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เรอโน เมแยร์
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

ในป ีพ.ศ. 2564 การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 เขา้สูป่ทีีส่องแลว้ ยงัคงกอ่อปุสรรคปญัหา 
ทั้งในชีวิตของผู้คนมากมาย ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนแผนการ
และกิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานและองค์กร สำาหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ดำาเนิน
การรับมือวิกฤตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติสาธารณสุข และการจัดการ
ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด 19 
ได้อย่างมาก

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังคงปรับโครงการและดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ 
อย่างเข้มข้นขึ้น โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อแบ่งเบาภาระซึ่งชุมชนต้องแบกรับ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนเปราะบางที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
และเยาวชน ผู้หญิง ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ ์
ผู้อพยพ และแรงงานนอกระบบ ด้วยอาศัยองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ผล 
กระทบด้านสังคม เศรษฐกิจของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งตีพิมพ์โดยทีมงาน
สหประชาชาติประจำาประเทศไทย (United Nations Country Team – UNCT) 
ในปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ 
ทั่วประเทศ ด้วยเงินสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ 
รวมถึงเงินทุนพิเศษจากสำานักงานใหญ่

นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2564 ยังถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำาหรับโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย เพราะปีนี้คือปีสุดท้ายของรอบระยะเวลา 
โครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จึงถึงคราวต้องประเมินผลงานและผลการดำาเนินงาน 
ของเรา รวมถึงปรึกษาหารือกับพันธมิตร เกี่ยวกับการร่างแผนงานความร่วมมือ 
ฉบับใหม่ รอบปี พ.ศ. 2565-2569 กระบวนการนี้จะคู่ขนานกับกรอบความร่วมมือว่าด้วย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation 
Framework: UNSDCF) ฉบับใหม่ อันจะเป็นแนวทาง (roadmap) ที่ครอบคลุม เพื่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสหประชาชาติ

การปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมความคิดเห็น และความต้องการจากทุกชุมชนทั่ว
ประเทศไทยเป็นเรื่องท้าทาย เพราะข้อจำากัดด้านการเดินทางในระหว่างการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโอบรับการเปลี่ยนผ่าน 
สู่ระบบดิจิทัล ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยการลงทุนทางการเงิน และการเพิ่มศักยภาพ 
เจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และปรับใช้แนวทางใหม่ ๆ  เพื่อให้กระบวน 
การเปลี่ยนผ่านสำาเร็จผล

ในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้อาศัยความสัมพันธ์อันมั่นคง
แน่นแฟ้นกับภาคส่วนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้รับแรงบันดาล 
ใจจากความเข้มแข็งของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และได้รับความรู้จากแผนงาน 
ความร่วมมือฉบับก่อนหน้านี้ และบทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้มุ่งเน้นความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเหลื่อมล้ำา และเอกภาพ 
ในสังคม ด้วยคำานึงถึงเรื่องนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้ร่างแผนงาน 
ความร่วมมือสำาหรับปี พ.ศ. 2565-2569 ในสามประเด็นหลัก อันได้แก่ 1. เร่งปฏิรูป
ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมทุกคน 2. ส่งเสริมนวัตกรรมและทางแก้ปัญหา 
ดิจิทัลเพื่อเสริมพลังให้ผู้คน และพัฒนาศักยภาพ 3. ส่งเสริมสถาบันและการมีส่วนร่วม 
ของผู้คน แผนงานความร่วมมือฉบับใหม่นี้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF) และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
ซึ่งรัฐบาลรับรองเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการบริหารของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติอนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2565

ด้วยแผนงานความร่วมมือฉบับใหม่นี้ และอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับอนุมัติในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2564 คณะ
ทำางานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงมุ่งเน้นปรับใช้ทางแก้ปัญหาด้านการ
พัฒนาแบบบูรณาการ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหมดจากภาครัฐ ประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายหลากหลายซึ่งประเทศไทยกำาลังเผชิญ เราขอ
ขอบคุณการสนับสนุนและความร่วมมือที่ได้รับจากพันธมิตรของเรา รวมถึงกำาลังใจจาก
ชุมชนท้องถิ่น ทำาให้เราได้ส่งมอบผลสำาเร็จซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เอกสารฉบับนี้นำาเสนอผลสำาเร็จที่ว่านี้ โดยเน้นย้ำาให้เห็นถึงความสัมพันธ์มั่นคงของ
เรากับผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของเรา 
เราจำาเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากคุณต่อไป เพื่อประสบผลสำาเร็จให้ได้มากขึ้น 
และดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกคน
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ในปี พ.ศ. 2564 คือปีที่สองของภาวะหยุดชะงัก (disruption) อันเกิดจาก 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การแพร่ 

ระบาดของโรค ได้ชะลอความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDG) ทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศหดตัวลงและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ภาคการท่องเที่ยว และภาคส่วนนอกระบบซึ่งขาดความมั่นคงทางสังคม 

ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2563 รัฐบาลจะใช้งบประมาณ 5.8 หมื่นล้านเหรียญ 

สหรฐัเพือ่มอบการคุม้ครองทางสงัคมและกระตุน้เศรษฐกจิ ทวา่สถานการณ์ 

ของกลุม่เปราะบาง อาท ิผูห้ญงิ ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ คนพกิาร กลุม่ 

ชาตพินัธุ ์และเยาวชน กย็งัย่ำาแยล่งอยา่งตอ่เนือ่ง ยิง่ไปกวา่นัน้ ความกา้วหนา้ 

ในบางมติขิองประเทศไทยกย็งัชะลอตวัลง เนือ่งจากการแพรร่ะบาดของโรค 

โควดิ 19 จงึเปน็อปุสรรคทีม่าขดัขวางความกา้วหนา้ในการขจดัความยากจน 

ลดความเหลื่อมล้ำา และเพิ่มคุณภาพการศึกษา

ถึงแม้จะคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะเติบโตขึ้น 

รอ้ยละ 3.5-4.5 ในป ีพ.ศ. 25651 หากแตผ่ลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 

จากการระบาดใหญ่ยังเลวร้ายลงอีก เพราะสถานการณ์น้ำาท่วมรุนแรง 

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำาให้ GDP ลดลงร้อยละ 0.12 ในขณะ 

เดียวกัน โรคโควิด 19 ก็ได้ทำาให้อัตราการว่างงานและความยากจนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรุนแรงอยู่แล้วยิ่งย่ำาแย่ลงอีก

สนับสนุนการฟื้นตัวจากโรคโควิด 19

1 รายงานเศรษฐกิจโดยสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2564 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2565 
2 2018-2021 Strategic Plan – Results Oriented Analysis Report For Country Offices, page 2
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สำาหรับประเทศไทยนั้น เส้นทางสู่การฟื้นตัวจากโรคโควิด 19 จำาต้องอาศัย 

การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โอกาสที่เท่าเทียม 

สำาหรบัทกุคน และวถิชีวีติแบบยัง่ยนื จำาเปน็ตอ้งทบทวนเสน้ทางการพฒันา 

เสียใหม่เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 ได้สร้างความท้าทายให้แก่งานของโครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติในประเทศไทย และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที ่

รุนแรงก็ได้ก่อเกิดอุปสรรคขวางกั้นความก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่เท่าเทียม 

ยั่งยืน และเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการส่งเสริมการต่อต้านการ

ทุจริต การมีส่วนร่วมของพลเมือง เอกภาพของสังคม และโครงการริเริ่ม

ความร่วมมือใต้-ใต้ (south-south cooperation)

เพื่อรับมือกับความตึงเครียดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ 

(human capital) ผ่านการส่งเสริมศักยภาพของผู้แสดงบทบาทที่เป็น

หน่วยงานรัฐ และไม่ใช่รัฐ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพูดคุยระหว่างสมาชิกชุมชน และ

