเตรียดวย ในขณะเดียวกัน ไทยก็ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ เชน ทุนการศึกษาและ
ฝกอบรม แกประเทศเพื่อนบานและประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ตํ่ากวาหรือใกลเคียงกัน ตอมา
ในชวง พ.ศ. 2532–2543 ไทยไดปรับบทบาทและสถานะจากประเทศที่ขอรับความชวยเหลือเปน
ประเทศผูใหรายใหม (Emerging Donor) สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงบริบทความสัมพันธในภูมภิาค 
การกาวสูประเทศที่มีรายไดปานกลาง และมีระดับการพัฒนาประเทศข้ันพื้นฐานทีเ่หนือเกณฑทีแ่หลงผูให
กําหนดหรือเกณฑดานการพัฒนาสากล อีกทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีความตอเน่ือง
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกไดยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้ึนมาเปน
ประเทศที่มีรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper middle–income country)  
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รูปแบบการชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (development cooperation) มีวิวัฒนาการ
ทางดานแนวคิด จุดเนน ตัวแบบ (model) ตัวแสดง (actor) และกระบวนการในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษที่ผานมา โดยแปรผันตามบริบทการเมืองระหวางประเทศ
และกระบวนทัศนดานการพัฒนาของโลก เริ่มจากการใหความชวยเหลือในลักษณะของ foreign aid 
และ ODA เพื่อชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาเปนหลัก มาสูแนวคิดการพัฒนาที่
นําไปสูการพึ่งพาตนเองและอยางย่ังยืนที่ครอบคลุมทุกประเทศในทุกระดับการพัฒนาในปจจุบัน           
ดังภาพขางลางที่ผูศึกษาไดแบงการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาออกเปนสามยุคสมัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6  รูปแบบการชวยเหลือเพื่อการพฒันาสามยุคสมัย 
 
จากบริบทขางตน ผูศึกษาเห็นวา ออสเตรียไดผานประสบการณในเรื่องของการพัฒนามา

ตลอดสามยุคสมัย และไทยสามารถที่จะนําแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของออสเตรียมาประยุกตใชในการ
พัฒนาศักยภาพของไทยในฐานะที่เปนประเทศผูใหรายใหม เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ
หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย SDGs ภายใตวาระการพัฒนาอยางย่ังยืน 
โดยใชการทูตเพื่อการพัฒนา (Development Diplomacy) เปนเครื่องมือขับเคลื่อน  

 
3.2  นโยบายการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของออสเตรีย  

3.2.1  นโยบายการตางประเทศของออสเตรีย  
ป พ.ศ. 2498 ถือเปนจุดพลิกผันสําคัญทางประวัติศาสตรหนาใหมของออสเตรีย 

โดยหลุดพนจากการถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส อังกฤษ สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา ภายหลังการลงนามใน
สนธิสัญญาประเทศออสเตรีย (Austrian State Treaty) ทําใหออสเตรียเปนสาธารณรัฐที่เปนเอกราช
อยางสมบูรณ โดยออสเตรียไดยึดหลักการสําคัญสองประการ ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ คือ 
(1) ความเปนกลาง (neutrality) โดยรัฐสภาไดออกกฎหมายใหออสเตรียเปนประเทศที่มีสถานะเปนกลาง
อยางถาวรในป พ.ศ. 2498 และ (2) ความเปนสากลนิยม (internationalism) 

ยุคสงครามเย็น 
- เนนตอบสนองความตองการ  
 ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย 
- ความชวยเหลือเพ่ือการ 
 พัฒนาในระดับพหุภาคีผาน 
 สถาบันและองคกรระหวาง 
 ประเทศ เชน World Bank,  
 OECD, UNDP, UNCTAD 
- วาระการพัฒนาถูกขับเคลื่อน 
 โดยแหลงผูให  
 

ยุคโลกาภิวตัน 
- เนนความชวยเหลือทาง 
 มนุษยธรรมและการพัฒนา 
 อยางยั่งยืน  
- ความรวมมือในลักษณะ 
 หุนสวนเพ่ือการพัฒนา  
- บทบาทของ NGOs และ 
 ภาคประชาสังคม 
- วาระการพัฒนาสากล  
 MDGs และ SDGs ที ่
 ครอบคลุมการมีสวนรวมของ  
 ทุกภาคสวน  

 

ยุคหลังสงครามโลกที ่2 
- เนนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
- ความชวยเหลือในระดับ  
 ทวิภาคี รัฐตอรัฐ  
- Foreign Aid / ODA /  
 ทุนการศึกษา / ความ 
 รวมมือทางวิชาการ 
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ความเปนกลางของออสเตรียมีรูปแบบที่ยืดหยุนกวารัฐอื่น ๆ เชนสวิตเซอรแลนด 
โดยภายหลังการประกาศความเปนกลางในป พ.ศ. 2498 ออสเตรียไดเขารวมเปนสมาชิกองคการ
สหประชาชาติในปเดียวกัน และยึดอุดมการณทางการเมืองและสังคมที่อิงกับหลักการของประเทศ
ประชาธิปไตย โดยตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งทําใหออสเตรียตองปรับ
บริบทของการดําเนินนโยบายการตางประเทศใหสอดคลองกับนโยบายรวมดานการตางประเทศและ
ความมั่นคงของสหภาพยุโรปดวย  

อยางไรก็ตาม นโยบายที่ถือเปนแกนกลางดานการตางประเทศของออสเตรีย
ประกอบดวย (1) ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน (2) ความสัมพันธกับประเทศยุโรปตอนใตและ
ในประเทศที่เปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป (3) การสนับสนุนงานภายใตสหภาพยุโรปและการ 
ดําเนินบทบาทที่แข็งขัน และ (4) การรักษาความมั่นคง  

ขณะเดียวกัน ออสเตรียมองตัวเองเปนประเทศขนาดเล็ก–ปานกลาง จึงไดเล็งเห็นถึง
โอกาสและประโยชนในการแสวงหาพันธมิตรและเพิ่มพูนความรวมมือระหวางประเทศ ตามหลักการ 
internationalism ดังน้ัน ออสเตรียจึงใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อ
การพัฒนา และงานในกรอบการทูตพหุภาคี โดยเฉพาะในการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
ระหวางประเทศ เชน สหประชาชาติ และสงเสริมกระบวนการทางการทูตพหุภาคี โดยยึดมั่นและ
สงเสริมหลักนิยม อาทิ หลักนิติธรรม (rule of law) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย หลักความเปน
สากล (universality) ความรับผิดชอบ (accountability) ตลอดจนสนับสนุนองคกรที่เปน rule–based 
ดังที่มีนโยบายสงเสริมกรุงเวียนนาเปนศูนยการประชุม “The Vienna Hub” โดยเปนที่ต้ังของ
สํานักงานองคการระหวางประเทศจํานวนมาก ทําใหมีความพรอมในการเปนสถานที่หารือประเด็น
สําคัญ ๆ ระหวางประเทศ และเปนศูนยกลางในการเจรจาพูดคุย (international dialogue)  

3.2.2  บทบาทการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของออสเตรีย  
3.2.2.1  จากบริบทในขอ 3.2.1 ขางตน ออสเตรียจึงเปนประเทศที่ไดดําเนิน

ภารกิจในมิติการใหความชวยเหลือดานการพัฒนามายาวนาน โดยเปนสมาชิกกอต้ัง OECD ในป พ.ศ. 
2504 และเปนสมาชิคณะกรรมการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Development Assistance 
Committee–DAC) ในป พ.ศ. 2508 ซึ่งหน่ึงในอํานาจหนาที่ของ DAC คือ การหาวิธีการในการ
จัดสรรทรัพยากรของชาติที่มีอยูเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศและภาคพื้นตาง ๆ ในกระบวนการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายและปรับปรุงการไหลของเงินทุนระยะยาวและการชวยเหลือดาน
การพัฒนาอื่น ๆ (เอกสาร DAC in Dates ฉบับ 2006)  

