
 

 

Press Release 
รายงานการพฒันาที4ยั4งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ปี 2021 

 

รายงานการพฒันาที,ยั,งยืนฉบบัใหม่เผย 
โควดิ-19 ทาํความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพฒันาที,ยั,งยืน (SDGs) ‘ถดถอย’ 

และเรียกร้องให้เพิ,มพื Pนที,ทางการคลังในประเทศกาํลังพฒันา 
  

นิวยอร์ก *+ มถุินายน 2021 – เปิดตวั รายงานการพฒันาที4ยั4งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ4งรวมถงึ 
ดชันี SDG และแดชบอร์ด (SDG Index and Dashboards) ประจําปี 2021 เพื4อติดตามความคืบหน้าของเปา้หมายระดบั
โลกในปี 2030 (Global Goals 2030) นี4เป็นครั hงแรกที4รายงานประจําปีแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานที4ถดถอย 
นับตั hงแต่ผู้ นําประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั hง 193 ประเทศได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที4ยั4งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั hงประวัติศาสตร์เมื4อปี 2015  รายงานฉบับนี hจะ
ชี hให้เห็นผลกระทบระยะสั hนของโควิด-19 ตอ่ SDGs และอธิบายวา่ SDGs จะช่วยวางกรอบการฟืhนฟไูด้อย่างไร ทีมผู้ เขียน
รายงานนําโดยศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ แซคส์ (Prof. Jeffrey Sachs) ประธาน Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) ตีพิมพ์โดยสาํนกัพิมพ์ Cambridge University 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Key Messages 

• คะแนนดชันี SDG เฉลี4ยทั4วโลกปี 2020 ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นครั hงแรกตั hงแตมี่การรับรอง SDGs เมื4อปี 2015 
โดยคะแนนที4ลดลงนี hมาจากอตัราความยากจนและการวา่งงานที4เพิ4มขึ hนตามมาหลงัการระบาดของโควิด-19 

• ประเทศกําลงัพฒันารายได้ตํ4าขาดพื hนที4ทางการคลงัในการจดัหาเงินทนุเพื4อการตอบสนองภาวะฉกุเฉินและ
แผนการฟืhนฟโูดยการลงทนุเป็นหลกัที4สอดคล้องกบั SDGs 

• SDGs สามารถใช้เป็นหลกัการสําหรับแนวทางในการฟืhนตวัที4ยั4งยืน ครอบคลมุ และยืดหยุน่จากโควิด-19 

• ประเทศรํ4ารวยยงัคงส่งผ่านผลกระทบทางลบระหว่างประเทศที4ลดทอนความสามารถของประเทศอื4นในการ
บรรล ุSDGs ทั hงผา่นการค้า หว่งโซอ่ปุทานที4ไมย่ั4งยืน และการโอนกําไรไปตา่งประเทศ 

• การระบาดใหญ่ได้เน้นให้เห็นถึงความจําเป็นในการเร่งความก้าวหน้าไปสู่การดแูลสขุภาพถ้วนหน้าและการ
เข้าถงึโครงสร้างพื hนฐานที4สาํคญัอยา่งทั4วถงึ โดยเฉพาะอยา่งยิ4งโครงสร้างพื hนฐานดจิิทลั 

• ช่องว่างของข้อมลูและความลา่ช้าทางด้านเวลาในสถิติทางการยิ4งทําให้เห็นความจําเป็นในการเพิ4มการลงทนุ
เพื4อพัฒนาความสามารถทางสถิติและแนวทางใหม่ ๆ สําหรับติดตามความมุ่งมั4นและความก้าวหน้าของ
ประเทศตา่ง ๆ ในการเปลี4ยนแปลงระดบัรากฐานเพื4อบรรล ุSDG ที4สาํคญั 

 
  