ผู้มีอำานาจตัดสินใจเพื่อค้นหาทางแก้ไขปัญหา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติด้วยการสนับสนุนของรัฐบาล ได้มอบ 

เงินทุนช่วยเหลือให้พื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง โครงการส่งเสริมการฟื้น 

ตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคโควิด 19 ได้สนับสนุน 

ช่วยเหลือประชากรที่เปราะบางที่สุด และชุมชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยง 

ผ่านเงินทุนที่มอบให้แก่องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์การนอก 

ภาครัฐ (NGO) รวมถึงในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา โครงการนี ้

ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อความมั่นคงทางอาหาร 

การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การคุ้มครองทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ 

เงินทุนมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและการพัฒนาความเป็นอยู่ การมีส่วนร่วม 

กับภาคประชาสังคม และประชาชน และการสนับสนุนเฉพาะทางสำาหรับ

หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เพื่อปรับใช้แนวทางป้องกันความขัดแย้ง และ 

ส่งเสริมเอกภาพของสังคม

ผู้รับประโยชน์จากเงินทุนได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้สัญชาติ ผู้อพยพ 

คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ผู้ค้าบริการทางเพศ 

เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมีบทบาท 

สำาคัญในการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทาง และสร้างศักยภาพให้แก่ 

ผู้รับเงินทุนและสมาชิกชุมชน เงินทุนนี้ส่งเสริมภูมิต้านทานให้แก่ชุมชน 

และออกแบบทางแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 

บรรดาผู้รับประโยชน์ได้รับความรู้ และทักษะมากขึ้นกว่าก่อนการแพร่ 

ระบาดของโรคโควิด 19 นอกเหนือจากการเข้าถึงอาหารที่มากขึ้น รายได ้

สูงขึ้นและมีกำาลังซื้ออาหารมากขึ้น อีกทั้งชุมชนยังรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม

อย่างลึกซึ้ง

กิจกรรมมอบเงินทุนได้สร้างผลลัพธ์ให้แก่ผู้รับประโยชน์มากกว่า 4,000 คน
โดยตรง (แบ่งเป็นชาย 1,487 คน และหญิง 2,531 คน) ทั้งจากชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งรวมถึงเยาวชนจากมาเลเซียผู้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตน

รายงานประจำาปี 2564 • โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย v
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โครงการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคโควิด 19 
ทำาให้กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เช่น ผู้หญิง ได้รับความรู้และฝึกทักษะของตนเอง 
เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น และมีกำาลังซื้ออาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น
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ในการเดินทางบนเส้นทางสู่การฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

จำาเป็นต้องเข้าใจว่า โรคระบาดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง

อย่างไร และจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง เพื่อให้ระบบต่าง ๆ มี 

ภูมิต้านทาน และรับมือปัญหาได้มากขึ้น

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดทำาการประเมินผลกระทบด้าน 

สังคมและเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ต 

โดยบูรณาการผลการวิเคราะห์ของดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 

Achievement Index) และเน้นให้เห็นผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อกลุ่ม 

เปราะบาง ผลการประเมินเน้นย้ำาว่าจำาเป็นต้องทำาให้เศรษฐกิจของจังหวัด 

ภูเก็ตมีความหลากหลายมากขึ้น และลดการพึ่งพิงการท่องเที่ยวลง โดย

แนะนำากลยุทธ์การฟื้นฟูแนวทางใหม่ รวมถึงสร้างสมดุลระหว่างการฟื้นฟู 

ระยะสั้น และการสร้างความหลากหลายให้แก่เศรษฐกิจในระยะยาว 

เสริมสร้างหลักการวางแผนโครงการให้มุ่งเน้นการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ 

ตามลำาดับความสำาคัญ และเพิ่มเงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื่อการลงทุนในเรื่องสำาคัญ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังช่วยวางกลยุทธ์ 

การสร้างความหลากหลายให้แก่เศรษฐกิจภูเก็ต และใช้เป็นข้อมูลจัดทำา 

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตฉบับล่าสุด

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาชิ้นหนึ่งที่ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าอาหาร 

(food value chain) ได้มุ่งเน้นความพยายามของจังหวัดและภูมิภาค 

แสดงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีสำาคญัและคา่พืน้ฐาน (base line) ดา้นการพฒันาดา้น 

สังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค ตลอดจนแสดงให้เห็นภาพการวิเคราะห์

ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรเจ็ดชนิดหลัก ซึ่งสำาคัญอย่างยิ่งต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ

สถานการณ์โรคโควิด 19 ยิ่งทำาให้กลุ่มที่ตกอยู่ในความเสี่ยง จำาเป็นต้อง 

พฒันาทกัษะของตนเองใหม้คีวามหลากหลาย เพือ่ใชบ้รรเทาความทกุขย์าก 

อันเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทำางานร่วม 

กับกลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงและชายข้ามเพศ เยาวชน คนพิการ เพื่อสร้าง

เสริมทักษะและความสามารถของคนเหล่านี้ ให้พวกเขาสำารวจเส้นทาง

สร้างรายได้ใหม่ ๆ  ในระหว่างกระบวนการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้

การสร้างแผนฟื้นฟูจากโรคโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ออกแบบกลยุทธ์ระดมทุน 
(crowdfunding) เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าด้วย 
ผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อการท่องเที่ยวในเกาะเต่า การระดมทุนครั้งนี ้
ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกด้วยการเก็บขยะทะเลจำานวน 40 ตันเท่านั้น 
แต่ยังช่วยสร้างงานสีเขียว (green job) ประมาณ 200 อัตราในชุมชน 
โดยช่วยให้ชายและหญิงท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังผ่านพ้น 
การระบาดใหญ่ครั้งนี้
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โรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะในแง่พื้นที่ส่วนตัว และความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ หากทำาให้ทักษะของหญิงที่เปราะบางมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้หญิงเหล่านี ้
ก็จะมีสภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



โรคโควดิ 19 สง่ผลกระทบตอ่ผูห้ญงิทัง้ในชวีติสว่นตวั และในดา้นสงัคมและ 

เศรษฐกิจ และเพื่อทำาความเข้าใจสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้หญิง ในการรับมือกับความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ (gender-

based violence) โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาตจิงึจดัทำาการวเิคราะห ์

ร่วมกับทีมงานสหประชาชาติประจำาประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Gap 

Analysis and Needs Assessment of Gender-Based Violence 

Response System in Thailand and Implications for Crisis Responses 

during COVID-19” (การวิเคราะห์ช่องว่างและการประเมินความต้องการ 

ของระบบการตอบสนองความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะในประเทศ 

ไทย และนัยยะสำาหรับการตอบสนองวิกฤตระหว่างการแพร่ระบาดของโรค 

โควดิ 19) กจิกรรมนีท้ำาใหเ้กดิคำาแนะนำาดา้นนโยบาย เพือ่ปรบัปรงุระบบการ 

ตอบสนองต่อความรุนแรงบนฐานของเพศสภาวะ

นอกจากนี ้กลุม่คนพกิารยงัไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ 19 อกีดว้ย นอกจาก 

ต้องสูญเสียงานแล้ว หลายคนยังมีโอกาสจำากัดในการเข้าถึงข่าวสารและ 

ข้อมูล และขาดแคลนโอกาสพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อปรับตัว 

ต่อสถานการณ์ เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าคนกลุ่มนี้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดการฝึกอบรมขึ้นหลายครั้ง เพื่อให้กลุ่ม

คนพิการมีทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด โดยมุ่งเน้นงานด้านดิจิทัล

การออกแบบเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
การหาเงินทุนเพื่อการฟื้นตัว
จากโรคโควิด 19 และอื่น ๆ
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การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 และวกิฤตเศรษฐกจิทีต่ามมายิง่เนน้ใหเ้หน็ 

ถึงความจำาเป็นที่ต้องดูแลให้มั่นใจว่าการพัฒนาของประเทศไทยเป็นไป 

ตามกรอบงานด้านการเงินที่ครอบคลุม แม้ว่าจะมีความเสียหายมากมาย 

แต่แนวทางสู่การฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มอบโอกาสให ้

คนทำางานด้านการพัฒนาได้ทบทวนว่าควรหาเงินทุนสำาหรับเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายได้ทันท่วงที

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและพันธมิตรอื่น ๆ  ได้แสวงหาหนทางใน 

การเพิ่มเงินทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศใน 

ประเดน็สำาคญัตา่ง ๆ  ตลอดจนการบรรลเุปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่รวม

ถึงกลยุทธ์ด้านเงินทุน การจัดการงบประมาณที่ดีขึ้น การดึงดูดนักลงทุน 

จากภาคเอกชน และประเมินผลลัพธ์ของเงินทุนดังกล่าวต่อเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมมือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง พัฒนากรอบแนวทางการบริหาร

จัดการเงินทุนระดับชาติแบบบูรณาการ (Integrated National Financing 

Framework) กรอบแนวทางนี้จะช่วยเสริมสร้างการสนทนาระหว่างผู้วาง 

นโยบาย ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับประเด็นที่ได้รับการจัด

ลำาดับความสำาคัญ



ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และปัญหาเร่ง 
ด่วนด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยทั้งต่อความอยู่รอดของ
มนุษย์ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุษย์อีก
ด้วย ภายใต้สภาวการณ์นี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน จำาเป็นต้องรับมือกับภัยคุกคามในหลายมิติเหล่านี้ และ
รับมือกับประเด็นปัญหาระดับโลกต่าง ๆ  ด้วยการดำาเนินการ
ตามปรัชญาความมั่นคงของมนุษย์ โดยต้องปรับให้เข้ากับยุค 
สมัยใหม่

แผนยุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รอบป ี
พ.ศ. 2565-2568 ให้ความสำาคัญกับความมั่นคงของมนุษย์ 
ในการสร้าง ภูมิคุ้มกันต่อปัญหา รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ทำางาน 
ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย 
ในการรับมือกับปัญหาระดับโลกที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในที่นี้ ข้าพเจ้าขอเน้นย้ำาโครงการสำาคัญบางโครงการที่
ประเทศญี่ปุ่นได้ดำาเนินการร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ

ประการแรก ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่จะกล่าวว่า ขณะที่วิกฤต
โรคโควิด 19 ขึ้นสู่จุดสูงสุดในปี พ.ศ. 2564 ประเทศญี่ปุ่น
และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินแก่ชุมชนที่เปราะบาง และตกอยู่ในความเสี่ยงที่สุด 
ทั่วประเทศไทยด้วยการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ตลอดจน

เสริมสร้างชีวิต 
ความเป็นอยู่และ 
ภูมิต้านทานต่อ
ปัญหาผ่านโครงการ
มอบเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 
23 โครงการ โดยมีผู้รับ
ประโยชน์โดยตรง 23,500 ราย

ประการที่สอง ในแง่การลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนช่วยเหลือ 
โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงสึนามิในประเทศไทย เพื่อให้คนพื้นที่
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติมากขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญ 
และความพยายามของทีมงานจากโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนี
ภัยสึนามิที่โรงเรียนเป้าหมาย โดยให้สมาชิกชุมชนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จ

ประการสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มต้น
ความร่วมมือครั้งใหม่กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
ในโครงการ Business and Human Rights Global Project 
(โครงการระดับโลกว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน) โครงการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นส่งเสริมการตรวจสอบมิติด้านสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก และส่งเสริมแนวทางดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบของบริษัทญี่ปุ่นและผู้จัดหาสินค้า
หรือบริการของบริษัทเหล่านี้ ผ่านการศึกษาวิจัย การสัมมนา 
และการปรึกษาหารือที่เกี่ยวข้อง

นอกจากโครงการเหล่านี้แล้ว ข้าพเจ้ายังมุ่งหวังว่าจะได้
ทำางานกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติต่อไป ในยุค
สมัยหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้เกิดวงจร
แห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันดีงาม อย่าง
ยืดหยุ่นและมีภูมิต้านทานต่อปัญหา

สารจาก 
นายนาชิดะ คาซูยะ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
ประจำาประเทศไทย
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ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวทางการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2564 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำาเนินงานในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกัน

ซึ่งรวมถึง การเติบโตสีเขียว การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และการ 

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดความเหลื่อมล้ำา โดยใช้วิธีการ 

พัฒนาบนฐานของสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่นและการ 

เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2564 หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

(Leave No One Behind) เป็นเหมือนดวงประทีปชี้นำาทาง เนื่องจาก

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ขยายงานด้านการปรับเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ยั่งยืนให้เหมาะสมกับการดำาเนินการในท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่วม

กับผู้มีอำานาจทั้งหมด ตลอดจนพันธมิตรจากหลายภาคส่วน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนความพยายามบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมศักยภาพของ

เทศบาลตา่ง ๆ  ในการปรบัแผนการ งบประมาณ และการดำาเนนิงานของตน 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเสริมพลัง (empo- 

wering) ให้แก่กลุ่มเปราะบางที่สุดให้เป็นแชมเปี้ยนด้านเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทำางานร่วมกับผู้แสดง

บทบาททั้งจากรัฐบาลและที่ไม่ใช่รัฐ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

เพื่อส่งเสริมวาระการพัฒนาบนฐานสิทธิมนุษยชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

เสริมสร้างเอกภาพในสังคม และปรับปรุงสมดุลระหว่างมนุษย์และโลก

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมงานกับสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการฝึกอบรมและให้ความช่วย

เหลือเฉพาะทางแก่บริษัทภาคเอกชน เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถประเมิน

และจัดการผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความช่วยเหลือของ Social Innovation 

Platform (แพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคม) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิการ 

รับฟังผู้คนในกลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วน กระบวนการนี้ให้ความสำาคัญ 

กับพันธมิตร หรือผู้ร่วมสร้าง (co-creator) ในฐานะผู้เล่นบทบาทสำาคัญ 

ซึ่งมีอำานาจในการเอาชนะการทำางานแบบต่างคนต่างอยู่ และสร้างผล 

สำาเร็จร่วมกัน ความสัมพันธ์ทางตรงที่สร้างขึ้นกับองค์กรปกครองระดับ 

อำาเภอซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงได้มอบ

ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาใน

ระดับรากฐาน โดยอาศัยวิธีการทรงประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมกับ

พลเมือง หลายฝ่ายคาดหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงสร้างการ

พัฒนา และความมุ่งหวังที่จะปรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้อง

กับบริบทของภูมิภาค แล้วก้าวไปให้ไกลกว่านั้น

สืบเนื่องจากกระบวนการนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสามารถ 

อำานวยความสะดวกให้เกิดการสนทนาและการดำาเนินการที่ทรงประสิทธิ 

ภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการหลายโครงการในภาคใต้ของประเทศไทย 

