
 

 

Press Release 
รายงานการพฒันาที4ยั4งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ปี 2565 

 

รายงานการพฒันาที,ยั,งยืนฉบบัใหม่ โดยเครือข่ายวชิาการเพื,อการพฒันาที,ยั,งยืน 
(Sustainable Development Solutions Network: SDSN) เผย 

แผนระดบัโลกเพื,อการสนับสนุนทางการเงนิสาํหรับเป้าหมายการพฒันาที,ยั,งยืน 
คือความจาํเป็นเร่งด่วน 

 

ปารีส 2 มิถุนายน 2565 - เปิดตัวรายงานการพัฒนาที4ยั4งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ดัชนี SDG 

และแดชบอร์ด (SDG Index and Dashboards) ประจําปี 2565 เพื4อติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที4

ยั4งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รายงานฉบับนี bระบุว่า วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนานาวิกฤติที4

เกิดขึ bนในห้วงเวลาเดียวกนันั bนได้หยดุยั bงความก้าวหน้าของเปา้หมายการพฒันาระดบัโลก ที4ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ให้การรับรองร่วมกนัในการประชมุสดุยอด (summit) ครั bงประวตัศิาสตร์มาตั bงแตปี่ 2558   

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Messages 

• คะแนนดัชนี SDG ของโลกลดลงเป็นปีที4 2 ติดต่อกัน เนื4องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สงครามในยูเครน และการส่งผ่านผลกระทบทางลบ (spillovers) ได้หยุดยั bงความก้าวหน้าของ SDGs หลาย
เปา้หมาย 

• เน้นยํ bาบทบาทหลกัของประเทศกลุม่ G20 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารเพื4อการพฒันาในระดบั
พหุภาคี  (Multilateral Development Banks: MDBs) ในการขยายการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการ
ขบัเคลื4อน SDGs ทั4วโลก 

• ณ ครึ4งทางของวาระการพฒันาที4ยั4งยืน ค.ศ. 2030 พบว่ายงัมีความแตกต่างกันของหลายประเทศในด้านการ 
บรูณาการ SDGs ในนโยบาย กฎระเบียบ งบประมาณ ระบบตดิตาม และขั bนตอนอื4นของภาครัฐ 

• ประเทศสมาชิกสหประชาชาตจิะได้พบปะกนัอีกครั bงในการประชมุสดุยอดวา่ด้วย SDGs ในกนัยายน ปี 2566 
• ควรขยายผลความร่วมมือและนวตักรรมใหมที่4เกิดขึ bนระหวา่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ4งได้แก่ ความร่วมมือ

ทางวิทยาศาสตร์และข้อมลูมาสนบัสนนุการขบัเคลื4อน SDGs 

“50 ปี หลังการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ:งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference on the 

Human Environment) ณ เมืองสต็อกโฮล์ม เมื:อ พ.ศ. 2515 หลกัพื bนฐานของเปา้หมายการพฒันาที:ยั:งยืนอนั

ได้แก่ ความครอบคลมุทางสงัคม (social inclusion) พลงังานสะอาด (clean energy) การบริโภคอยา่งมีความ

รับผิดชอบ (responsible consumption) ตลอดจนบริการสาธารณะที:ทั:วถึงและทุกคนเข้าถึงได้ (universal 

access to public services) เป็นความต้องการมากกว่าที:เคยเป็นมา เพื:อตอบสนองต่อความท้าทายสําคญั

แหง่ยคุสมยั กลุม่ประเทศยากจนและเปราะบางได้รับผลกระทบอยา่งหนกัหน่วงจากหลากหลายวิกฤติทั bงด้าน

สขุภาพ ภมิูรัฐศาสตร์ และสภาพภมิูอากาศ รวมถงึผลกระทบทางลบตอ่เนื:องที:สง่ผา่นมาจากจากวิกฤติเหลา่นี b

ด้วย (spillovers)เช่นนั bน เพื:อฟืbนคืนและเร่งขับเคลื:อนให้เป้าหมายการพัฒนาที:ยั:งยืนมีความก้าวหน้า เรา

จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือระดบัโลกในการยตุิการเเพร่ระบาดของโควิด-19 เจรจาหาทางยตุิสงครามใน

ยเูครน และสร้างหลกัประกนัให้มีการสนบัสนนุทางการเงินที:จําเป็นสําหรับการบรรลเุป้าหมายการพฒันาที:

ยั:งยืน” - เจฟฟรีย์ ดี. แซคส์ ประธาน SDSN และผู้ เขียนหลกั 

 



 

 

โลกไม่มีการสร้างความก้าวหน้าด้านเป้าหมายการพัฒนาทีAยัAงยืนเป็นปีทีA 2 ตดิต่อกัน 

นานาวิกฤติที4เกิดขึ bนในห้วงเวลาเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติด้านสขุภาพ สภาพภมูิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภมูิรัฐศาสตร์ และการทหาร ล้วนเป็นอปุสรรคสร้างความชะงกังนัแก่การพฒันาที4ยั4งยืนระดบัโลก เห็นได้ว่าคะแนนเฉลี4ย

ดชันี SDG ของโลก ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 เป็นปีที4 2 ติดต่อกนั ซึ4งเป็นผลสําคญัมาจากผลกระทบของโรคระบาดที4มี

ตอ่ SDG 1 (ขจดัความยากจน) และ SDG 8 (งานที4มีคณุคา่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ) รวมทั bงผลจากการดําเนินงานที4

ไม่สู้ดีนกั สําหรับ SDG 11 - 15 (การเปลี4ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพฒันาเมืองที4

ยั4งยืน)  นอกจากค่าใช้จ่ายด้านมนษุยธรรมจํานวนมหาศาลแล้ว ความขดัแย้งทางการทหาร อนัหมายรวมถึงสงครามใน

ยเูครน ยงัเป็นปัจจยัสําคญัที4ส่งผ่านผลกระทบทางลบระหว่างประเทศต่อความมั4นคงทางอาหารและราคาพลงังาน ที4ถกู

ซํ bาเติมด้วยวิกฤติสภาพภมูิอากาศและวิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพอยู่แล้ว เหล่านี bล้วนมาลดทอนการคิดและการ

ลงทุนในระยะยาว ดังนั bน สนัติภาพ การทูต และความร่วมมือระหว่างประเทศ คือเงื4อนไขที4จําเป็นสําหรับโลกในการ

ขบัเคลื4อนเปา้หมายการพฒันาที4ยั4งยืนให้สาํเร็จในปี 2573 และตอ่ไป 

ผลการจดัอบัดบัตามดชันี SDG ปี 2565 ปรากฏวา่ฟินแลนด์ยงัคงครองอนัดบั 1 ตามมาด้วยประเทศกลุม่นอร์ดกิ (Nordic) 

อีก 3 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน และนอร์เวย์ ขณะที4 10 อนัดบัแรกล้วนเป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปทั bงสิ bน ทว่า

ประเทศเหล่านี bก็เผชิญกบัความท้าทายสําคญัในการบรรล ุSDG หลายเป้าหมายด้วยเช่นกนั ในภาพรวมภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกและเอเชียใต้ยงัคงมีความก้าวหน้าในการขบัเคลื4อน SDGs มากกวา่ภมูิภาคอื4น ๆ นบัตั bงแตก่ารรับรองเปา้หมาย

ดงักลา่วในปี 2558 โดยบงัคลาเทศและกมัพชูาเป็นสองประเทศที4มีความก้าวหน้ามากที4สดุตามคะแนนดชันี SDG ตั bงแตปี่ 

2558 ตรงข้ามกบัประเทศเวเนซเุอลาที4ถดถอยลงมากที4สดุ  

 

แผนระดับโลกเพืAอการสนับสนุนทางการเงนิสาํหรับการพัฒนาทีAยัAงยืนคือความจาํเป็นเร่งด่วน 

การบรรล ุSDGs ให้สําเร็จได้นั bนมีพื bนฐานมาจากการลงทนุในโครงสร้างทางกายภาพ (physical infrastructure) (หมาย

รวมถงึ พลงังานหมนุเวียน และเทคโนโลยีดจิิทลั) และในทนุมนษุย์ (human capital) (หมายรวมถงึ สขุภาพและการศกึษา) 

ทวา่ประชากรที4ยากจนครึ4งหนึ4งของโลกยงัไม่สามารถเข้าถึงตลาดเพื4อเข้าถึงทนุในเงื4อนไขที4สามารถยอมรับได้ โดยบรรดา

ประเทศยากจนและเปราะบางได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากนานาวิกฤติเเละจากการส่งผ่านผลกระทบทางลบ