“นบัเป็นครั *งแรกตั *งแต่มีการรับรองเป้าหมายการพฒันาที:ยั:งยืนเมื:อปี 2015 ที:โลกถอยหลงัในการขบัเคลื:อน 
SDGs การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไม่เพียงก่อให้เกิดภาวะฉกุเฉินด้านสขุภาพระดบัโลกเท่านั *น แต่ยงัสร้าง
วิกฤติการพัฒนาที:ยั:งยืนอีกด้วย เพื:อฟื*นคืนความก้าวหน้าของ SDGs จําเป็นต้องมีการเพิ:มพื *นที:การคลงั
สําหรับประเทศกําลงัพฒันาให้มากพอ ผา่นการปฏิรูปภาษีโลกและการขยายการจดัหาเงินทนุโดยธนาคารเพื:อ
การพฒันาระดบัพหภุาคีต่าง ๆ รายจ่ายทางการคลงัควรถกูใช้เพื:อสนบัสนนุการเปลี:ยนแปลงระดบัรากฐาน
เพื:อการบรรล ุSDGs ใน 6 เปา้หมายหลกั ได้แก่ การศกึษาที:มีคณุภาพสําหรับทกุคน การดแูลสขุภาพถ้วนหน้า 
พลงังานและอตุสาหกรรมสะอาด เกษตรกรรมและการใช้ที:ดินอย่างยั:งยืน โครงสร้างพื *นฐานในเมืองที:ยั:งยืน 
และการเข้าถงึเทคโนโลยีดจิิทลัอยา่งทั:วถงึ” - เจฟฟรีย์ ดี. แซคส์ ประธาน SDSN และผู้ เขียนหลกั 

ดาวน์โหลด รายงานการพฒันาที4ยั4งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ประจําปี 2021 ได้ที4 
https://www.sdgindex.org และในรูปแบบ Data visualization: https://dashboards.sdgindex.org 

 



 

 

ดัชนี SDG ลดลงเป็นครั8งแรก นับตั 8งแต่มีการรับรอง SDGs โดยประชาคมระหว่างประเทศเมืIอปี 
2015 

 
การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทําให้การพฒันาที4ยั4งยืนเดนิถอยหลงัในทกุพื hนที4 ผลการดําเนินงานตาม SDGs ทั4วโลกที4
ลดลงเป็นผลมาจากอตัราความยากจนและการวา่งงานที4เพิ4มขึ hน ระดบัที4ลดลงนี hอาจถกูประเมินตํ4ากวา่ความเป็นจริง
เนื4องจากความลา่ช้าทางด้านเวลาของข้อมลูสถิตริะหวา่งประเทศ การมีนโยบายที4ดีและความร่วมมือระดบัโลกที4เข้มแข็ง
จะสามารถฟืhนฟแูละเร่งความก้าวหน้าของ SDGs ในทศวรรษหน้าได้ รายงานยงัได้นําเสนอกรอบการทํางานโดยละเอียด
วา่ทําอยา่งไรให้ประเทศตา่ง ๆ สามารถ “ก้าวไปข้างหน้า (build forward)” โดยใช้ SDGs 
 
ฟินแลนด์ครองอนัดบัหนึ4งดชันี SDG ประจําปี 2021 ตามมาด้วยสองประเทศในกลุม่นอร์ดกิ ได้แก่ สวีเดน และ เดนมาร์ก 
ที4นา่สนใจคือ ฟินแลนด์ยงัได้ลาํดบัสงูสดุในฐานะประเทศที4มีความสขุที4สดุในโลกตามข้อมลูการสาํรวจของ Gallup World 
Poll และรายงานความสขุโลก ประจําปี 2021 (World Happiness Report) ที4เผยแพร่เมื4อมีนาคมที4ผา่นมา แตก่ระนั hน
ฟินแลนด์และประเทศกลุม่นอร์ดกิก็ยงัต้องเผชิญกบัความท้าทายที4สาํคญัตอ่การดําเนินงานด้าน SDGs หลายประการ 
และไมส่ามารถรักษาความสาํเร็จเพื4อการบรรลเุปา้หมายฯ ทั hงหมดให้ทนัได้ภายในปี 2030 
 