สิ่งนี้ส่งเสริมกรอบงานนโยบายสำาหรับระบบอาหารในท้องถิ่นผ่านการร่วม

วางแผนกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังได้ร่วมร่าง

กลยุทธ์ดิจิทัล เพื่อสร้างความสามารถในการติดตาม (traceability) และ

ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในตลาดจำาหน่ายอาหาร

ของเทศบาล ซึ่งมีบทบาทสำาคัญภายในห่วงโซ่คุณค่าของอาหารในท้องถิ่น

การปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
พัฒนาคู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำาหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลง
สังคม (SDG Guidebook for Youth in Action) ให้แก่เทศบาลต่าง ๆ และ 
สภาเด็กและเยาวชนในห้าเทศบาล คู่มือดังกล่าวเสนอคำาแนะนำาด้านนโยบาย 
สำาหรับการปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างเยาวชน 
และสมาชิกรัฐสภาที่ประสบความสำาเร็จ ได้สร้างโอกาสให้เยาวชนได้ส่งเสียง 
แสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
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เยาวชนมีบทบาทสำาคัญในการปรับใช้และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการสนทนาแบบเปิด และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อส่งเสริมการลงมือทำาของเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น

©UNDP

©UNDP

©UNDP

ผู้เข้าร่วมกำาลังแบ่งปันความคิดเห็นในงาน Accelerator Lab 
Covid-19 Civic Network Workshop



30,935
จำานวนคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด 19

1,200,000
ยอดรับชมวิดีโอ “Don't Choose Extinction อย่าเลือกการสูญพันธุ์” 

แคมเปญระดับโลกเพื่อเผยแพร่สารอันทรงพลังในการต่อสู ้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำา 

ผ่านตัวละครไดโนเสาร์ชื่อแฟรงกี้ วิดีโอนี้มีคุณกรกันต์ สุทธิโกเศศ 

ศิลปินชื่อดังของประเทศไทยเป็นผู้พากย์เสียง กระตุ้นให้ผู้คน 

ลงมือปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

639,800
ยอดรับชมวิดีโอบนเว็บไซต์เรื่องเล็กแต่เจ็บมาก 

มีผู้ส่งถ้อยคำาแสดงความเกลียดชังทั้งสิ้น 2,600 คำา 

เว็บไซต์นี้จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับผลกระทบ 

ในชีวิตผู้คน เพราะถ้อยคำาแสดงความเกลียดชัง

#กระเทยถังน้ำ�มัน#กะเทย
คว�ย#เกิดม�ทำ�ไมหนัก
โลก#ทุเรศ#ขนหน้�แข้ง
เยอะ#ข�ใหญ่ ขี้เก๊ก#ช้�ง
น้ำ�#ดำ�#ตวัแพรไ่วรสั ทำ�ไม
หน้�ถึงเป็นสิว#ผอม พยูน
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ตัวเลขผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

19,202
ผู้หญิง 

 

8,290
ผู้ชาย 

 

3,443
ผู้มีความ 

หลากหลาย 
ทางเพศ



300,000+
จำานวนคนที่เข้าถึง ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 

ของห้องทดลองนโยบายของประเทศไทย 

(Thailand Policy Lab) ซึ่งสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับ

ความสำาคัญของการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย

27,850,000+
ยอดรับชมวิดีโอที่สร้างขึ้นร่วมกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับอันตราย 

ของโรคโควิด 19 และมลพิษทางอากาศ วิดีโอนี้ออกอากาศ 

ทางดิจิทัลบิลบอร์ดในท่าอากาศยาน ศูนย์การค้า และ 

ทางแยกต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน

กันยายนถึงธันวาคม ปี พ.ศ. 2564

56,950+
ผู้คนที่ได้รับประโยชน์จาก 51 โครงการ 

ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
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29,050
ผู้หญิง

27,900
ผู้ชาย
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม 
และกระบวนการประชาธิปไตย ผ่านการออกแบบและปรับใช้โครงการต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาในชุมชนโดยเฉพาะ



โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงทำางานร่วมกับหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์

1
หน้าที่หลักของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติคือการทำางานร่วมกับ 

รัฐบาล ในการเสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการยุติธรรม 

ในประเทศ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติให้ความสำาคัญกับการทำางานร่วมกับรัฐบาล 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ที่จัดการปัญหาความท้าทายในท้องถิ่น เพื่อบรรลุผลดังกล่าว 

ประเทศไทยมีจำานวนคนยากจนเพิ่มมากขึ้น จาก 4.85 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 
เป็น 6.68 ล้านคนในปีพ.ศ. 2561 เนื่องมาจากครัวเรือนยากจนมีรายได้ลดลง 
สาเหตุสำาคัญส่วนหนึ่งคือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ การขาดโอกาสที่เท่าเทียม 
ความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล และการเลือกปฏิบัติทางสังคมต่อกลุ่มเปราะบางบางกลุ่ม

3 Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand Report, The World Bank, 2020

การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม
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ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1 
การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ทำาใหเ้หน็ความเชือ่มโยงระหวา่งธรุกจิและ 

สิทธิมนุษยชน ประสบการณ์ครั้งนี้เน้นย้ำาให้เห็นว่า กรอบงานธุรกิจจำาเป็น

ต้องมองให้ไกลกว่าผลกำาไร โดยมุ่งเน้นสิทธิมนุษยชน และความสามัคคีใน

สังคม เพื่อให้เกิดผลระยะยาวต่อทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ เพื่อเปลี่ยน

โมเดลธุรกิจให้ครอบคลุมและเป็นมิตรกับผู้คนมากขึ้น โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติจึงได้ใช้แนวทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เน้นการคุ้มครอง 

ความเคารพให้เกียรติ และการเยียวยา

เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมในสังคมที่ให้ความสำาคัญและสนับสนุน

สิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จึงได้เปิดตัวการศึกษา

เกี่ยวกับการคุ้มครองนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน และการออกกฎหมาย

และมาตรการเพื่อคุ้มครองการใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การ

แสดงออก และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Anti-Strategic Litigation 

Against Public Participation laws and measures) โครงการพฒันาแหง่ 

สหประชาชาติร่วมกับกระทรวงยุติธรรมได้เปิดตัวโครงการการปรึกษา

หารือภายในประเทศทางออนไลน์ครั้งแรก เพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย

และมาตรการเหล่านี้ โดยรวบรวมข้อค้นพบเบื้องต้น และนำาเสนอข้อ 

ค้นพบดังกล่าวเพื่อขอคำาติชม ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ ผลที่ 

ได้รับคือ ผู้เข้าร่วมรายงานว่าตนได้รับความรู้เชิงปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งสามารถ 

นำาไปประยุกต์ใช้กับงานได้ จากนั้น ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมจัดการฝึกอบรมที่

คล้ายคลึงกัน เพื่อเผยแพร่แนวคิดเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นอีก การปรึกษาหารือ

ระดับชาติครั้งต่อมา ก็มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

ความท้าทายต่าง ๆ  ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญ และการให้ความ

ช่วยเหลือในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

(peer learning) กับประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย 

เมยีนมา และศรลีงักา นอกจากนี ้หลงัจากทีป่ระเทศไทยเปน็ประเทศแรกใน 

เอเชียแปซิฟิกที่นำาแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจ และสิทธิมนุษยชน 

มาใช้ในปี พ.ศ. 2562 แล้ว โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุน

การประชุมการเรียนรู้และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแผนปฏิบัติ

การกับสำานักงานประจำาประเทศอื่น ๆ และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของแผน

ปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้ประสานงานกับกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม
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ส่วนที่ 1 
การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

เพื่อเร่งความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 ด้านสันติภาพ 

ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลไทย พันธมิตรภาคเอกชน และองค์กรภาค

ประชาสังคม ได้สร้างกลยุทธ์เพื่อลดการทุจริตและการติดสินบน โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ได้ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการดำาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment 

Tools) รายงานการประเมิน (assessment report) ซึ่งตีพิมพ์และรับรอง

โดยสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี ้

ได้ปูทางสำาหรับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินที่ว่านี้ ต่อมาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้รับเชิญให้

