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ความยากจนหลายมิติลดลงทั่วโลก ขณะที่โควิด-19 แสดงถึงจุดเปราะบางที่มีอยู่ 

ระดับความยากจนหลายมิติของไทยต ่าที่สุดในอาเซียน 

 
กรุงเทพฯ, 11 October 2021– 70 ประเทศไดล้ดระดบัความยากจนหลายมิติอย่างชดัเจน ขณะที่ไทยมีระดบัความยากจนหลายมิติต ่าที่สุดในอาเซียน อย่างไรก็ดี 
สถานการณ์โควิด-19 ไดแ้สดงให้เห็นถึงความเปราะบางที่มีอยู่แต่เดิมในระบบ จากการวิเคราะห์ล่าสุดของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP 
 
ดชันีความยากจนหลายมิติ หรือ Multidimensional Poverty Index (MPI) ซ่ึงจดัท าโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกบัโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละแก้ไขความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford Poverty and Human Development Initiative – OPHI) เป็นดชันีที่ชี้วดัดา้นต่าง ๆ
นอกจากรายได้ โดยครอบคลุมตวัชี้วดั 10 อย่างที่วดัในมิติการศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิต ซ่ึงค่าดชันีที่ต ่าลงหมายถึงระดบัความยากจนที่ลดลง  
 
การจดัท าดชันีความยากจนหลายมิติในปี 2564 ไดร้วบรวมขอ้มูลจากประเทศก าลงัพฒันา 109 ประเทศ ซ่ึงมีประชากร 5.9 พนัลา้นคน รายงานดงักล่าวไดแ้สดงวา่ 70 
ประเทศ ซ่ึงมีประชากรประมาณ 5 พนัลา้นคน ไดล้ดระดบัความยากจนหลายมิติอยา่งมีนัยส าคญัอยา่งน้อยชว่งหน่ึงในระหวา่ง 20 ปีก่อนโควดิ-19 
 
จากรายงานฉบบัน้ี ดชันีความยากจนหลายมิติของประเทศไทยอยู่ที่ 0.002 ต า่ที่สุดในสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนที่

รวมอยู่ในการศึกษาคร้ังน้ี เช่น เมียนมา (0.176) กมัพูชา (0.170) ลาว (0.108) ฟิลิปปินส์ (0.024) เวียดนาม (0.019) และอินโดนีเซีย (0.014) ดชันีความยากจนหลายมิติ

ของประเทศไทยยงัต า่กวา่ค่าดชันีของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิค (0.023) อีกดว้ย 

http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
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อย่างไรก็ตาม 1.3 พนัลา้นคน หรือร้อยละ 92 ของประชากรในประเทศก าลงัพฒันา ยงัคงเผชิญกบัความยากจนหลายมิติ 

โควิด-19 และความยากจนหลายมิติทั่วโลก 
 
แมจ้ะยงัไม่มีขอ้มูลที่ครบถว้นเก่ียวกบัผลกระทบของโควิด-19 ต่อดชันีความยากจนหลายมิติ การระบาดของโควิด-19 ไดเ้น้นถึงช่องโหว่ในระบบความคุม้ครอง
ทางสังคมและการศึกษา ตลอดจนความเปราะบางของแรงงานทัว่โลก ซ่ึงรายงานน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่า ประเทศที่มีช่องโหว่ดงักล่าวลึกที่สุด คือประเทศที่มีความ
ยากจนหลายมิติในระดบัสูง 
 
ความรุนแรงของวิกฤตโควิด-19 ในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกน้ัน ยงัมีการประเมินต า่เกินไป เน่ืองจากจ านวนผูเ้สียชีวติที่มีจ ากดั ท าให้สถานการณ์น้ีไม่ไดเ้ป็นที่

สนใจในระดบันานาชาติ การศึกษาน้ียงัไดก้ล่าวว่า ประชากรในประเทศที่ยากจนที่สุดไดร้บัผลกระทบอยา่งมหาศาล ซ่ึงผลทีต่ามมาต่อจากน้ีจะแสดงตวัในระยะต่อไป 