ความจาํเป็นเร่งด่วนในการเพิIมพื 8นทีIทางการคลังในประเทศกาํลังพัฒนา 
ประเทศกําลงัพฒันาที4มีรายได้ตํ4า (Low-income developing countries: LIDCs) ขาดพื hนที4ทางการคลงัเพื4อจดัหาเงินทนุ
ให้การตอบสนองภาวะฉุกเฉินและแผนการฟืhนฟูโดยการลงทุนเป็นหลกัที4สอดคล้องกับ SDGs โควิด-�� ได้ทําให้เห็น
ขีดจํากดัความสามารถของประเทศกําลงัพฒันาที4มีรายได้ตํ4าในการหาแหล่งเงินทนุจากตลาด ในขณะที4รัฐบาลประเทศ
รายได้สงูมีการกู้ ยืมเงินจํานวนมากเพื4อรับมือการแพร่ระบาด แตป่ระเทศกําลงัพฒันาที4มีรายได้ตํ4าไมส่ามารถทําเช่นนั hนได้
เนื4องจากมีระดบัความน่าเชื4อถือทางการเงินที4ตํ4ากวา่ ผลกระทบที4สําคญัระยะสั hนจากความแตกตา่งของพื hนที4ทางการคลงั
ระหวา่งประเทศรายได้สงูและประเทศรายได้ตํ4า คือ ประเทศรํ4ารวยมีแนวโน้มที4จะฟืhนตวัจากโรคระบาดได้เร็วกวา่ประเทศที4
ยากจน 
รายงานระบสุี4วิธีเพิ4มพื hนที4ทางการเงินของประเทศกําลงัพฒันาที4มีรายได้ตํ4า ดงันี h 

1. การจดัการการเงินระดบัโลกที4ดีขึ hน โดยเฉพาะการเพิ4มสภาพคลอ่งสาํหรับประเทศกําลงัพฒันาที4มีรายได้ตํ4า 
2. การจดัเก็บภาษีที4ดีขึ hนผา่นการปฏิรูปภาษีโลกหลายระดบั 
3. มีตวักลางทางการเงินโดยธนาคารเพื4อการพฒันาระดบัพหภุาคี (Multilateral Development Banks) เพิ4มขึ hน เพื4อ

สนบัสนนุการระดมทนุเพื4อการพฒันาระยะยาว 
4. การผอ่นปรนหนี h 

 



 

 

ทศวรรษแห่งการดําเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) เพืIอเป้าหมายการพัฒนาทีI ยัI งยืน
จาํเป็นต้องมีระบบพหุภาคีทีIเข้มแข็ง 
ความท้าทายระดบัโลกที4ไม่เพียงแต่สถานการณ์โรคระบาดเท่านั hน แต่ยงัรวมถึงการเปลี4ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพ จําเป็นต้องอาศยัระบบพหภุาคีที4เข้มแข็งในการจดัการ จึงต้องมีการสนบัสนนุระบบ
พหภุาคีในเวลานี hให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที4เป็นมา ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ4งอยู่ภายใต้ SDG 17 
(ส่งเสริมความร่วมมือเพื4อเป้าหมายการพฒันาที4ยั4งยืน) สามารถเร่งแนวทางการรับมือที4น่าพอใจต่อการระบาดใหญ่และ
การฟืhนตวัที4ยั4งยืน ครอบคลมุและยืดหยุ่นได้ การศึกษาบทเรียนจากการระบาดใหญ่ครั hงนี hเป็นกุญแจสําคญัในการเสริม
ความสามารถของประชาคมระหว่างประเทศในการเตรียมพร้อม ตอบสนอง และฟืhนตวัจากความเสี4ยงครั hงใหญ่อื4น ๆ ใน
อนาคต 
 
การบรรลเุป้าหมายการพฒันาที4ยั4งยืนเป็นความรับผิดชอบระดบัโลก กลยทุธ์ภายในประเทศเพื4อบรรลเุป้าหมายดงักล่าว
จะต้องหลีกเลี4ยงการสร้างผลกระทบทางลบ หรือ ‘การสง่ผา่นผลกระทบ (spillovers)’ ไปยงัประเทศอื4น ๆ รายงานแสดงให้
เห็นว่าประเทศรายได้สงูและกลุม่ประเทศในองค์การเพื4อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีแนวโน้มที4
จะก่อให้เกิดการส่งผ่านผลกระทบทางลบที4ใหญ่ที4สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ4งผลกระทบทางลบผ่านห่วงโซ่อปุทานที4ไม่ยั4งยืน 
การถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกําไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) ซึ4งต้องมีการทํา
ความเข้าใจการสง่ผา่นผลกระทบ มีการวดัผล และมีการจดัการอยา่งรอบคอบ 
 