สนับสนุนคณะอนุกรรมการว่าด้วยพัฒนากลไกต่อต้านการทุจริต (Sub-

committee on Improving Anti-corruption Mechanism) โดยมี

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประธาน นี่จึงเป็นโอกาส 

สำาหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่จะได้มอบความช่วยเหลือ

เฉพาะทางแก่คณะกรรมการฯ ในการวางยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ซึ่งสะท้อน

อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

©UNDP



รายงานประจำาปี 2564 •  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย4

การดแูลใหก้ลุม่เปราะบางมสีว่นรว่มในการวางแผนการตา่ง ๆ  ในทอ้งถิน่นัน้ 

เปน็เรือ่งสำาคญั เพราะชว่ยใหแ้นใ่จวา่ผลสำาเรจ็ตา่ง ๆ  เปน็ประโยชนต์อ่ทกุคน 

เพื่อบรรลุผลลัพธ์นี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดกิจกรรม 

หลากหลายแบบซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้รับประโยชน์ต่าง ๆ  มีโอกาสเล่าเรื่องราว 

ของตนเอง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ออกแบบกลไกสำาหรับ

กลุ่มคนชายขอบ ให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายด้านนโยบาย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมแบ่งปันมุมมองในการดำาเนินการต่าง ๆ 

ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับหลากหลายประเด็นปัญหาทางสังคม 

และการพัฒนา

เพื่อเฉลิมฉลองวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลกในปี พ.ศ. 2564 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้จัดนิทรรศการออนไลน์ชื่อ ‘You Me 

We Us’ ซึ่งช่วยให้ได้รู้จักผู้คนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ในประเทศไทย ผ่าน 

มมุมองของวถิชีวีติ วฒันธรรม การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสทิธมินษุยชน 

รวมถึงสถานะไร้สัญชาติ

การรับฟังเสียงจากกลุ่มเปราะบางในการปรับปรุงนโยบาย
และการร่างกฎหมาย

https://www.youtube.com/
watch?v=0ymTzctTiwk

ในนิทรรศการครั้งนี้ มีการเสนอสารคดีเรื่อง Becoming Home 
ซึ่งผลิตโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ Realframe 
Production ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป สารคดีเรื่องนี้
ติดตามชีวิต มิตรภาพ ความเศร้าโศก และความฝันของชายหนุ่ม 
และหญิงสาวหกคนที่ ‘ไร้สัญชาติ’ และผลกระทบของสภาวะนี ้
ต่อชีวิตของพวกเขาในมิติต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การศึกษา 
การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน และสวัสดิการสังคม

“ ผมรู้สึกได้ถึงผลลัพธ์จากโครงการนี้ และสังคมได้ยิน 
เสียงของเรามากขึ้น สารคดีเรื่องนี้เป็นก้าวแรกของเรา 
ในการเริ่มเล่าเรื่องราว และพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทาย 
ที่คนไร้สัญชาติต้องเผชิญซึ่งผู้คนอาจยังไม่เคยได้รับฟัง” 
– สุชาติ เยาวชนไร้สัญชาติในรายการ ‘Becoming Home’

©UNDP
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https://www.youtube.com/watch?v=0ymTzctTiwk
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เราได้ยินเสียงที่เปราะบางได้ชัดเจนสุด เมื่อรับฟังจากหลายช่องทาง 
เวทีสาธารณะในหัวข้อ ‘Where Did the Voices of the People Go? 
(or not): A Joint Effort to Draft a Law to Protect the Rights and 
Lifestyles of Ethnic Minorities in Thailand’ (เสียงของผู้คนไปสู่ที่ใด 
ความพยายามร่วมกันในการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิต 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย) ได้กระตุ้นให้ประชาชนส่งเสริม 
กฎหมายฉบับนี้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
ในการเสริมสร้างสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ได้สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมทำางานร่วมกับสมาชิกรัฐสภา 
ในการร่างกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และกฎหมายเพื่อลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรมของงานบริการทางเพศ เพื่อการนี้ โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติได้อำานวยความสะดวกในการปรึกษาหารือระหว่างองค์กร
ภาคประชาสังคม และสมาชิกรัฐสภา โดยที่ทั้งสองกลุ่มได้พัฒนากฎหมาย
และนโยบายเพื่อการคุ้มครอง ซึ่งจัดการกับการตีตราและการเลือกปฏิบัต ิ
ต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังทำางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม 
เพื่อพัฒนาร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศภาวะตามกฎหมาย 
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
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ในขณะที่กฎหมาย และนโยบายมีส่วนสำาคัญในการรักษาสังคมที่สงบสุข 

การยอมรับความหลากหลาย และการเฉลิมฉลองความแตกต่าง ก็เป็นสิ่ง 

สำาคัญต่อการสร้างชุมชนที่มีเอกภาพเช่นเดียวกัน

Youth Co:Lab เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเยาวชนซึ่ง

มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งดำาเนินการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านนวัตกรรม 

ทางสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับ

เยาวชนที่ทำางานในธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมใน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการดำาเนินการ เพื่อกลุ่มคนเปราะบาง 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทำางานร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้แทน 

ภายใต้หัวข้อ ‘What it takes to leave no one behind’ (ต้องทำาอย่างไร 

จึงจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Youth Co:Lab 

เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดการกับความท้าทายที่กลุ่มเปราะบาง 

ต้องเผชิญ โครงการนี้ได้คัดเลือกผู้สมัครเยาวชน 32 คนจาก 9 ทีมที่ทำางาน 

ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนพิการ เยาวชนมุสลิม 

และผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment 

Facility Small Grants Programme) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ

ได้จัดตั้งกลไกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย สามารถอภิปรายถึงนวัตกรรม

นโยบายที่เป็นไปได้จากประสบการณ์ของโครงการ และบทเรียนที่รับ 

จากการอภิปรายอย่างกว้างขวางร่วมกับคณะกรรมการกำากับของประเทศ 

(National Steering Committee) มุ่งเน้นโครงการที่สามารถอำานวยความ 

สะดวกและส่งเสริมการสนทนาด้านนโยบาย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการนี้มา 

ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำากัดมากมายจากโรคโควิด 19 แต่ก็มีผู้มีส่วนได้เสียเข้า

ร่วมมากกว่า 600 คนเข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับนโยบาย

ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม

ส่วนที่ 1 
การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับบริษัทสื่อท้องถิ่นอย่าง 
Toolmorrow และผู้มีอิทธิพลในสื่อไทย ได้เปิดตัวแคมเปญออนไลน ์
เพื่อต่อต้านคำาพูดแสดงความเกลียดชัง เพื่อสร้างพหุนิยม (pluralism) 
และความหลากหลายในสังคมไทย และส่งเสริมความเข้าใจให้มากขึ้น 
ว่าคำาพูดแสดงความเกลียดชังส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไร 
เว็บไซต์เรื่องเล็กแต่เจ็บมาก (No Hate Thailand) เชิญชวนให้ผู้เข้าชม 
มาแบ่งปันถ้อยคำาที่ทำาให้รู้สึก “เจ็บ” มากที่สุด พร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ ์
สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับคำาพูดแสดงความเกลียดชัง และ 
ผ่านแคมเปญนี้เอง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้รวบรวม 
ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะใช้ในงานวิจัย 
ในอนาคตของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยมีจุดประสงค ์
เพื่อป้องกันความรุนแรงและส่งเสริมความหลากหลาย

https://nohatethailand.com/

https://nohatethailand.com/
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สังคมที่รับฟังเสียงของกลุ่มเปราะบาง จำาเป็นต้องมีธรรมาภิบาลในระบอบ 

ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นธรรมมากขึ้นเช่นกัน โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