“การระบาดของโควดิ-19 ไดล้ดทอนความคืบหน้าของการพฒันาทัว่โลก และเราก็ยงัคงพยายามทีจ่ะท าความเขา้ใจถึงผลกระทบทั้งหมดของมนั” คุณอาคิม สไตเนอร์ 
(Achim Steiner) ผูอ้ านวยการใหญ่ประจ าโครงการพฒันาเเห่งสหประชาชาติ กล่าวไว ้“ดชันีความยากจนหลายมิติในปีน้ีไดย้  า้เตือนให้เราเหน็ความจ าเป็นของภาพรวม
ว่าคนไดร้บัผลกระทบจากความยากจนอยา่งไร คนเหล่าน้ันเป็นใคร อยู่ทีไ่หน ถา้หากเราจะสร้างอนาคตไปขา้งหน้าจากวิกฤตคร้ังน้ี และสรา้งมาตรการตา่ง ๆ  ที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั” 
 
รายงานในปีน้ีไดแ้สดงถึงสถานการณ์ความยากจนที่ถูกซ ้าเติมโดยความเหล่ือมล ้าที่มีอยู่แต่เดิม เช่น ความเหล่ือมล ้าต่อกลุ่มชาติพนัธุแ์ละผูห้ญงิ การวิเคราะหค์วาม
ยากจนในหลายมิตแิละชาติพนัธุ์มีความส าคญัอย่างย่ิง ความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มชาติพนัธุแ์ละสีผิวเป็นส่ิงที่ผูว้างนโยบายควรให้ความส าคญัเพ่ือที่จะให้การพฒันา
หลงัโควิด-19 เป็นไปอย่างยุตธิรรมและทัว่ถึง 
 
ดชันีความยากจนหลายมิตขิองประเทศไทยไดป้รับตวัดีขึ้นในชว่งก่อนโควิด-19 โดยคา่ดชันีในปัจจุบนั ซ่ึงอยู่ที่ 0.002 น้ัน มาจากผลส ารวจเม่ือปี 2562 ขณะที่ในช่วงปี 
2558-2559 และ 2555 คา่ดชันีอยู่ที ่0.003 และ 0.005 ตามล าดบั จากการส ารวจล่าสุด พบวา่ ประชากร 176,000 คน ไดอ้อกจากความยากจนเน่ืองจากการเขา้ถึง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ดขีึ้น เชน่ สุขอนามยั น ้าดื่ม ไฟฟ้า และที่อยู่อาศยั อย่างไรก็ดี การเขา้ถึงการศึกษา โดยเฉพาะจ านวณปีที่เขา้เรียน และการเขา้ถึงสารอาหาร 
ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัที่ยงัขาดแคลน น่ีคือส่ิงทีค่วรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ เม่ือการระบาดของโควดิ-19 ไดส่้งผลกระทบหนักที่สุดตอ่กลุ่มที่เปราะบางที่สุด 
 
การใช้มุมมองหลายมิติเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความยากจนไดเ้น้นย า้ถึงความส าคญัในการมองเร่ืองความยากจนให้มากกวา่มิติดา้นรายได ้ความยากจนหลายมิติในไทยน้ัน 
มีสูงกว่าความยากจนในดา้นการเงนิ 0.5 จดุ ซ่ึงชี้วา่ ถึงแมว้่าคนจะด ารงชวีิตเหนือเส้นความยากจนทางดา้นรายได ้ แต่ก็อาจจะเผชญิความล าบากในดา้นสุขภาพ 
การศึกษา และ/หรือคุณภาพชวีิต 
 
การจดัการความยากจนในหลายมิติน้ันเป็นความทา้ทาย เน่ืองจากเส้นทางในการยุตปัิญหาความยากจนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเส้นตรงเสมอไป และความเปล่ียนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ  ในแต่ละชว่งเวลาก็ไม่เหมือนกนั ไม่มีวิธีใดที่เป็นสูตรส าเร็จ จึงตอ้งมีการวิเคราะห์และด าเนินการให้เกิดวธีิทีห่ลากหลาย นอกเหนือไปจากการเพ่ิมรายได ้
เพ่ือให้เกิดการพฒันาที่ยุตธิรรมและทัว่ถึง นอกจากน้ี นโยบายขจดัความยากจนอย่างละเอียดและแนวทางทีป่ฏิบตัิไดจ้ริงตอ้งมุ่งไปที่การจดัการความรุนแรงและ
ส่วนประกอบของปัญหาความยากจนที่แตกตา่งกนั น่ีคือเวลาแห่งการปรบัเปล่ียนนโยบายและคดิใหม่เร่ืองแนวทางการฟ้ืนตวัหลงัโควดิ-19 ที่ยุตธิรรมและเทา่เทยีม 

สามารถชมรายงานฉบบัเต็มและขอ้มูลไดท้ี่ https://hdr.undp.org/en/2021-mpi และ https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/ 

*** 

ช่องทางการติดต่อของส่ือ:  

https://hdr.undp.org/en/2021-mpi
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