ออสเตรีย ในฐานะที่เปนหน่ึงในประเทศ/แหลงผูใหเดิม ไดดําเนินการ
ดานความรวมมือเพื่อการการพัฒนา (Austrian Development Cooperation–ADC) เพื่อใหความชวยเหลือ
แกประเทศกําลังพัฒนา โดยมีเปาประสงคใหประเทศเหลาน้ียืนดวยขาตัวเองไดอยางย่ังยืน  
ผานเครื่องมือรูปแบบตาง ๆ อาทิ Official Development Assistance–ODA ความชวยเหลือทาง
เทคนิคและวิชาการ โครงการความรวมมือ และความชวยเหลือทางมนุษยธรรม ทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี และเมื่อเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ก็ไดใหความชวยเหลือภายใตกรอบนโยบายของ
สหภาพยุโรปดวย  
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ตอมา เมื่อป พ.ศ. 2543 สหประชาชาติกําหนดกรอบวาระการพัฒนา
ระหวางประเทศที่เรียกกันวาเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) เพื่อใหบรรลุผลในป พ.ศ. 
2558 ออสเตรียก็ไดนําเปาหมายตาง ๆ มาประกอบการวางนโยบายและทิศทางความรวมมือเพื่อ 
การพัฒนาดวยเชนเดียวกัน เมื่อสมาชิกสหประชาชาติรับรองกรอบวาระการพัฒนาและกําหนด
เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพื่อใชเปนวาระแหงการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2559–2573) ออสเตรียก็ใช SDGs เปนกรอบอางอิงในการกําหนดนโยบาย ADC ผานกลไกและ
ยุทธศาสตรตาง ๆ เชน แผนงาน 3 ป (Three–Year Programme on Austrian Development Policy)  

3.2.2.2 ผู ศึกษาไดสัมภาษณนาย Stefan Scholz ตําแหนง Head of 
Department of Programming and Planning of Development Cooperation ของกระทรวง
การตางประเทศออสเตรีย (Federal Ministry for European, Integration and Foreign Affairs) 
เกี่ยวกับนโยบาย ADC และบทบาทของกระทรวงการตางประเทศออสเตรียในปจจุบัน ซึ่งสะทอนถึง
การดําเนินงานดานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาไดเปนอยางดี มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1) งานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาเปนสวนสําคัญของนโยบายการ
ตางประเทศ โดยนอกจากจะเปนการแสดงถึงมิตรไมตรีและความจริงใจของออสเตรียในการชวย
ยกระดับการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาแลว ยังเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความสัมพันธทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี และปกปองผลประโยชนของประเทศโดยเฉพาะในมิติความมั่นคง 

2)  กระทรวงการตางประเทศ ผานกรมความรวมมือเพื่อการพัฒนา  
มีบทบาทหลักในงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา โดยมีการใชแนวทางการบูรณาการนโยบายและ
การทํางานของหนวยงานภาครัฐใหไปในทิศทางเดียวกัน (Whole–of–Government Approach) 
และ results–based management ผานหลักการ 3C (coordinated, complementary, coherent)  

3) เปาหมายหลักในการดําเนินนโยบาย ADC คือ การมุงลดความยากจน 
สงเสริมธรรมาภิบาล เสรมิสรางความมั่นคงของมนุษย และการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อสภาพชีวิตที่ดีของคน 

4) การดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของออสเตรียอยู
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย Federal Development Cooperation Act ฉบับแกไข พ.ศ. 2546 
ซึ่งกําหนดใหกระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลักในการกําหนดและกํากับนโยบาย โดยทํา
หนาที่ประสานภาคสวนและภาคีที่เกี่ยวของกับงานดานการพัฒนา ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม และภายใตกฎหมายน้ี มีการจัดต้ังหนวยงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของออสเตรีย 
(Austria Development Agency–ADA) โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศ  

5) แผนงาน 3 ป ถือเปนกรอบยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุด โดยในวงรอบ
ลาสุด ป พ.ศ. 2559–2561 ไดกําหนด 4 ประเด็นที่ถือเปนจุดเนนลําดับตน คือ (1) การศึกษา  
(2) ความมั่นคงของมนุษย สิทธิมนุษยชนและการยายถ่ิน (3) นํ้า พลังงาน ความมั่นคงดานอาหาร 
และ (4) ภาคเอกชนและการพัฒนา โดยมีประเด็นคาบเกี่ยว 2 ประการ ในการพิจารณาโครงการ คือ 
การรักษสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศ และการเสมอภาคทางเพศ นอกจากน้ี ยังมีสาขาหรือกิจกรรม
ความรวมมือที่ใหความสําคัญ ไดแก การศึกษาดานการพัฒนา สาธารณสุข และการคุมครอง 
การวาจางงานและทางสังคม โดยในการขับเคลื่อนโครงการหรือแผนงานงานตาง ๆ ภายใตประเด็น
เหลาน้ีไดคํานึงถึงการมุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตามเปาหมาย SDGs 
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6) นอกจากประเด็นเชิงเน้ือหาสาระสําคัญแลว ยังมีการกําหนดภูมิภาค
เปาหมาย 8 แหง คือ (1) แคริบเบียน (2) แอฟริกาตะวันตก (3) แอฟริกาตะวันออกและฮอรนของ
แอฟริกา (4) ทางใตของแอฟริกา (5) เทือกเขาหิมาลัย/ฮินดูกูช (6) แมนํ้าดานูบ/บอลขานตะวันตก 
(7) ทะเลดํา/คอเคซัสใต และ (8) ตะวันออกกลางและดินแดนยึดครองในปาเลสไตน โดยมีการต้ัง
สํานักงานประสานงานทองถ่ิน (local coordination office) เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ความตองการของพื้นที่เปาหมายอยางมีประสิทธิผลและมีความใกลชิดกับภาคีและหุนสวนที่เกี่ยวของ 
นอกจากน้ี ใหความสําคัญเปนพิเศษแกประเทศ (Landlocked Developing Countries – LLDCs) 
เน่ืองจากออสเตรียไมมีทางออกทางทะเลเชนกัน และไดจัดกิจกรรมจํานวนมากกับ LLDCs รวมทั้ง
เปนเจาภาพจัดการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับ LLDCs ครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2557  

7)  มูลคา ODA ของออสเตรียในชวง 2–3 ปที่ผานมา อยูราว 800 กวาลาน
ยูโร คิดเปนประมาณรอยละ 0.28 ของรายไดประชาชาติ (Gross National Income–GNI) และคาดวา 
ตัวเลขเบื้องตนสําหรับป พ.ศ. 2558 นาจะประมาณ 1 พันลานยูโร หรือเทากับประมาณรอยละ 0.31 
ของรายไดประชาชาติ ทําใหออสเตรียอยูในลําดับที่ 11 ของ 29 ประเทศสมาชิก DAC ซึ่งออสเตรียมี
ความมุงมั่นที่จะเพิ่ม ODA ใหเปนไปตามเปาหมายของ OECD ที่กําหนดใหประเทศผูใหตองมี ODA 
ไมนอยกวารอยละ 0.7 ของ GNI อยางไรก็ดี คาดวา ภายในป พ.ศ. 2561 จะสามารถเพิ่มไดเปนรอยละ 
0.4 นอกจากน้ี ออสเตรียยังจะสนับสนุนงบประมาณ 731 ลานยูโรใหแกสหภาพยุโรปในโครงการ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา (European Development Fund) ในชวง 5 ปขางหนา ทั้งน้ี มูลคา 
ODA ของสหภาพยุโรปมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 55 ของมูลคา ODA ทั่วโลก  

8)  ปญหา/อุปสรรค/ขอกังวล 
–  ตัวแสดงดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาไมไดจํากัดเพียงเฉพาะ

ภาครัฐอีกตอไป โดยองคกรที่ไมใชรัฐและภาคประชาสังคมตางมีบทบาทมากข้ึน ทําใหอาจเกิดความ
ซ้ําซอนในการใหความชวยเหลือ และยากในการติดตามประสิทธิผลของโครงการตาง ๆ  

–  ประชาชนในประเทศจํานวนหน่ึงยังขาดความเขาใจและไมยอมรับ 
ในการที่รัฐใชงบประมาณไปกับการใหความชวยเหลือประเทศอื่น ๆ  

–  ความคาดหวังของประเทศผูรับความชวยเหลือ จึงจําเปนตองมี 
narrative หรือเน้ือเรื่องในการใหความชวยเหลือกับประเทศตาง ๆ เพื่อตอบสนองผลประโยชนใน
ดานการพัฒนาของประเทศผูรับเปนหลัก ขณะเดียวกัน ก็เปนการ justify การดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนสรางความตระหนักรูและความเขาใจแกประชาชนในทั้งประเทศ
ผูรับและในประเทศดวย  

–  มีความกั งวลต อกรณีที่ นัก ศึกษาต างชาติที่ ออสเตรี ยให
ทุนการศึกษามักจะอยูหางานทําตอเมื่อจบการศึกษา ซึ่งไมตรงกับเปาประสงคของรัฐบาลออสเตรียที่
ตองการใหนักศึกษาเหลาน้ีนําความรูที่ไดกลับไปพัฒนาประเทศตัวเองและใชโอกาสตาง ๆ เผยแพร
หรือสงเสริมคานิยมของออสเตรีย  