ข้อค้นพบอืIน ๆ จากรายงานการพฒันาทีIยัIงยืน ประจาํปี 2021 
• ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต้มีความก้าวหน้าในการขับเคลื4อน SDGs มากกว่าภูมิภาคอื4น ๆ ทั hงเมื4อ

เปรียบเทียบกบัปี 2010 และตั hงแต่การรับรองเป้าหมายดงักล่าวในปี 2015 โดยสามประเทศที4มีความก้าวหน้า
มากที4สดุตามคะแนนดชันี SDG ตั hงแต่ปี 2015 ได้แก่ บงักลาเทศ โกตดิววัร์ และอฟักานิสถาน ในบางประเทศที4
ก้าวหน้ามากที4สดุนี hมีข้อมลูฐานตั hงต้น (baseline) ที4ห่างไกลจากความยั4งยืนมากกว่าประเทศอื4น ในทางตรงกนั
ข้าม สามประเทศที4ความก้าวหน้าถดถอยมากที4สดุ คือ เวเนซเุอลา ตวูาล ูและบราซลิ 

• มีความคลาดเคลื4อนระหว่างการแสดงการสนับสนุนทางเมืองต่อ SDGs และการผนวกเป้าหมายเข้ากับ
กระบวนการนโยบายสาธารณะเชิงยทุธศาสตร์ แบบสํารวจของ SDSN ประจําปีนี hในประเด็นความพยายามของ
รัฐบาลในการดําเนินงานเพื4อ SDGs ได้เผยให้เห็นว่า ประเทศที4ถกูสํารวจจํานวนน้อยกว่าครึ4งหนึ4ง (�� จาก �� 
ประเทศ) กล่าวถึง SDGs หรือใช้คําที4เกี4ยวข้องในเอกสารงบประมาณทางการฉบบัล่าสดุ การติดตามนโยบาย
แบบมองไปข้างหน้า (forward looking) สําหรับการเปลี4ยนแปลงระดับรากฐานเพื4อการบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาที4ยั4งยืนที4สําคญั (SDG transformations) สามารถช่วยให้เราก้าวไปไกลกว่าแค่ความมุ่งมั4นและติดตาม
การดําเนินงานของประเทศตา่ง ๆ ได้ 

• กว่าห้าปีหลังการรับรอง SDGs ช่องว่างขนาดใหญ่ในสถิติทางการยังคงมีอยู่ในแง่ของจํานวนประเทศที4
ครอบคลุมและความทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลใน SDGs หลายเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ4ง SDG � (มี
คุณภาพด้านการศึกษา), SDG 5 (ความเท่าเทียมระหว่างเพศ), SDG 12 (การมีแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ), SDG 13 (การรับมือการเปลี4ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ) และ SDG 14 (การใช้
ประโยชน์จากมหาสมทุรและทรัพยากรทางทะเล) 

  



 

 

สรุปสาระสาํคัญเกีIยวกับสถานะและอันดับใน SDG Index ของประเทศไทย 
 

 

 

Key Messages 

• ดชันี SDG จดัอนัดบัประเทศไทยอยู่ที4อนัดบั 43 ของโลกจากทั hงหมด 165 ประเทศ ได้คะแนนรวมของดชันี 74.2 
คะแนน ซึ4งสงูกวา่คา่เฉลี4ยของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต้ที4 65.7 คะแนน อย่างไรก็ดี อนัดบัและคะแนน
ของไทยลดลงเมื4อเทียบกบัปี 2020 ที4ได้อนัดบั 41 และคะแนนรวม 74.5 คะแนน 

• ประเทศไทยยงัมีคะแนนสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยประเทศอนัดบัรองลงมา คือ 
เวียดนาม (อนัดบั 51) มาเลเซีย (อนัดบั65) สงิคโปร์ (อนัดบั76) บรูไนดารุสซาลาม (อนัดบั 84) อินโดนีเซีย (อนัดบั
97) เมียนมาร์ (อนัดบั 101) กมัพชูา (อนัดบั 102) ฟิลปิปินส์ (อนัดบั 103) และลาว (อนัดบั 110)  