ยืดหยุ่นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้มี 

บทบาทในการรวบรวมกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ  ที่ทำางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการดำาเนินงานนี้มีประโยชน์ต่อรัฐบาลในการส่งเสริม 

การให้ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่มในสังคม ผ่านการปฏิรูปและการพัฒนา

กฎหมายและนโยบาย

บันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับสำานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ

มูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung E.V. ในประเทศไทย ได้วางกรอบการ

ทำางานเพื่อเพิ่มความตระหนักและความสามารถของสมาชิกรัฐสภาเพื่อ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัต ิ

งาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและรัฐสภาจึงได้ลงนามในบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยการสร้างศักยภาพและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังดำาเนิน

กิจกรรมการสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์งบประมาณเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐสภา 40 คนในการทบทวนร่าง 

กฎหมายการจัดสรรงบประมาณประจำาปี ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น 

ของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการวิเคราะห์

งบประมาณ ส่งผลให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ 

ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์งบประมาณ

สำาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังได้จัดการประชุมเรื่อง 

‘Climate Change and Parliament’s Roles for Climate Action’ 

(การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบทบาทของรัฐสภา) เพื่อให้เข้าใจ

บทบาทของรัฐสภามากขึ้น คู่มือการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Finance Handbook) สำาหรับรัฐสภาจะทำาหน้าที่เป็นแนวทางปฏิบัติ 

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่รัฐสภาในงานด้านการเงิน 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้คู่มือยังกล่าวถึงประเด็น

ปัญหาเรื่องความเปราะบางในเรื่องเพศภาวะ และมีส่วนช่วยชี้แนวทางให ้

บรรลุเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศ และการให้ความสำาคัญกับ

คนทุกกลุ่ม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลประชาธิปไตย

พิธีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
และ Konrad Adenaur Stiftung ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

©UNDP
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เสียงของเยาวชนเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับสังคมที่นับรวมทุกคนและเป็นธรรม 

ซึ่งให้ความสำาคัญกับหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้มีการรับฟัง และยอมรับการดำาเนิน

การของผู้แทนเยาวชนและกลุ่มต่าง ๆ

“A Day in Conversation about the Future of Ethnic Youth in 

Thailand” (การสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศ 

ไทย) เป็นพื้นที่สนทนาสำาหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่โครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติจัดขึ้น ในระหว่างกิจกรรม พวกเขาได้เล่าความท้าทายและ 

ความฝันให้ผู้กำาหนดนโยบายรับทราบ กิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม 

แบ่งปันความท้าทายที่มีร่วมกัน แม้มีเชื้อชาติและภูมิหลังที่ต่างกัน บาง

ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมา ได้แก่ ความเป็นพลเมืองและสิทธิขั้นพื้นฐาน การ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของคนแต่ละรุ่น นอกจาก

การสนทนานี้แล้ว ยังมีการดำาเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 

งานนี้ดำาเนินการโดยเยาวชน และผู้แทนจากคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 

เยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลาย 

ทางเพศ

ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung E. V. และรัฐสภา 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดโครงการเล่าเรื่อง โดยใช้วิธีการ 

แบบมมีนษุยเ์ปน็ศนูยก์ลาง (human-centric approach) สำาหรบัเครอืขา่ย 

เยาวชนของรัฐสภา โครงการดังกล่าวได้สร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้สำารวจ

ความท้าทายในท้องถิ่น และผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง ในโครงการนี้ 

ผู้เข้าร่วมเยาวชนจากแต่ละภูมิภาคได้สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่นและ

จัดทำาวิดีโอขึ้นเพื่อนำาเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ มูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung 

E.V. และรัฐสภาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออนไลน์ ในหัวข้อ “Fostering 

Climate Ambition and Inclusive Climate Action: The Role of 

the Parliament” (บทบาทของรัฐสภาในการร่วมส่งเสริมการดำาเนินงาน 

ด้านสภาพภูมิอากาศ) โดยนำาเสนอความคืบหน้าจากการประชุมรัฐภาค ี

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ 26 (COP26) พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกับรัฐสภาและผู้มีส่วนได้เสีย 

กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมการดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศแบบครอบคลุม

คนทุกกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อดำาเนินการ

ด้านสภาพอากาศ และแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ และวิธีนำาแนวปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในบริบทของสังคมไทย

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำานักเลขาธิการสภาผู้แทน 

ราษฎร และมูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung E.V. ยังจัดงาน “Youth 

and MPs for SDGs” เพื่อรับฟังเสียงของโครงการเยาวชนประชาธิปไตย 

(Democratic Youth Program) ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 4 ภูมิภาคในประเทศ 

ไทย ได้มีการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับฟัง เช่น สิทธิพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ 

การให้ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่มในสังคม และคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมของเยาวชนเดินหน้า 
ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภา

https://www.facebook.com/
watch/?v=909175239735407&ref=sharing
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ส่วนที่ 1 
การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

https://www.facebook.com/watch/?v=909175239735407&ref=sharing
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ในวันประชาธิปไตยสากลในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้รวบรวมและขยายเรื่องราวของเยาวชนที่เปราะบาง 
ผ่านเสียงของพวกเขาเอง โดยให้เล่าถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ

ส่วนที่ 1 
การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม
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เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) 
ร่วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการดำารงชีพของผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชน 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการใช้กระจูดอย่างยั่งยืน
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โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวได้มอบ

โอกาสให้แก่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในการร่วมมือกับเหล่า

พันธมิตร เพื่อสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำา ให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของ

ของประเทศในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และเป็นกลางทาง 

คาร์บอน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สนับสนุนความพยายาม 

เหล่านี้ในการดำาเนินการด้านภูมิอากาศ และการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ 

ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทำางานร่วมกับ 

ผู้แสดงบทบาทภายในภาครัฐและนอกภาครัฐ

ยิ่งกว่านั้น ในระหว่างการฟื้นตัวจากโรคโควิด 19 มุมมองใหม่ ๆ  เกี่ยวกับ 

สัตว์ป่า การอนุรักษ์ และการดำาเนินการด้านสภาพอากาศยิ่งทวีความ

สำาคัญ รัฐบาลไทยส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model) ว่าเป็น

เศรษฐกิจต้นแบบ เพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม และยั่งยืน โมเดล 

ดังกล่าวใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศในแง่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม โดยนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เข้ามาพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและ

นวัตกรรม

ในบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจำาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และ 
การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ
สิ่งนี้ตอกย้ำาความเปราะบางทางเศรษฐกิจ รวมถึงในภาคเกษตร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็น 
อีกประเทศหนึ่งที่ก่อขยะในทะเลมากที่สุด การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติก 
เพิ่มขึ้นเพราะจำาต้องพึ่งพาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้วยเหตุนี ้
จึงจำาเป็นต้องพยายามพัฒนาสมดุลระหว่างการปรับใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตทางเศรษฐกิจมาสนับสนุน 
การฟื้นตัวจากโรคระบาด และต้องบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำาของประเทศไทยไปพร้อมกัน

การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ส่วนที่ 2
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การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำาเป็นต้องอาศัยการวางแผนและ

การจัดหาเงินทุน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับรัฐบาล

ในการร่างแผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพฉบับแรกสำาหรับ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางสร้างรายได้ ส่งมอบงานที่ดีขึ้น ปรับรายจ่าย 

และวางแผนที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินในอนาคต เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังได้ทำางานร่วมกับ 

เครือข่ายเยาวชนโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Youth 

Biodiversity Network) ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ 

เพื่อให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการภายใต้กรอบการทำางานด้านความ 

หลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี พ.ศ. 2563 (Post-2020 Global 

Biodiversity Framework) เครอืขา่ยฯ ไดเ้ปดิตวั ‘Consultation to Action’ 