3.2.2.3  ผูศึกษาไดมีโอกาสสนทนากับนาย Raimund Magis ตําแหนง Deputy 
Director of Multilateral Development Cooperation ของกระทรวงการตางประเทศออสเตรีย 
เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่ออนุวัติวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี  
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1) ในสวนที่เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน มีการ
จัดต้ังคณะทํางานระดับอธิบดีและผูเช่ียวชาญ เพื่อประเมินสถานะปจจุบันของออสเตรียในบริบทของ 
SDG วาบรรลุเปาหมายใดแลวบางและมีเปาหมายใดที่ตองดําเนินการเพิ่มเติม และมีการจัดต้ัง
คณะทํางานระดับปลัดกระทรวงจากทุกกระทรวงและองคกรชํานาญการพิเศษที่เกี่ยวของ โดยมีสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศเปนประธานรวม โดยสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลการ
อนุวัติ SDGs ในประเทศ สวนกระทรวงการตางประเทศกํากับดูแลการผนวกเปาหมาย SDGs เขากับ
แผนการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความ
ชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน และแตละกระทรวงไดรับมอบหมายใหมี
บทบาทนําในสาขาที่เกี่ยวโยงกับ SDGs ที่ตนเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

2)  ออสเตรียมีการบูรณาการการทํางานระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ
อยางใกลชิดอยูแลว ซึ่งในการดําเนินการเพื่อบรรลุ SDGs น้ัน ก็ตองอาศัยความรวมมือระหวาง
กระทรวงที่เกี่ยวของตามประเด็นที่ไดรับมอบหมาย จึงจะมีการประชุมระหวางหนวยงานที่มี 
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางเปนประจํา รวมทั้งการประชุมกับองคกรอิสระและภาคประชาสังคมเพื่อ 
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินนโยบายดานการพัฒนาจากทุกภาคสวนดวย โดยจะ
จัดการประชุมใหญปละครั้ง ในระหวางน้ัน กระทรวงตาง ๆ จะหารืออยางใกลชิดกับองคกรอิสระและ
ภาคประชาสังคมที่เปนเครือขายของตน 

3) นอกจากการประสานภายในแลว ออสเตรียยังตองประสานงาน
เกี่ยวกับ SDGs ในกลุม OECD และในระดับสหภาพยุโรป (EU) ดวย โดย EU ใหความสําคัญกับ SDG 
ที่ 17 โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหเงินชวยเหลือเพื่อการพัฒนา การอนุวัติอนุสัญญาและแผนการ
ดําเนินการ (plan of action) ในกรอบการพัฒนาตาง ๆ โดย EU ประสงคจะรักษาพลวัตของวาระ
การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยจะประชุมเปนประจําเพื่อใหมีการจัดทํามาตรฐานการรายงานความคืบหนา
ของการดําเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ใหประเทศสมาชิกนําไปใชดวย  

4)  นอกจากน้ี ออสเตรียใหความสําคัญกับ LLDCs และ Vienna Plan 
of Action ของ LLDCs ในดานพลังงานทดแทนและการใหความชวยเหลือทางเทคนิค ดวย  

5)  ในประเด็นการจัดทําตัวช้ีวัดความคืบหนาของการดําเนินการตาม 
SDGs ออสเตรียเห็นวาสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและซอฟทแวรดานสถิติใหม ๆ  ที่ราคาไมสูง 
ทั้งยังชวยลดระยะเวลาการทํางานและการประเมินผลสถิติ อยางไรก็ดี ยังมีความหวงกังวลเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ประเทศตาง ๆ ตองใชในการพัฒนาระบบการเก็บสถิติเพื่อบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัด 
SDGs โดยเห็นวา ในที่สุดแลว สถิติก็เปนเพียงเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจและกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลเทาน้ัน และไมสําคัญเทากับการลงงบประมาณเพื่อการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ี 
SDGs บางเปาหมายน้ันกําหนดตัวช้ีวัดไดยาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเปาหมายที่ 16   

6) ออสเตรียไมมีปรัชญาดานการพัฒนาที่สามารถระบุไดชัดเจนเชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย แตแผนการพัฒนาประเทศระยะ 3 ป ของรัฐบาล
ออสเตรียจัดทําข้ึนบนพื้นฐานของแนวคิดดานประชาธิปไตยเชิงสังคม (Social democracy) ที่มุงเนน
ความเปนหน่ึงเดียวกันของสังคมทั้งระดับชาติและระหวางประเทศ แนวคิดดานศาสนาแบบอนุรักษนิยม
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เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเพื่อนบาน/ผูยากไร และแนวคิดดานความรับผิดชอบรวมกนัดานการพฒันา
ของประชาคมระหวางประเทศ 

3.2.3  บทบาทของหนวยงานดานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของออสเตรีย (Austria 
Development Agency–ADC)  

ADC จัดต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ. 2004 เพื่อเปนหนวยงานปฏิบัติในการดําเนินนโยบาย
ดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา สังกัดภายใตกระทรวงการตางประเทศออสเตรีย ในรูปแบบของ
บริษัท จํากัด โดยรัฐเปนเจาของ  

ตามกฎหมาย Federal Development Cooperation Act ฉบับแกไข ค.ศ. 2003 
ADC มีหนาที่ในการเตรียมความพรอมและดําเนินการตามนโยบายความรวมมือเพื่อการพัฒนา โดย 
(1) จัดทําแผนงานและโครงการตาง ๆ ภายใตแผนงาน 3 ป และการดําเนินงานตามแผนดังกลาว  
(2) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศอยางย่ังยืนในประเทศกําลังพัฒนา โดยใช
ศักยภาพของออสเตรีย (3) มีสวนรวมในโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี 
โดยเฉพาะการจัดหางบประมาณรวม และจัดใหผูประกอบการและองคกรพัฒนาตาง ๆ มีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการ (4) ใหการสนับสนุนเจาหนาที่และผูเช่ียวชาญออสเตรียดานการพัฒนา และ         
(5) ใหการปรึกษารัฐมนตรีตางประเทศเกี่ยวกับประเด็นและนโยบายความรวมมือเพื่อการพัฒนา 
โดยเฉพาะในการจัดทําแผนงาน 3 ป  

ADC เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการในระดับทวิภาคี พหุภาคีและ
โครงการในประเทศหุนสวน บริหารงบประมาณดานการพัฒนา และบริหารสํานักงานประสานงาน
ทองถ่ินในพื้นที่เปาหมาย คือ (1) แคริบเบียน (2) แอฟริกาตะวันตก: บูรกินาฟาโซ (3) แอฟริกา
ตะวันออกและฮอรนของแอฟริกา: เอธิโอเปย ยูกันดา (4) ทางใตของแอฟริกา: โมซัมบิก (5) เทือกเขา
หิมาลัย/ฮินดูกูช: ภูฏาน (6) แมนํ้าดานูบ/บอลขานตะวันตก: แอลเบเนีย โคโซโว (7) ทะเลดํา/คอเคซัสใต: 
มอลโดวา อารเมเนีย จอรเจีย และ (8) ตะวันออกกลางและดินแดนยึดครองในปาเลสไตน นอกจากน้ี 
ใหความสําคัญเปนพิเศษแกประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs) กับ LLDCs 

 
3.3 นโยบายการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย 

3.3.1  พัฒนาการดานการใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
ความชวยเหลือดานการพัฒนาของไทยมีความเดนชัดมากข้ึนสมัย นายกรัฐมนตรี

อานันท  ปนยาระชุน ในป พ.ศ. 2534 โดยมีการกําหนดนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา และเปนจุดเริ่มตนของการปรับ
สถานะของไทยใหเปนประเทศผูใหรายใหม และตอมาสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ในชวงป 
พ.ศ. 2544 มีการกําหนดนโยบายที่เปนรูปธรรมมากข้ึนตอประเทศเพื่อบาน ทําใหไทยมีภาพของการ
เปนประเทศผูใหความชวยเหลืออยางชัดเจน โดยรัฐบาลมุง 3 ข้ันตอนของการพัฒนา คือ (1) เนนการ
พัฒนาตนเอง (self–help) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาที่ย่ังยืน (2) การรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา 
ดวยกัน (south–south cooperation) และ (3) การเปนหุนสวนกับประเทศที่พัฒนาแลวเพื่อรวมกับไทย
ในการชวยเหลือประเทศอื่น  
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3.3.2  บทบาทของกรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA)  
วิสัยทัศนของกรมความรวมมือระหวางประเทศ คือ การมุงใหความรวมมือเพื่อการ