เหล่านั bนด้วย ขณะที4แรงกดดนัด้านงบประมาณที4เพิ4มสงูขึ bน การใช้จ่ายงบประมาณทางการทหารที4เพิ4มสงูขึ bน และการ

เปลี4ยนแปลงสําคัญในลําดับความสําคัญของการวางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในประเทศในยุโรป อาจส่งผลให้เงินทุน

สําหรับการพฒันา (development funds) ที4มีอยู่เดิมสําหรับสนับสนุนการพฒันาที4ยั4งยืนระดบัโลกนั bนลดลงไปด้วย ใน

บริบทเดียวกนันี b รายงานฯ ได้นําเสนอแผนห้าข้อเพื4อการสนบัสนนุทางการเงินสําหรับการขบัเคลื4อนเปา้หมายการพฒันาที4

ยั4งยืนระดบัโลก โดยเน้นยํ bาถึงบทบาทหลกัของประเทศกลุ่ม G20 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารเพื4อการ

พฒันาในระดบัพหุภาคี (Multilateral Development Banks: MDBs) ในการขยายการสนบัสนุนทางการเงินสําหรับการ

ขบัเคลื4อน SDGs ทั4วโลก  

 

 

 



 

 

ณ ครึAงทางสู่ ปี 2573 ความพยายามเชิงนโยบายและความมุ่งมัAนเพืAอบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีA

ยัAงยืนยังแตกต่างกันมาก 

ขับเคลื4อนมาถึงครึ4งทางของวาระการพัฒนาที4ยั4งยืน ค.ศ. 2030 การบูรณาการ SDGs ให้เป็นส่วนหนึ4งของนโยบาย 

กฎระเบียบ งบประมาณ ระบบการติดตาม ตลอดจนนโยบายและขั bนตอนอื4นของภาครัฐ เหลา่นี bยงัคงแตกตา่งกนัไปในแต่

ละประเทศ สําหรับกลุม่ประเทศสมาชิก G20 อย่างสหรัฐอเมริกา บราซิล และรัสเซีย เป็นประเทศที4ให้การสนบัสนนุวาระ

การพฒันาที4ยั4งยืน ค.ศ. 2030 และ SDGs น้อยที4สดุ ในทางตรงกนัข้าม ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกคือกลุ่มประเทศที4ให้การ

สนบัสนนุมากกว่าโดยเปรียบเทียบ เช่นเดียวกบัประเทศอาร์เจนตินา เยอรมนี ญี4ปุ่ น และเม็กซิโก (ซึ4งเป็นประเทศสมาชิก 

G20) สว่นบางประเทศอยา่งเบนินและไนจีเรีย คือตวัอยา่งของประเทศที4แม้จะได้อยูใ่นอนัดบัท้าย ๆ ของดชันี SDGs แตมี่

คะแนนสงูกว่าโดยเปรียบเทียบในส่วนความพยายามขบัเคลื4อนนโยบาย นอกจากนี b ยงัน่าสนใจว่าเบนินและเม็กซิโกเป็น

สองประเทศที4ตีพิมพ์พนัธบตัรรัฐบาลเพื4อความยั4งยืน (SDG Sovereign Bonds) ในช่วงไม่กี4ปีที4ผ่านมานี b เพื4อขยายการ

ลงทนุในการพฒันาที4ยั4งยืนของประเทศ 

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะได้พบปะกันเป็นครั bงที4 2 นบัตั bงเเต่การรับรอง SDGs เมื4อปี 2558 ในเดือนกันยายน ปี 

2566 โดยครั bงนี bจะพบปะกนัในการประชุมนอกรอบของการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สําหรับการประชุมสดุยอดว่า

ด้วย SDGs (SDGs Summit) เพื4อร่วมกําหนดลาํดบัความสาํคญัของการฟืbนฟแูละเร่งขบัเคลื4อน SDGs ให้มีความก้าวหน้า

ภายในปี 2573 และไกลออกไป โดยเปา้หมายระดบัชาติ ยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิที4ดีและมีความมุ่งมั4น มีความสําคญั

อยา่งยิ4งที4จะขบัเคลื4อน SDGs ไปสูว่าระของการลงมือทํา  

 