(การปรึกษาหารือเพื่อการดำาเนินการ) เพื่อให้หน่วยงานระดับประเทศ 

สามารถนำาไปปรับใช้และขับเคลื่อนความคิดของคนหนุ่มสาวได้ ข้อมูล 

สำาหรับรายงานนี้รวบรวมขึ้นในระหว่าง ‘การปรึกษาหารือของเครือข่าย 

เยาวชนโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปี พ.ศ. 2564’ (Global 

Youth Biodiversity Network Consultation 2021) ซึ่งมุ่งเน้นเสียงของ 

เยาวชนไทยในเรื่องทิศทางการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลังจากการหารือครั้งนี้เครือข่ายเยาวชนโลกด้านความหลากหลายทาง 

ชีวภาพประจำาประเทศไทยได้คัดเลือกผู้นำาเยาวชน เพื่อนำาความคิดที่ได้ไป 

ปฏิบัติจริงผ่านโครงการด้านสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น 3 โครงการ โครงการ 

พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้รับเงินสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต 

ฝรั่งเศสในการจัดโครงการ ‘นวัตกรรมเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ’ (Thailand Youth-led Climate Action) ซึ่งเป็นโครงการที ่

เสริมสร้างศักยภาพ และมอบเงินช่วยเหลือโครงการเพื่อสภาพภูมิอากาศ 

3 โครงการ ซึ่งมีเยาวชนเป็นผู้นำา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับเหล่าผู้มิอิทธิพลทางความคิดและตัวแทนเยาวชนในงานเว็บบินาร์ #Youth4Climate

©UNDP
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ส่วนที่ 2 
การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
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ส่วนที่ 2 
การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ในการลดอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่านั้น อุตสาหกรรมการเดินทาง 

การท่องเที่ยวและการโฆษณา ตลอดจนผู้บริโภคเอง ล้วนมีความสำาคัญใน

การกำาหนดและส่งเสริมโอกาส บทบาท และความรับผิดชอบใหม่ ๆ สอง

แคมเปญต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

แคมเปญ Mercy is Power มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก 

เสือ และแคมเปญ Kind Dining มุ่งลดการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า แคมเปญ

ทั้งสองนี้คิดขึ้นโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ TRAFFIC ซึ่ง

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรชั้นนำาที่ทำางานด้านการค้าสัตว์ป่า ทั้งสอง 

แคมเปญนี้ให้ความรู้ว่าการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความพยายามในการอนุรักษ์ และสิทธิสัตว์

อย่างไร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ TRAFFIC จัดการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ WWF Thailand หัวข้อ “Wildlife Demand 

Reduction Campaigns in Thailand: Lessons Learned” (การรณรงค์ 

เพื่อลดอุปสงค์สัตว์ป่าในประเทศไทย: บทเรียนที่ได้รับ) เพื่อเปิดโอกาส 

ให้หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรด้านการพัฒนาได้มาร่วมกันแบ่งปัน 

ประสบการณ์ บทเรียน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากแคมเปญลดอุปสงค ์

สัตว์ป่าของทั้งสองโครงการนี้

https://www.youtube.com/channel/
UCzbJQA11EXYfLmGjxLfF7jg/videos

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทำางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ TRAFFIC 
ซึ่งเป็นเครือข่ายการตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น เพื่อเปิดตัวแคมเปญ Kind Dining แคมเปญดังกล่าวเชิญชวนคนไทย 
ไม่ให้กินเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย และแสดงจุดยืนต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคติดเชื้อจากสัตว์ป่า 
สู่มนุษย์ กลุ่มเป้าหมายคือคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีในกรุงเทพฯ 
และเมืองเชียงใหม่ วิดีโอดังกล่าวส่งสารสำาคัญผ่านผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
และสามารถเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 10 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย จากข้อมูล 
ณ เดือนธันวาคม ในปี พ.ศ. 2564 ผู้คน 4,500 คนให้คำามั่นบนเว็บไซต ์
ของแคมเปญว่าจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

แคมเปญ Kind Dining มุ่งรณรงค์ไม่ให้เยาวชนในเมืองบริโภคเนื้อสัตว์ป่า

https://www.youtube.com/
channel/UCNq9QFKznykH-
vAE18jbJb8A/videos

ดูวิดีโอ Mercy is Power
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมกับองค์การ International 

Organisation for Conservation of Nature และกรมอุทยานแห่งชาต ิ

สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื และองคก์รพนัธมติรอืน่ ๆ  รว่มกนัจดังาน “Combating 

Illegal Wildlife Trade Forum 2021” (การประชุมเพื่อต่อต้านการค้า 

สัตว์ป่าผิดกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2564) ซึ่งพิจารณาว่าจะลดอัตราการค้า 

สัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทยได้อย่างไร โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้ 

กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน เวทีนี้ยังนำาเสนอประสบการณ ์

บทเรียน แนวทางการปฏิบัติ และความท้าทายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า 

ผิดกฎหมาย ในช่วงเวลาระหว่างและหลังโรคโควิด 19 โครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมมือกับ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน เกี่ยวกับการ 

สอบสวนคดอีาชญากรรมสตัวป์า่ เพือ่ใหฝ้า่ยงานตา่ง ๆ  สามารถตดิตามและ 

ลดจำานวนอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าได้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมี 

ผู้เข้าร่วม 45 คนจากกองกำาลังด้านอาชญากรรมสัตว์ป่าของกรมอุทยาน 

แห่งชาติ ได้บันทึกคดีอาชญากรรมสัตว์ป่า 10 คดี และตกลงที่จะดำาเนิน

การสอบสวนเชิงลึกต่อไปโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจและกรมศุลกากร

เพือ่สง่เสรมิความพยายามในการอนรุกัษ ์คณะกรรมการเครอืขา่ยการบงัคบั 

ใชก้ฎหมายเกีย่วกบัสตัวป์า่และพชืปา่แหง่ประเทศไทย (Thailand Wildlife 

Enforcement Network) ได้ต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

โดยมีการทบทวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีการเปิดตัว 

แคมเปญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม ่

และการลดอุปสงค์เนื้อสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า คณะกรรมการนี้

ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ในปี พ.ศ. 2563 ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบาย 

เพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการ

ลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ดียิ่งขึ้น วันนี้ คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงาน

สำาคัญของรัฐ 28 แห่ง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษและศาลยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ

ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกองกำาลังเฉพาะกิจตัวลิ่น (Pangolin Task Force) 

และดำาเนินคดีลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งสิ้น 12 คดี

https://www.kind-dining.com/
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ส่วนที่ 2 
การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เปิดตัวแคมเปญระดับโลก 
“อย่าเลือกการสูญพันธุ์” (Don’t Choose Extinction) เพื่อเผยแพร ่
สารอันทรงพลังเกี่ยวกับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำา ผ่านตัวละครไดโนเสาร์ชื่อแฟรงกี ้
เหล่าคนดังทั่วโลกปรากฏตัวในรายการช่วงเช้าและรายการข่าว 
ซึ่งมีผู้ชมถึง 367 ล้านคน ในขณะเดียวกัน โพสต์บนโซเชียลมีเดียของคนดัง
เหล่านี้มียอดเข้าชมมากกว่า 118 ล้านครั้ง วิดีโอเปิดตัวแคมเปญระดับโลก 
ซึ่งมีผู้เข้าชม 1.2 พันล้านครั้ง ได้ศิลปินไทยอย่าง กรกันต์ สุทธิโกเศศ 
มาพากษ์เสียงภาษาไทย เพื่อเรียกร้องให้มนุษย์จับตาดูวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 
และเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะสายเกินไป สารจากแฟรงกี้ยังได้ปรากฏ 
บนหน้าจอบิลบอร์ดดิจิทัลทั้งสิ้น 200 หน้าจอใน 5 จังหวัดของประเทศไทย