พัฒนาของไทยมีประสิทธิภาพและสรางสรรคเปนที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศในการสงเสริม
ความสัมพันธและการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการเสริมสรางความสุขของประชาคมโลก
และจากประสบการณในการรับความชวยเหลือทางวิชาการจากประเทศผูใหความชวยเหลือรายใหญ
มากวา 40 ป  

ประเทศไทยเริ่มใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในรปูแบบ 
ตาง ๆ โดยในระดับทวิภาคี ประเทศไทยใหความรวมมือแบบใต–ใต (South–South Cooperation) 
มากวา 30 ป โดยมุงใหความสําคัญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 3 สาขาหลัก คือ เกษตร ศึกษา 
และสาธารณสุข ในรูปแบบของการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ผูเช่ียวชาญและวัสดุอุปกรณ 
รวมทั้งการใหทุนตามความตองการของประเทศคูรวมมือ นอกจากน้ี TICA ไดดําเนินงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาในลักษณะหุนสวนกับแหลงความรวมมือตาง ๆ โดยออกคาใชจายรวมกัน เชน ญี่ปุน 
ฝรั่งเศส เยอรมนี UNDP และ UNICEF เพื่อถายทอดความรูและประสบการณแกประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ   

พันธกิจดานการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาของ TICA มีดังน้ี (1) การสงเสริม
ใหไทยเปนศูนยกลางการเรียนรู (2) การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการรูปแบบการดําเนินงาน
และบุคลากรใหมีขีดความสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล (3) การบูรณาการและ
ประสานงานนโยบายความรวมมือระหวางประเทศในภาพรวมใหเปนเอกภาพ (4) การพัฒนารูปแบบ
ของกรอบความรวมมือใหม และ (5) การบริหารความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค  

นอกจากประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิกในอาเซียนซึ่งไทยใหความสําคัญ 
ใน การสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนาแลว ยังไดมีความรวมมือดานการพัฒนากับประเทศนอก
ภูมิภาค ดวย เชน กลุมประเทศเอเชียใต กลุมประเทศในแปซิฟก เชน ฟจิ ปาปวนิวกินี กลุมประเทศ
เอเชียกลาง กลุมประเทศตะวันออกกลาง ประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน รวมถึงกลุมประเทศ
เครือรัฐเอกราช (CIS) และยุโรปตะวันออก  

3.3.3  รูปแบบการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย 
สรุปไดวา ไทยเนน 3 สาขาที่มีความเช่ียวชาญ คือ การเกษตร สาธารณสุขและ

การศึกษา โดยมุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยมีการสงเสริมการใช 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี  

1) Official Development Assistance (ODA) ประกอบดวยเงินใหเปลา 
(grant) และ เงินกูผอนปรน (soft loan) รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ใหแกองคการสหประชาชาติ เงินบริจาค
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และองคกรอื่น ๆ ที่ชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา  

2)  ความชวยเหลือทางเทคนิคและวิชาการ เชน การใหทุนฝกอบรม ผานโครงการ 
ทวิภาคี กรอบความรวมมือตาง ๆ และความรวมมือแบบใต–ใต 

3) ความรวมมือแบบหุนสวนเพื่อการพัฒนา (Partnership for Development) 
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางไทยกับประเทศ/แหลงผูใหความชวยเหลือเดิม (traditional donors) 
ของไทยเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน  
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อยางไรก็ดี สังเกตไดวา รูปแบบความชวยเหลือสวนใหญเปนแบบ Project–based 
กลาวคือ เปนโครงการระยะสั้น แตปจจุบัน TICA ไดพยามยามปรับใหมีโครงการในลักษณะเปน 
แบบแผนงาน (Programme–based) ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินการยาวเพิ่มข้ึน เชน แผนงานดาน
ความรวมมือดานการศึกษาไทย–ลาว มีระยะเวลา 3 ป  

นอกจากน้ี TICA ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป และมีการประเมินผล
โครงการใหความชวยเหลือ โดยมุงเนนการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางดานวิชาการ การบูรณาการ
ยุทธศาสตร และนโยบายพัฒนากระบวนการบริหารงานความรวมมือที่เปนระบบ ขยายความรวมมือ
แบบหุนสวน และความรวมมือไตรภาคีเชิงรุก  

 
3.4  การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบการดําเนินงานใหความชวยเหลือและความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหวางออสเตรียกับไทย  

3.4.1  นโยบาย/แนวคิด/ยุทธศาสตร  
3.4.1.1 ออสเตรีย 

มีแผนงาน 3 ป ซึ่งถือเปนกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศที่สําคัญที่สุด โดยเปนการวางแนวทางในการทํางานแบบบูรณาการของภาคสวนตาง ๆ  
มีการระบุประเด็นหรือสาขาความรวมมือที่ออสเตรียตองการผลักดัน มีจุดเนนเชิงสารัตถะและกาํหนด
พื้นที่หรือประเทศเปาหมายอยางชัดเจน ที่สําคัญคือมีความตอเน่ืองในการกําหนดยุทธศาสตรตาม
วงรอบอยางตอเน่ือง ทําใหสามารถปรับนโยบายหรือจุดเนนตามวาระการพัฒนาของโลกไดอยาง
คลองตัว  

3.4.1.2 ไทย 
ขาดความตอเน่ืองในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อ 

การพัฒนาระหวางประเทศ โดยแผนงานลาสุด คือ พ.ศ. 2550–2554 และ TICA กําลังอยูระหวาง
การทบทวนและจัดทํารางแผนยุทธศาสตรบูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
วงรอบ 3 ป โดยคาดวาจะสามารถนําเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 
2559 และ จัดทําแผนแมบทดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยไดภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 กอนที่จะประชาสัมพันธเผยแพรใหแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงฯ เพื่อสรางความตระหนักรูและสงเสริมใหทุกหนวยงานใชเปนแนวทางการทํางานในตนป 
พ.ศ. 2560 

3.4.2  กลไกปฏิบัติ  
3.4.2.1 ออสเตรีย  

1) มีการจัดต้ังองคกรปฏิบัติในรูปแบบของบริษัทที่รัฐเปนเจาของในนาม 
Austria Development Agency – ADC โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานและ
บริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในระดับทวิภาคี พหุภาคีและโครงการในประเทศหุนสวน และ
บริหารจัดการงบประมาณดานการพัฒนา ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของกระทรวงการ
ตางประเทศ   
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2) ADC มีบุคลากรประมาณ 150 คน ทํางานภายใตโครงสรางองคกรที่
ประกอบดวย  

(1) ฝายบริหาร (หนวยการพัฒนาองคกรและประเด็นขามสาขา/
หนวยสถิติและการประเมิน/หนวยกฎหมาย/หนวยการประชาสัมพันธและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
และการศึกษาในออสเตรีย)  

(2) ฝายแผนงานและโครงการระหวางประเทศ (ประเทศและ
ภูมิภาค/ภาคเอกชนและการพัฒนา/หัวขอและคุณภาพ/ภาคประชาสังคมระหวางประเทศ)  

(3) ฝายการเงินบัญชีและการควบคุม (การรายงานและการจัดทํา
บัญชีการเงิน/งบประมาณ การเงิน การบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบ) 

(4) ฝายอํานวยการทั่วไป และ 
(5) สํานักงานประสานงานทองถ่ินในพื้นที่เปาหมาย 9 แหง ไดแก

กรุงแอดดิสอาบาบา กรุงกัมปาลา กรุงมาปูโต กรุงวากาดูกู กรุงพริสตินา กรุงติรานา กรุงคีชีเนา 
กรุงทบิลิซี และกรุงทิมพู และสํานักงานทองถ่ินอื่น ๆ ไดแก กรุงรามาลาห รามาลาหในฉนวนกาซา 
กรุงเยเรวาน และสํานักงานสําหรับโครงการทุนของสหภาพยุโรปที่กรุงเบลเกรด ซึ่งทําใหเกิดการ
ดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่เปาหมายอยางมีประสิทธิผลและมีความใกลชิดกับภาคี
และหุนสวนที่เกี่ยวของ  

3) ADC ไดรับงบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศออสเตรยีเปนหลกั 
โดยเมื่อป พ.ศ. 2557 มีงบประมาณในการดําเนินงานประมาณ 108 ลานยูโร และงบประมาณในการ
บริหารจัดการองคกรประมาณ 9.5 ลานยูโร ทั้งน้ี สวนหน่ึงของงบประมาณมาจากแหลงทุนหรือ
ประเทศหุนสวนความรวมมือที่ให ADC บริหารโครงการความชวยเหลือ  

3.4.2.2 ไทย 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) เปนองคกรภายใตกระทรวง