• เปรียบเทียบกบัปี 2020 มี SDG รวม 4 เปา้หมายที4มีสถานะแยล่งและไมมี่เปา้หมายใดเลยที4ถกูขยบัสถานะให้ดีขึ hน 
เปา้หมายทั hง 4 ข้างต้น ประกอบด้วย  
o SDG 2 (ขจดัความหิวโหย) จากสถานะ ท้าทาย (สีส้ม) มาเป็น ท้าทายมาก (สีแดง)  

§ ตวัชี hวดัที4มีสถานะแย่ลง คือ ตวัชี hวดัด้านความชุกของภาวะทุพโภชนาการ และตวัชี hวดัที4เกี4ยวข้องกับ
อตัราการสง่ออกยาฆา่แมลง (ตวัชี hวดัใหม)่ 

o SDG 8 (งานที4มีคณุค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) จากสถานะ ยงัมีความท้าทายบางส่วน (สีเหลือง) มา
เป็น ท้าทาย (สีส้ม)  
§ ตัวชี hวัดที4มีสถานะแย่ลง คือ อัตราการเติบโตของ GDP อัตราการว่างงาน และการรับประกันสิทธิ

แรงงานขั hนพื hนฐานอยา่งมีประสทิธิผล 
o SDG 14 (การใช้ประโยชน์จากมหาสมทุรและทรัพยากรทางทะเล) จากสถานะ ท้าทาย (สีส้ม) มาเป็น ท้า

ทายมาก (สแีดง)  
§ ตวัชี hวดัที4มีสถานะแย่ลง คือ ร้อยละของพื hนที4โดยเฉลี4ยที4ได้รับการปกป้องในพื hนที4ทางทะเลที4สําคญัต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และดชันีสขุภาพมหาสมทุรด้านคะแนนนํ hาสะอาด (มลพิษทางทะเล)  
o SDG 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก) จากสถานะ ท้าทาย (สีส้ม) มาเป็น ท้าทายมาก (สแีดง)  

§ ตัวชี hวัดที4มีสถานะแย่ลง คือ ขนาดพื hนที4เฉลี4ยที4ได้รับการปกป้องในพื hนที4บนบกที4สําคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื hนที4ชุม่นํ hา 



 

 

ตั hงแต่ปี 2015 รายงานการพัฒนาที4ยั4งยืนประจําปีได้ให้ข้อมูลที4เป็นปัจจุบันที4สุดเพื4อติดตามและจัดอันดับผลการ
ดําเนินงาน SDGs ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั hงหมด ในฐานะเครื4องมือติดตามอย่างไม่เป็นทางการที4จดัพิมพ์โดย
สํานกัพิมพ์ Cambridge University ซึ4งเป็นสว่นหนนุเสริมความพยายามในการติดตามการดําเนินงานเพื4อบรรลเุปา้หมาย
การพฒันาที4ยั4งยืนอยา่งเป็นทางการโดยรัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ และองค์การสหประชาชาต ิ
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เกีIยวกับ SDSN 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) คือ เครือขา่ยวิชาการเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืนระดบัโลกที4ได้ระดม
ความเชี4ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคจากทั hงภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน เพื4อสนบัสนนุการ
แก้ปัญหาในทางปฏิบตัิเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืนในระดบัท้องถิ4น ระดบัประเทศ และระดบัโลก SDSN ได้ดําเนินงานมาตั hงแต่
ปี 2012 ภายใต้การสนับสนุนของเลขาธิการสหประชาชาติ ปัจจุบัน SDSN กําลังสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ระดับชาติและระดับภูมิภาค เครือข่ายเชิงประเด็นที4เน้นการแก้ปัญหา และตั hง SDG Academy ซึ4งเป็นมหาวิทยาลัย
ออนไลน์เพื4อการพฒันาที4ยั4งยืน 
 
เครือขา่ยวิชาการเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ตั hงขึ hนอยา่งเป็นทางการเมื4อมีนาคม 2020 โดย
มี 4 องค์กรภาคีขับเคลื4อน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที4ยั4งยืน (SDG Move) ในนามคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืน (สทย.) ภายใต้สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 
และมูลนิธิเพื4อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ปัจจุบันมีสมาชิกทางการในประเทศไทยเป็น
มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั 12 แหง่ 
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