ข้อค้นพบอืAน ๆ จากรายงานการพัฒนาทีAยัAงยืน ประจาํปี 2565  

• ประเทศรํ4ารวยก่อให้เกิดการส่งผ่านผลกระทบทางลบระหว่างประเทศ (international spillovers) โดยเฉพาะ
ที4มาจากการบริโภคที4ไม่มีความรับผิดชอบ (unsustainable consumption) ซึ4ง ดชันีของการส่งผ่านผลกระทบ
ทางลบระหวา่งประเทศ (international spillover index) ประจําปี 2565 ที4รวมอยูใ่นรายงานฉบบันี bได้ชี bให้เห็นวา่
บรรดาประเทศรํ4ารวยสง่ผ่านผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจสงัคมและสิ4งแวดล้อมต่อประเทศอื4น รวมไปถึงผ่าน
ทางการค้าและหว่งโซอ่ปุทานที4ไมย่ั4งยืน  

• ความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ที4เกิดขึ bนระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ4งได้แก่ ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และข้อมูลควรได้รับการขยายผลเพื4อสนับสนุน SDGs เนื4องจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และระบบข้อมูลสามารถใช้ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาในช่วงที4เกิดวิกฤตการณ์ได้ อีกทั bงยงัสามารถ
ให้ความแม่นยําในการระบุความท้าทายที4สําคัญในยุคปัจจุบัน สิ4งเหล่านี bจําเป็นต้องอาศัยการลงทุนในขีด
ความสามารถเชิงสถิติ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ตลอดจนการศึกษาและ
พฒันาทกัษะ ที4ควรมีการลงทนุเพิ4มมากขึ bนและมีตอ่ไปในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

สรุปสาระสาํคัญเกีAยวกับสถานะและอันดับใน SDG Index ของประเทศไทย 
 

 

 

 

Key Messages 

• ดัชนี SDG จัดอันดับประเทศไทยอยู่ที^อันดับ 44 ของโลกจากทั bงหมด 163 ประเทศ ได้คะแนนรวมของ
ดัชนี 74.1 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี4ยของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต้ (65.9) อย่างไรก็ดี อนัดบัและ
คะแนนของไทยลดลงเมื4อเทียบกบัปี 2564 ที4ได้อนัดบั 43 และคะแนนรวม 74.2 คะแนน 

• ประเทศไทยยังมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศอนัดบัรองลงมา 
คือ เวียดนาม (อนัดบั 55) สิงคโปร์ (อนัดบั 60) มาเลเซีย (อนัดบั 72) อินโดนีเซีย (อนัดบั 82) บรูไนดารุสซาลาม 
(อนัดบั 93)  ฟิลปิปินส์ (อนัดบั 95) เมียนมา (อนัดบั 103) กมัพชูา (อนัดบั 107) และลาว (อนัดบั 111)  

• เมื4อพิจารณาภาพรวมของ SDGs แตล่ะเปา้หมายพบวา่ 
• เป้าหมายที^มีสถานะท้าทายขั fนวิกฤติ (แดง) มี 5 เปา้หมาย คือ SDG 2 ขจดัความหิวโหย SDG 3 

สุขภาพและความเป็นอยู่ที4ดี  SDG 14 ทรัพยากรทางทะเล SDG 15 ระบบนิเวศบนบก และ SDG 
16  ความสงบสขุ ยตุธิรรม และสถาบนัเข้มแข็ง 

• เป้าหมายที^มีสถานะท้าทายมาก (ส้ม) มี 10 เปา้หมาย คือ SDG 5 ความเทา่เทียมทางเพศ SDG 6 
นํ bาสะอาดและการสุขาภิบาล SDG 7 พลังงานสะอาดที4เข้าถึงได้  SDG 8 งานที4มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศษฐกิจ SDG 9 โครงสร้างพื bนฐานนวตักรรมและอตุสาหกรรม SDG 10 ลดความเหลื4อม
ลํ bา  SDG 11 เมืองและชมุชนที4ยั4งยืน SDG 12 การผลติและบริโภคที4ยั4งยืน SDG 13 การรับมือกบัการ
เปลี4ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ SDG 17  ความร่วมมือเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืน 