การตางประเทศ ที่กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา ขณะเดียวกันก็
เปนหนวยงานปฏิบัติ ดังน้ัน บุคลากรของ TICA จึงเปนทั้งผูกําหนดแผนงาน กํากับนโยบาย และเปน 
ผูดําเนินโครงการ โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินงานประมาณ 500 ลานบาทตอป นอกจาก TICA 
แลว หนวยงานไทยที่ใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญอีกแหงหน่ึงคือ สํานักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization–
NEDA) ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยมีบทบาทในการ (1) การความชวยเหลือ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่น ๆ  ทั้งดานการเงินแบบใหเปลา (Grant) และเงินกูแบบเงื่อนไขผอนปรน 
และความรวมมือทางวิชาการ (2) การใหความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน  
(3) การศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการตาง ๆ ในการใหความรวมมือ และ 
(4) การประสานการใชอํานาจหนาที่หนวยงานตาง ๆ เพื่อบูรณาการความรวมมือ 
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3.4.3  งบประมาณ 
3.4.3.1 ออสเตรีย 

มีการจัดสรรงบประมาณไปตามหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่มีภารกิจดาน
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยออสเตรียมีพันธกรณีที่จะตองใหความชวยเหลือลักษณะ ODA ให
เปนไปตามเปาหมายของ OECD ที่กําหนดใหประเทศผูใหตองมี ODA ไมนอยกวารอยละ 0.7 ของ 
GNI แตก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายน้ีได โดยมูลคา ODA ของออสเตรียในชวง 2–3 ปที่ผานมา  
อยูราว 800 กวาลานยูโร คิดเปนประมาณรอยละ 0.28 ของรายไดประชาชาติ อยางไรก็ดี ออสเตรีย
จะเพิ่มงบประมาณสําหรับการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางมาก คาดวาภายในป พ.ศ. 2561 
จะสามารถสนับสนุนเงินประมาณ 1.4 พันลานยูโร หรือคิดเปนสัดสวนของ GNI รอยละ 0.4  

3.4.3.2 ไทย 
เมื่อป พ.ศ. 2557 มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยอยูที่ประมาณ 2.8 

พันลานบาท โดยการจัดสรรงบประมาณไปตามหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่มีภารกิจดาน 
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนายังคงเปนลักษณะที่กระจัดกระจาย ทําใหการใหการชวยเหลือหรือ 
การดําเนินโครงการไมเกิด impact เทาที่ควร อาจเกิดปญหาความซ้ําซอนของงานและยากตอ 
การติดตามประเมินผล นอกจากน้ี อาจมีภาระงบประมาณเพิ่มจากชองทางความรวมมือระหวาง
ประเทศอื่นที่มิไดมีการตระเตรียมไวลวงหนา เชน กรอบการประชุมคณะกรรมาธิการรวมกับประเทศตาง  ๆ
หรือกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคตาง ๆ  

3.4.4  จุดเนนและพ้ืนท่ีเปาหมายการใหความชวยเหลือ  
3.4.4.1 ออสเตรีย 

1) กําหนดจุดเนนหรือสาขาความรวมมือในลําดับตน ๆ ไดแก  
(1) การศึกษา (2) ความมั่นคงของมนุษย สิทธิมนุษยชนและการยายถ่ิน (3) นํ้า พลังงาน ความมั่นคง
ดานอาหาร และ (4) ภาคเอกชนและการพัฒนา โดยมีประเด็นคาบเกี่ยว 2 ประการในการพิจารณา
โครงการ คือ การรักษสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศ และการเสมอภาคทางเพศ นอกจากน้ี ยังให
ความสําคัญแกสาขา การศึกษาดานการพัฒนา สาธารณสุข และการคุมครองการวาจางงานและทาง
สังคม โดยในการขับเคลื่อนโครงการหรือแผนงานงานตาง ๆ ภายใตประเด็นเหลาน้ี ไดคํานึงถึงการมุงสู
การพัฒนาอยางย่ังยืนตามเปาหมาย SDGs 

2) ออสเตรียจะเนนใหความชวยเหลือในสาขาที่มี ศักยภาพสู ง  
โดยคํานึงถึงความตองการควบคูไปกับความพรอมในการรองรับองคความรูและเทคโนโลยีจาก
ภายนอกของประเทศผูรับดวย โดยในทางปฏิบัติอาจเริ่มใหความชวยเหลือในสาขาที่มีความเช่ียวชาญ
อยูแลวและเมื่อไดรับความไววางใจจากประเทศผูรับ ก็ตอยอดความรวมมือในสาขาอื่น ๆ ตอไป ทั้งน้ี 
ในสาขาที่ออสเตรียไมมีศักยภาพหรือความเช่ียวชาญ ก็จะใหเงินสนับสนุนผานองคกรพัฒนาอื่น ๆ  

3) กําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน คือ (1) แคริบเบียน (2) แอฟริกา
ตะวันตก: บูรกินาฟาโซ (3) แอฟริกาตะวันออกและฮอรนของแอฟริกา: เอธิโอเปย ยูกันดา (4) ทางใต
ของแอฟริกา: โมซัมบิก (5) เทือกเขาหิมาลัย/ฮินดูกูช: ภูฏาน (6) แมนํ้าดานูบ/บอลขานตะวันตก: 
แอลเบเนีย โคโซโว (7) ทะเลดํา/คอเคซัสใต: มอลโดวา อารเมเนีย จอรเจีย และ (8) ตะวันออกกลาง
และดินแดนยึดครองในปาเลสไตน นอกจากน้ี ใหความสําคัญเปนพิเศษแกประเทศ LDCs กับ LLDCs 
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3.4.4.2 ไทย 
1) มุงใหความสําคัญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 3 สาขาหลัก 

คือ เกษตร ศึกษา และสาธารณสุข ในรูปแบบของการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ผูเช่ียวชาญ
และวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการใหทุนตามความตองการของประเทศคูรวมมือ นอกจากน้ี ก็รวมดําเนิน
โครงการในลักษณะหุนสวนกับแหลงความรวมมือตาง ๆ ดวย  

2) พื้นที่ความชวยเหลือหลัก ไดแก ประเทศเพื่อนบาน อาทิ เมียนมา 
กัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม กอนที่จะขยายไปสูภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกา นอกจากน้ี 
ไทยยังใหความชวยเหลือผานกรอบความรวมมือตาง ๆ เชน ACMECS และ BIMSTEC ทั้งน้ี นอกจาก
ความชวยเหลือผานรัฐไทย ยังมีโครงการพระราชดําริตาง ๆ ซึ่งเปนโครงการในพระราชูปถัมภ อาทิ 
โครงการพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ในประเทศเพื่อนบานและในประเทศอื่น ๆ เชน ภูฏานและอินเดีย  

3.4.5  นโยบายความรวมมือกับภาคเอกชน  
3.4.5.1 ออสเตรีย 

1) ตระหนักวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการพัฒนา 
จึงมีนโยบายสงเสริมความรวมมือกับภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนา (business partnerships for development) 
มายาวนาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจในประเทศคูคา เสริมสรางความเขมแข็ง
แกภาคเอกชนของประเทศคูคา และเกิดการทํางานรวมกันที่อาจนําไปสูการทําธุรกิจสวนตัวและการพัฒนา
ความรวมมือของประชาชน ทั้งน้ี จะตองไดรับขอเสนอโครงการจาก บริษัทออสเตรียหรือ EU ที่มีการรวม
ดําเนินการกับคูคาในทองถ่ิน โดยระยะโครงการสูงสุดไมเกิน 3 ป และตองมีผลที่มุงตอการสงเสริม
การคาและการพัฒนา 

2) ตัวอยาง เชน โครงการการผลิตกาแฟอยางย่ังยืนในแทนซาเนีย ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการเพิ่มรายไดเกษตรกรผานการสงเสริมการปลูกกาแฟอยางย่ังยืน และปรากฏผลลพัธ
วามีการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูงอยางย่ังยืน สงผลใหผูปลูกกาแฟหลายพันครัวเรือนมีรายไดสูงข้ึน  

3) ADA ใหการสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการเปนจํานวนเงิน
ระดับสูงสุด 200,000 ยูโร หรือรอยละ 50 ของตนทุน และจํานวนเงินระดับสูงสุด 20,000 ยูโร หรือ
รอยละ 50 ของการทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และยังชวยใหความเห็นและพัฒนา
รูปแบบของโครงการดวย 

3.4.5.2 ไทย 
การดําเนินการความรวมมือกับภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนายังอยูในข้ัน

เริ่มตน โดยยังไมเปนที่ประจักษมากนัก  
3.4.6  การติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือ  

3.4.6.1 ออสเตรีย 
มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางในการ

ดําเนินการในเรื่องน้ีสําหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ นําไปใชปฏิบัติ โดยกําหนดกฎเกณฑ 
พื้นฐานและคําจํากัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผลการให ODA เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอกระบวนการประเมินผลของระบบราชการ  
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3.4.6.2 ไทย 
การติดตามและประเมินผลยังไมมีประสิทธิผลพอสมควร เน่ืองจาก

กระบวนการประเมินผลของแตหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  
3.4.7  การดําเนินงานดานความชวยเหลือในภูฏาน  

3.4.7.1 ออสเตรีย 
1) ภูฏานเปนประเทศคูความรวมมือที่ออสเตรียดําเนินการใหความชวยเหลอื

มายาวนาน เริ่มจากชวงทศวรรษที ่พ.ศ. 2523 ในดานการบริหารจัดการปาไม โดยภูฏานเปนผูขอรับ
ความชวยเหลือจากออสเตรียเน่ืองจากเห็นวามีความเช่ียวชาญในดานน้ี ซึ่งตอมา ออสเตรียไดมีการ
ตอยอดไปสูสาขาความรวมมืออื่น ๆ ที่ออสเตรียมีทักษะและความชํานาญ เชน พลังงานนํ้า 
กระบวนการยุติธรรมและธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่สงเสริม “pro–poor–
tourism” และสอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวที่เนน “high–value, low–impact” ของภูฏาน 

2) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร “Bhutan Country Strategy”  
อยางตอเน่ือง โดยวงรอบลาสุดคือ พ.ศ. 2558–2562 ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ
ฉบับที่ 11 ของภูฏาน ที่มีเปาประสงคที่จะบรรลุการยืนหยัดดวยตัวเองไดภายในป พ.ศ. 2564 และได
คํานึงถึงความเช่ือมโยงกับสี่เสาหลักแหงความสุขตามทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน 
เทากับวา โครงการหรือกิจกรรมที่ออสเตรียดําเนินการอยูสามารถตอบสนองความตองการดานการพฒันา
ตามแนวทางของภูฏาน อยางมีประสิทธิผล และเกิด impact ตอการพัฒนาประเทศ  

3) มีการจัดต้ังสํานักงานประสานงานทองถ่ินของ ADA ในภูฏาน เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือและความรวมมืออยาง
ใกลชิด โดยเปนจุดประสานของหนวยงานทั้งหมดของออสเตรียที่เขาไปดําเนินโครงการในภูฏาน  
ทําใหเห็นภาพรวมความรวมมือของออสเตรียกับหุนสวนและเครือขายของภูฏาน ซึ่งทําใหการใหความ
ชวยเหลือไมซ้ําซอนกัน  

4) นอกจาก น้ี โดยที่ออสเตรียมีความรวมมือกับ International 
Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) ซึ่งเปนศูนยการเรียนรูสําหรับ
ประเทศในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัย/ฮินดูกูช ในการบริหารจัดการระบบนิเวศภูเขา การแกไขปญหาใน
การพัฒนาพื้นที่ภูเขาอยางย่ังยืน และการรับมือกับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ และโดยที่ภูฏาน
เปนหน่ึงในประเทศสมาชิก ICIMOD ก็จะไดประโยชนจากโครงการความชวยเหลือในระดับภูมิภาคที่
ออสเตรียใหแก ICIMOD โดยออสเตรียสามารถพิจารณาโครงการทวิภาคีที่เปนการตอยอดหรือเสริม
โครงการภูมิภาคได เชน โครงการ Transboundary Landscapes Programme ที่เนนการใหองคความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน การรับมือกับสภาพภูมิอากาศ การสงเสริมการสรางรายได การปรับปรุง 
วิถีชีวิตและความเปนอยูบนภูเขา  

3.4.7.2 ไทย 
1) เริ่มมีความรวมมือดานการพัฒนากับภูฏาน ต้ังแตป พ.ศ. 2535 โดย

มีจุดเนนใหความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก ผานสาขาที่ไทยมีศักยภาพ คือ
การเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข และการทองเที่ยว  
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2) มีการจัดทําแผนงานความรวมมือไทย–ภูฏาน ระยะ 3 ป ซึ่งสอดคลอง
กับความตองการดานการพัฒนาของภูฏาน โดยไทยใหทุนการศึกษาและฝกอบรมในประเทศไทย 
ดําเนินโครงการความรวมมือในภูฏาน เชน โครงการพัฒนาขีดความสามารถกับหนวยงานรัฐภูฏาน 
โครงการสงอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานตามสาขาที่ภูฏานขอรับสนับสนุน โครงการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนเฉกเชนสินคา OTOP และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนตน 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ออสเตรียมีสถานะเปนประเทศผูใหเดิม (traditional donor) ที่ไดดําเนินการใหความชวยเหลอื
และความรวมมือเพื่อการพัฒนามายาวนานในหลากหลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี มีกรอบนโยบายที่ชัดเจนและตอเน่ือง และมีงบประมาณดานความชวยเหลือสูง 
ขณะที่ไทยมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนาที่เปนประเทศผูใหรายใหม และยังขาดระบบบริหาร
จัดการที่ดีหรือการทํางานแบบบูรณาการโดยมีขอจํากัดที่สําคัญคือ การขาดแคลนทั้งดานงบประมาณ
และบุคลากร  

แมออสเตรียกับไทยจะมีระดับการพัฒนาและตัวแปรที่แตกตางกันมาก แตก็มีความเหมือนกัน
ในหลายแงมุม โดยเฉพาะดานการตางประเทศที่ดําเนินนโยบายที่ยึดสายกลาง การเปนประเทศขนาดเลก็–
ปานกลาง การที่เคยเปนประเทศผูรับความชวยเหลือมากอน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดเสริมสรางใหออสเตรยี
และไทยสามารถดําเนินนโยบายดานการตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ภายใตวิถีทางการทูตที่สงเสริม
คานิยมผานการแสดง soft power ซึ่งรวมถึงการทูตเพื่อการพัฒนา ไดเปนอยางดี อันนําไปสูการสราง
ความไวเน้ือเช่ือใจในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งผูศึกษาเห็นวา เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยประชาคมโลกในการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

จากการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในการดําเนินงานดานการทูตเพื่อการพัฒนาระหวาง
ออสเตรียกับไทย จะเห็นไดวาไทยอาจไมสามารถดําเนินการตามแบบอยางของออสเตรียไดอยางเต็ม
รูปแบบ เน่ืองจากเงื่อนไขที่แตกตางกันหลายประการ แตไทยสามารถถอดบทเรียนบางประการมา
ประยุกตใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการทูตเพื่อการพัฒนา 

จากการศึกษา พบวา ไทยควรมุงใหความชวยเหลือหรือความรวมมือทางวิชาการในสาขาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอไป ซึ่งไทยมีแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานเปนที่ประจักษจนไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางในประชาคมโลก โดยเฉพาะในเรื่องการเกษตร สาธารณสุขและการศึกษา 
ซึ่งสาขาเหลาน้ีสอดคลองกับเปาหมาย 1 – 4 ของ SDGs โดยผูศึกษาเห็นวาเปนพื้นฐานของการ              
พัฒนาคน คือ ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย สงเสริมสุขภาพและการศึกษาอยางครอบคลุมและ           
เทาเทียม โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อเพิ่ม impact ความชวยเหลือและคานิยมในลักษณะ soft power 
ของไทย ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจและภาพลักษณ (brand) ความเปนผูนําของไทยในสาขาที่
จะสนองตอบตอเปาหมาย SDGs และยังจะเอื้อตอการสอดแทรกหลักปฏิบัติที่ดีของไทย เชน               
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิปญญาของไทยอื่น ๆ  ที่สอดคลองกบัหลักการการพัฒนา
อยางย่ังยืน 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะตามที่ปรากฏดานลางน้ี จะไมสะทอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ภายในของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เชน ปญหาบุคลากรหรืองบประมาณ ซึ่งเปนกระบวนการ
ภายในที่แตละหนวยงานปรับปรุงแกไขปญหาเพื่อรองรับภารกิจอยูแลว จึงจะกลาวถึงประเด็นที่ไทย
อาจพิจารณาดึงแบบอยางของออสเตรียมาพิจารณาประยุกตใชได 