• เป้าหมายที^มีสถานะท้าทาย (เหลือง) มี 1 เปา้หมาย คือ SDG 4 การศกึษาที4มีคณุภาพ โดยความ
ท้าทายที4ยงัคงมีอยู่คือ อตัราการสําเร็จการศึกษาระดบัชั bนมธัยมศึกษา แม้ว่าแนวโน้มคะแนนของ
ตวัชี bวดัดงักลา่วจะเพิ4มขึ bนจนสามารถบรรลเุปา้หมายได้และเป็นไปตามแผนภายในปี 2573 



 

 

• เป้าหมายที^มีสถานะบรรลุเป้าหมาย (เขียว) มี 1 เปา้หมาย คือ SDG 1 ขจดัความยากจน 
• เป้าหมายที^ มีสถานะท้าทายขั fนวิกฤติ (แดง) มากถึง 4 ใน 5 ได้แก่ SDG 2 ขจัดความหิวโหย 

SDG 14 ทรัพยากรทางทะเล SDG 15 ระบบนิเวศบนบก และ SDG 16 ความสงบสุขยุติธรรมและ
สถาบนัเข้มแข็ง มีตัวชี fวัดที^แนวโน้มของคะแนนหยุดน̂ิงอยู่กับที^หรือเพิ^มขึ fนน้อยกว่า 50% ของ
อัตราที^กําหนด ภายในปี 2573 (ลูกศรสีส้ม) ขณะที4 SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที4ดี มี
แนวโน้มที4คะแนนตวัชี bวดัพฒันาดีขึ bนพอสมควร แม้จะยงัไม่เพียงพอต่อการบรรลเุป้าหมาย (ลกูศรสี
เหลือง)  

• SDG17 เป็นเป้าหมายที^มีแนวโน้มคะแนนตวัชี fวัดยํ^าแย่ลง (ลกูศรสแีดง) โดยตวัชี bวดัดงักลา่ว คือ  
o งบประมาณภาครัฐที4ใช้ไปกบัประเดน็สขุภาพและความเป็นอยูที่4ดี และการศกึษา  
o ยอดรวมรายได้ภาครัฐ คดิเป็นสดัสว่นของ GDP 
o ระบบด้านสถิตขิองชาต ิตามเกณฑ์  Statistical Performance Index (SPI) ของธนาคารโลก 

 
ตั bงแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รายงานการพฒันาที4ยั4งยืนประจําปีได้ให้ข้อมลูที4เป็นปัจจบุนัที4สดุเพื4อติดตามและจดัอนัดบัผล

การดําเนินงาน SDGs ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั bงหมด ซึ4งรายงานดงักล่าวถกูเขียนโดยกลุ่มผู้ เชี4ยวชาญอิสระ 

(independent experts) ของเครือข่ายวิชาการเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืน (Sustainable Development Solutions Network: 

SDSN) นําทีมโดยศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ แซคส์ (Prof. Jeffrey Sachs) ประธาน SDSN ผลิตโดย SDSN จัดพิมพ์โดย

สาํนกัพิมพ์ Cambridge University และได้รับทนุสนบัสนนุร่วมผลติจากมลูนิธิ Bertelsmann Stiftung  
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เกีAยวกับ SDSN 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) คือ เครือขา่ยวิชาการเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืนระดบัโลกที4ได้ระดม

ความเชี4ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคจากทั bงภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน เพื4อสนบัสนนุการ

แก้ปัญหาในทางปฏิบตัิเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืนในระดบัท้องถิ4น ระดบัประเทศ และระดบัโลก SDSN ได้ดําเนินงานมาตั bงแต่

ปี 2555 ภายใต้การสนับสนุนของเลขาธิการสหประชาชาติ ปัจจุบัน SDSN กําลังสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา

ระดับชาติและระดับภูมิภาค เครือข่ายเชิงประเด็นที4เน้นการแก้ปัญหา และตั bง SDG Academy ซึ4งเป็นมหาวิทยาลยั

ออนไลน์เพื4อการพฒันาที4ยั4งยืน 

เครือขา่ยวิชาการเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ตั bงขึ bนอยา่งเป็นทางการเมื4อมีนาคม 2563 โดย

มี 4 องค์กรภาคีขับเคลื4อน ได้ แก่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที4ยั4งยืน (SDG Move) ในนามคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื4อการพฒันาที4ยั4งยืน (สทย.) ภายใต้สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 

และมูลนิธิเพื4อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ปัจจุบันมีสมาชิกทางการในประเทศไทยเป็น

มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั 19 แหง่ 
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