4.2.1 ขอเสนอท่ีสามารถดําเนินการไดในระยะสั้น 
1)  เรงรัดการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรบูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศวงรอบ 3 ป ใหเสร็จภายในกรอบเวลาตามที่กําหนดไวในชวงตนป พ.ศ. 2560 เพื่อให
เริ่มการทํางานลักษณะบูรณาการตามแผนโดยเร็วเพื่อไมใหเสียโอกาสในการดําเนินกิจกรรมกับ 
มิตรประเทศไปอีก เน่ืองยังไมมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศนับแตวงรอบสุดทายคือ พ.ศ. 2550–2554 ซึ่งกรมความรวมมือระหวางประเทศควรพิจารณา
ทบทวนยุทธศาสตรกรอบใหญ และยุทธศาสตรรายประเทศหรือภูมิภาคเปนระยะ เพื่อไมใหขาด 
ความตอเน่ืองทางนโยบายหรือกรอบอางอิง  

2)  กรมความรวมมือระหวางประเทศจัดทําหรือรวบรวมรายการโครงการ สาขา
ความรวมมือ และประเภทความเช่ียวชาญของไทยที่สามารถ offer หรือพรอมใหความชวยเหลือให
เปนระบบและเผยแพรประชาสัมพันธผานทางสื่ออิเล็กโทรนิกสเชนเว็บไซต ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนในการเปนแหลงที่รวมขอมูลและสถิติทําใหมองเห็นภาพรวมแลว ยังเอือ้ตอการทีแ่หลงผูใหอืน่ ๆ  
อาจสนใจที่จะสนับสนุนโครงการในลักษณะหุนสวน เชน ออสเตรียสนใจที่จะใหการสนับสนุน
งบประมาณดานการเกษตรในประเทศเพื่อนบานไทยแตขาดชองทางการเขาถึงหรือมีความเช่ียวชาญ
ในระดับที่ไมเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ก็อาจใชประโยชนจากรายการดังกลาวในการพิจารณารวม
ดําเนินการกับฝายไทย  

3)  กรมความรวมมือระหวางประเทศควรใช digital technology ในการปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซตใหมีรูปแบบที่ทันสมัย และบรรจุขอมูลที่จะดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย โดยมี
ลักษณะของ interactive และควรสามารถพัฒนาใหเปน portal หลักของประเทศไทยดานความชวยเหลอื
และความรวมมอืเพื่อการพัฒนา 

4.2.2 ขอเสนอเชิงนโยบาย 
1) ในมิติของกลไกปฏิบัติ ไทยควรแยกองคกรสวนนโยบาย (policy and planning) 

กับองคกรปฏิบัติ (implementer หรือ deliverer) โดยพิจารณารูปแบบความเหมาะสมของ ADA  
ในการเปนหนวยงานปฏิบัติที่เห็นภาพรวมการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาทั้งหมดของประเทศ 
โดยจัดต้ังองคกรที่มีโครงสรางและอํานาจหนาที่ใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ และการดําเนินการดานตาง ๆ เชน  
การประเมินผล และจัดทําขอมูลและสถิติดานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาใหเปนองครวมมากข้ึน 
และโดยที่องคกรน้ีจะเครื่องมือที่สําคัญในดําเนินนโยบายตางประเทศ จึงควรอยูภายใตสังกัดกระทรวง
การตางประเทศ  

การมีองคกรลักษณะน้ีจะชวยใหหนวยราชการดานการพัฒนาสามารถใช
ทรัพยากรอยางคุมคามากข้ึน โดย streamline งานใหเนนการดําเนินงานในระดับนโยบาย (policy) 
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การควบคุม และการกํากับดูแล (monitor) เชน การกําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการใหความ
ชวยเหลือที่สอดคลองกับผลประโยชนแหงชาติ การทําความเขาใจกับสถาบันหลักดานการตัดสินใจ
ทางการเมือง แสวงหารูปแบบใหม ๆ ในการใหความชวยเหลือ การจัดลําดับประเทศหรือพื้นที่
เปาหมาย การจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนการบริหารทรัพยากร
ของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว ยังจะแกปญหาการขาดการบูรณาการระหวาง 
สวนราชการตาง ๆ ที่มีภารกิจดานการใหความชวยเหลือแกตางประเทศอีกดวย  

ดังน้ัน หากมีการจัดต้ังองคกรปฏิบัติในลักษณะน้ีข้ึน ก็อาจใชช่ือภาษาอังกฤษวา 
TICA ตามเดิมได โดยมีอํานาจหนาที่และพันธกิจในลักษณะของ ADA ในขณะที่กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศก็จะไดปรับบทบาทในการเปนผูนําในระดับนโยบาย การควบคุม และการกํากับดูแล 
ในเรื่องการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนาทั้งหมดของไทย แตทั้งน้ี อาจเปลี่ยนช่ือกรม 
ใหสะทอนบทบาทและภารกิจใหชัดเจนข้ึนเปน “กรมความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ” 
ดังที่ทานอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท  ปนยารชุน ไดเคยใหขอคิดเห็นไวในจดหมายขาว กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2558 

นอกจากน้ี การจัดต้ังองคกรปฏิบัติในลักษณะน้ีข้ึนจะชวยใหหุนสวนความรวมมือ
ตางชาติมองกลไกความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยอยางเปนเอกภาพ และมีความชัดเจนมากข้ึน
ในการเขามารวมดําเนินโครงการในสาขาที่สอดคลองกันในลักษณะไตรภาคีหรือในกรอบความมือ
ภูมิภาค โดยในสวนของไทยน้ัน ยังมีองคกรนอกเหนือจาก TICA ที่ใหความชวยเหลือแกตางประเทศ 
เชน NEDA ซึ่งมีสถานะเปนองคกรมหาชน และเนนในเรื่องของการใหความชวยเหลือในรูปแบบเงินใน
การพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศอาจใชเปนตัวอยางรวมกับ
รูปแบบของ ADA ในการพิจารณาความเปนไปไดในการจัดต้ังองคกรลักษณะน้ีดวย  

2)  ในมิติของเจตนารมณทางการเมือง กระทรวงการตางประเทศจะตองสราง
ตระหนักถึงความสําคัญของการใหความชวยเหลือดานการพัฒนา ในการเปนเครื่องมือหน่ึงที่ทรง
ประสิทธิภาพในการสรางภาพลักษณที่ดีของไทยและความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ใหแกสถาบนัหลกั
ทางการเมืองและสถาบันดานการตัดสินใจในระดับนโยบายของไทย เชน หนวยงานดานการวางแผน
ยุทธศาสตรของประเทศ หนวยงานดานงบประมาณ คณะกรรมาธิการดานการตางประเทศและ
คณะกรรมาธิการดานการคลังในรัฐสภา และรัฐบาล เปนตน โดยสถาบันเหลาน้ี ควรมีบทบาทและให
ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดาน 
การพัฒนาแกตางประเทศ  

3)  ในมิติของนโยบาย ไทยขาดความตอเน่ืองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรแมวา
การดําเนินงานชวยเหลือยังคงดําเนินตอไป ซึ่งกระทบตอการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยราชการอื่น 
และการจัดทําคําของบประมาณ ประกอบกับปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองของไทย จึงทาํใหเกดิ
ความไมตอเน่ืองทางนโยบาย ซึ่งปจจัยเหลาน้ี สงผลกระทบตอการดําเนินงานการทูตเพื่อการพัฒนา 
ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศตองทําความเขาใจและช้ีแจงในเรื่องน้ีตอสมาชิกรัฐสภา รัฐบาลและ
หนวยงานดานงบประมาณ โดยควรผลักดันใหเกิดการบูรณาการการทํางานดานน้ีระหวางหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของ  
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ในการน้ี TICA ควรพิจารณาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตรประเทศหรือ
พื้นที่เปาหมายใหทันวงรอบ เปนระยะ มีความตอเน่ืองและเปนแบบอยางใหกับหนวยราชการอื่น ๆ 
เพื่อเปนการรักษาบทบาทนําของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องการทูตเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
เชน การเปนผูนําในการ integrate แนวคิดหรือรูปแบบการพัฒนาที่เปนวาระโลก เชน เปาหมาย 
SDGs ในนโยบายการตางประเทศและยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศ  

4)  ในมิติของนโยบายดานงบประมาณการใหความชวยเหลือ ไทยยังมีขอจํากัด
หลายประการ โดยไมสามารถเปรียบเทียบไดกับออสเตรียซึ่งมีงบประมาณดานน้ีสูงและมีพันธกรณีที่
จะตองให ODA ตามเกณฑของ OECD (รอยละ 0.7 ของรายไดมวลรวมประชาชาติ) ดังน้ัน TICA  
ควรบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับผลประโยชนของชาติในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา 
และเรงช้ีแจงสภาวะความจําเปนกับหนวยงานดานงบประมาณและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของใน
รัฐสภา เพื่อใหหนวยงานเหลาน้ีมีสวนรวมในการสนับสนุนคําของบประมาณ 

ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดดานงบประมาณ ไทยควรแสวงหาความรวมมือและ
หุนสวนเพื่อการพัฒนารูปแบบใหม ๆ  เชน การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในลักษณะ
ของ public–private partnership โดยกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของตองเนน
นโยบายและกิจกรรมการใหความชวยเหลือที่มีเปาหมายชัดเจน ตอบสนองความตองการของประเทศ
ผูรับ และที่สําคัญตองสงผล (impact) ในระยะยาวและอยางย่ังยืน    

แนวทางหน่ึงคือการชักชวนใหกลุมธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจอยูในประเทศเปาหมาย 
เชน ประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ และในภูมิภาคเอเชียใต หรือบริษัทไทยที่อยากจะขยายกิจการไป
ยังประเทศเหลาน้ี ทําโครงการในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ social 
enterprise เพื่อใหคนในชุมชนทองถ่ินเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งจะนําไปสูการสรางความไววางใจ
และคานิยมไทย โดยรูปแบบความรวมมืออานเปนลักษณะของหุนสวนทางธุรกิจ (co–financing) 
หรือเปดประมูล (public tender) ใหผูที่สนใจย่ืนขอเสนอการทําโครงการตาง ๆ  

5)  ในมิติของการใหความชวยเหลือที่สอดคลองกับวาระการพัฒนาของโลก  
ไทยควรนําเปาหมาย SDGs มาพิจารณาวา ไทยไดดําเนินโครงการในสาขาใดที่สอดคลองกับการให
ความชวยเหลือดานการพัฒนาที่ย่ังยืนอยูแลว และมีสาขาใดที่ไทยมีศักยภาพในการชวยเสริมให
ประเทศประเทศคูความรวมมือสามารถนําไปสูการพึ่งพาตนเองได  

เมื่อคํานึงวาไทยมีจุดเดนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงควรมีการวิเคราะห
วาเปาประสงคใดของ SDGs ที่การพัฒนาสงมีผลตอตัวคนโดยตรง (people–centred targets) และ
มีความสอดคลองกับหลักการหรือแนวคิดดานการพัฒนาใดของไทยบาง เชน เปาหมายหลักของ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาอยางย่ังยืนโดยมี “คน” เปนศูนยกลาง ดังน้ัน อาจเปนโอกาส
ที่ไทยจะสามารถสอดแทรกหรือเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการมีสวนรวมบรรลุ SDGs 
ซึ่งเปนการตอบสนองนโยบายการผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชชองทางทางการทูตในการ
แบงปนแนวคิดและประสบการณดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของไทย 

6) ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลแกสาธารณะและสื่อมวลชนเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาของไทย เพื่อสรางความรูความเขาใจวาเหตุใด 
จึงตองใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยสราง narrative หรือเรื่องเลา เชน การทูตเพือ่การพฒันาและ
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การใหความชวยเหลือแกตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานวาเปนการสรางมิติความมั่นคงของ
ประเทศ การอยูรวมกันอยางสงบสุข และเปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
ประชาคมอาเซียนข้ึนแลว ซึ่งความเช่ือมโยง (connectivity) ในดานตาง ๆ ในอาเซียนจะสงผลบวก 
ตอความสะดวกในการพัฒนาความรวมมือในมิติตาง ๆ  

7) ควรผลักดันภาคสวนตาง ๆ  ใหเขามามีสวนรวมในงานการทูตเพื่อการพัฒนามากข้ึน
โดยสรางเครือขายหรือพันธมิตรที่สามารถใหการสนับสนุนดานการใหความชวยเหลือเชนสถาบัน 
การศึกษาของไทยทั้งในสวนกลางและในระดับภูมิภาคบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบาน โดย
เนนนโยบายการพัฒนาแบบไตรภาคี การเปนหุนสวนกับประเทศผูใหอื่น ๆ เพื่อใหความชวยเหลือ
ประเทศที่สาม ซึ่งนอกจากเปนการรักษาความสัมพันธกับประเทศผูใหเดิมของไทยแลว ไทยยังได
ประโยชนจากการเรียนรูในดานการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับความชวยเหลือ 
ทั้งน้ี เพื่อสงเสริมภาคประชาสังคมใหมีสวนรวมมากข้ึน อาจจัดรูปแบบการแขงขันทําโครงการเชิง
ธุรกิจ (business challenge) ในตางแดนก็ได 

8) สรางความตระหนักรูดานการพัฒนาแกเยาวชนมากข้ึน เพื่อเขาไปมีสวนรวมใน
ลักษณะเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการกิจกรรมดานการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาในประเทศตาง ๆ 
ซึ่งในปจจุบัน ก็ไดมีอาสาสมัครไทยเขารวมโครงการของ TICA ไปใหความชวยเหลือ ถายทอดองคความรู
และประสบการณตามแนวทางพัฒนาและความตองการของประเทศผูขอ ตัวอยางในภูฏาน ความชวยเหลือ
ของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชนทุนการศึกษาดานการเกษตรและสาธารณสุข มีความสอดคลอง
กับแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของภูฏาน และเปนไปตามความตองการของภูฏานอยางแทจริง เชน
กรณีที่ไทยไดสงอาสาสมัครไปชวยงานดานการออกแบบการบรรจุหีบหอสินคาโครงการหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑของภูฏาน ซึ่งความชวยเหลือและการสนับสนุนของไทยตอภูฏานในกิจกรรมเหลาน้ี
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน ใหเกิดการพึ่งพาตนเองและ
การพัฒนาอยางย่ังยืนของชุมชน ดังปรากฏในบทที่ 2 ขางตน    

ขอเสนอแนะขางตนเปนไปตามสมมติฐานการศึกษาวา ไทยสามารถถอดบทเรียนบางประการ 
มาประยุกตใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการทูตเพื่อการพัฒนา เพื่อให
มีบทบาทสําคัญในการชวยมิตรประเทศสนองตอบตอความจําเปนข้ันพื้นฐานและบรรลุ SDGs ได  
อีกทั้งไทยสามารถที่จะไดรับการยอมรับวาเปนผูใหรายใหมที่ไดรับความไววางใจและความเช่ือมั่นจาก
ประเทศผูรับความชวยเหลือ เน่ืองจากมีความพรอมและความเช่ียวชาญ วิธีการถายทอดเทคนิค
วิชาการ และมีเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมในหลายสาขาที่ตรงหรือสอดคลองกับแนวทาง 
การพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศผูรับ 
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เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (พ.ศ. 2559 – 2573) / (Sustainable Development Goals – SDGs) 

ขจดัความยากจนทุกรูปแบบในทุกที ่ End poverty in all its forms everywhere 

ขจดัความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ

ยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  

End hunger, achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable agriculture 

สรางหลักประกันใหคนมสีุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ

สําหรับทุกคนในทุกวัย 

Ensure healthy lives and promote well-being for 
all at all ages 

สรางหลักประกันใหมกีารศึกษาที่มีคณุภาพอยาง

ครอบคลมุและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 

Ensure inclusive and equitable quality education      
and promote lifelong learning opportunities for all 

บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน 

Achieve gender equality and empower all women 
and girls 

สรางหลักประกันใหมนี้ําใชและมีการบริหารจัดการน้ําและ

สุขาภบิาลอยางยั่งยืนสาํหรับทุกคน  

Ensure availability and sustainable management of 
water and sanitation for all 

สรางหลักประกันใหมีการเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคา

ที่สามารถซ้ือหาได เชื่อถือได และยั่งยืน สําหรับทุกคน 

Ensure access to affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all 

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิใหมีความตอเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน มีการจางงานอยางเต็มที่และมีผลติ

ภาพ และการมีงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน 

Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive 
employment and decent work for all 

สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

สงเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน               

และสงเสริมนวัตกรรม 

Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation 

ลดความไมเทาเทียมภายในและระหวางประเทศ Reduce inequality within and among countries 

ทําใหเมืองและการตั้งถิน่ฐานของมนุษยมีความครอบคลุม 

ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยัง่ยืน 

Make cities and human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลติที่ยัง่ยืน Ensure sustainable consumption and production 
patterns 

เรงรัดดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบ 

Take urgent action to combat climate change and   
its impacts 

อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมทุร ทะเลและ

ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Conserve and sustainably use the oceans, seas 
and marine resources for sustainable development 

ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางยัง่ยนื 

จัดการปาไมอยางยัง่ยนื ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย 

หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหมและ

หยุดการสญูเสียความหลากหลายทางชวีภาพ 

Protect, restore and promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 
combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss 
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สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนใหทุกคนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และ

สรางสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม 

ในทุกระดับ 

Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice 
for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels 

เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและการเปน

หุนสวนความรวมมือระดับโลกสาํหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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