อย่าเลือกการสูญพันธุ์ – ไดโนเสาร์ชื่อแฟรงกี้และคนดังทั่วโลก
เตือนทุกคนเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

©UNDP
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ความคิดริเริ่ม BIOFIN ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส่งเสริม 

เศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้คนและโลก ในการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด 19 ทำาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของโลกและเศรษฐกิจ 

ของเรามากยิ่งกว่าเดิม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และกำาหนดโอกาสในร่างกฎหมาย

ที่อาจนำาไปสู่การวางแผน และการดำาเนินการจัดการความหลากหลายทาง 

ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมงาน 

กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเทศบาลเกาะเต่า เพื่อจัดทำา 

แผนที่เขตประมงในท้องถิ่น และพื้นที่ฟื้นฟูแนวปะการัง ต่อมากรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้รับรองและอนุมัติแผนฟื้นฟู และมี

การจัดสรรเงินทุนสำาหรับการฟื้นฟูแนวปะการังเกาะเต่า

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังมีบทบาทสำาคัญในการยกระดับผลสำาเร็จจาก

ความคิดริเริ่มด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติได้มอบหลักฐานและความช่วยเหลือเฉพาะทาง เพื่อร่วม

สนับสนุนการพัฒนา ‘แผนการเงินว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อการจัดการป่าชายเลนของจังหวัดอย่างยั่งยืน’ เป็นครั้งแรก โดยเฉพาะ 

ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถโน้มน้าว

รัฐบาล นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับโอกาสและประโยชน์ของ

การลงทุนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังได้สนับสนุนการพัฒนา

เครื่องมือที่รวบรวมองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และ

นักลงทุนเพื่อความเปลี่ยนแปลง (impact investors) เครื่องมือดังกล่าว

ช่วยให้องค์กร และหน่วยงานมีทักษะและเครื่องมือทางการเงิน และ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และ

วิธีการทางการเงินแบบผสมผสานในประเทศไทย เครื่องมือนี้ออกแบบ

ขึ้นสำาหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึง 

การประมงอย่างยั่งยืน การจัดการเศษอาหาร และองค์กรที่ทำางานด้าน

เศรษฐกิจหมุนเวียนและการลงทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ใช้ประโยชน์จากการเงินว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเพื่อความพยายามในการอนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนบางตะบูน
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ป้ายที่เขียนว่า “กลับ ใจ ใช้ 4x4” สื่อสารชัดเจนว่า 
ถนนข้างหน้าที่มุ่งสู่หมู่บ้านบางกะม่านั้นเดินทางลำาบาก 
ถนนสูงชันและเป็นหลุมบ่อนี้เป็นเส้นทางสู่บางกะม่า 
เพียงทางเดียว และเป็นถนนที่ชาวบ้านต้องพึ่งพา 
เพื่อไปทำาธุระต่าง ๆ เช่น ขนส่งพืชผล ไปโรงเรียน 
และไปสถานพยาบาล แม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แต่การใช้ชีวิตประจำาวันในสถานที่ที่เข้าถึงยากนี้นั้น
ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย

หมู่บ้านบางกะม่าตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจัน และเป็นชุมชนดั้งเดิมอีกแห่งหนึ่ง 
ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศ 
ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุนี้ ถนนที่นำาไปสู่หมู่บ้านจึงถูกปิด 
ไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์จากภายนอกหรือแม้แต่การพัฒนา

“บางกะม่า” มรดกโลกด้านชีวิตในป่า 
และการปรับตัวที่ยั่งยืน
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แม้ว่าข้อจำากัดเหล่านี้จะปกป้องพื้นที่ป่า แต่ก็เป็นอุปสรรค 
ต่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้าน การเดินทาง 
ไปยังพื้นที่อื่น ตลอดจนการเข้าถึงการศึกษาและการดูแล 
สุขภาพนอกชุมชน ชาวบ้านได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมตัวกัน
เพื่อรวบรวมและนำาผลผลิตไปจำาหน่ายในคราวเดียว 
เพื่อบริหารต้นทุน และนำาผลิตภัณฑ์จากอำาเภอบ้านคา 
กลับหมู่บ้านของตนในคราวเดียวเดียวกันนั้นเอง 
การจัดการป่าไม้โดยชุมชนซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา
ในท้องถิ่นเป็นวิธีแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง และสร้างพื้นที่กันชน
ระหว่างพื้นที่เพาะปลูกกับป่าอนุรักษ์

การรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน 
และการฟื้นฟูระบบนิเวศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ชาวบ้าน 
และหน่วยงานพัฒนากำาลังร่วมมือกันจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ดินและน้ำา และออกแบบ 
การดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำารงชีวิตอยู่ได ้
โดยปราศจากความขัดแย้งกับธรรมชาติรอบตัว 
ซึ่งมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ

อ่านเพิ่มเติม

https://en.gefsgpthailand.org/
bang-kama

©UNDP
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https://en.gefsgpthailand.org/bang-kama
https://en.gefsgpthailand.org/bang-kama
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เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจไทย ภาคการท่องเที่ยวจึงมีบทบาท

สำาคัญต่อกิจกรรมของ BIOFIN ด้วยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติ และมูลนิธิรักษ์ไทย นายกเทศมนตรีตำาบลเกาะเต่า ได้ 

รบัรองกลุม่อนรุกัษแ์ละปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม 5 กลุม่ เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอื 

ระหว่างชาวประมงรายย่อย กลุ่มเรือรับส่งขนาดเล็กและกลุ่มผู้หญิง กลุ่ม

เหล่านี้มารวมตัวกันเพื่อทำาแผนที่ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับการท่องเที่ยว และพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมการตกปลาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ที่ 

เกาะเต่า

การทำาประมงอย่างยั่งยืนนั้นมีส่วนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพที่จะลดความขัดแย้งกับกิจกรรมการ 

ดำาน้ำา ทมี BIOFIN พรอ้มดว้ยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในเกาะเตา่ 

ได้ติดตั้งอุปกรณ์รวบรวมปลา (Fish Aggregating Devices: FAD) หรือ 

“ซึ้ง” จำานวน 15 ชุด สำาหรับชุมชนชาวประมงในท้องถิ่น สิ่งนี้นำาไปสู่การ

พัฒนาการดำารงชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพสำาหรับชาวประมง

ท้องถิ่น 50 คน อุปกรณ์ดังกล่าวยังช่วยปรับปรุงการทำาประมงอย่างยั่งยืน 

และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้ถึง 1,000 บาท ต่อการจับปลา

หนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชาวประมงในพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งมั่นที่จะ 

ทำาประมงอย่างยั่งยืน

นาย เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำา
ประเทศไทย และนาย เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน
ประจำาประเทศไทย ได้ไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมโครงการเมืองคาร์บอนต่ำาของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งนี ้
พันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชนของโครงการได้แนะนำา 
คณะให้รู้จักการใช้พลังงานสะอาดในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศไทย 
ท่านเอกอัครราชทูตเข้าพบปะกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น 

บริษัทเอกชนในท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ 
วิธีการที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการนำาร่อง สามารถใช ้
ทางแก้ปัญหาที่ประหยัดต้นทุน วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึง 
การเพิ่มยานพาหนะไฟฟ้าสำาหรับการขนส่งในเมือง และ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นสู่การใช้รูปแบบ 
การขนส่งที่ประหยัดพลังงาน การพูดคุยยังครอบคลุมถึง 
วิธีที่ภาคเอกชนสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ด้วยแนวทาง 
แบบคาร์บอนต่ำา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพนำาเอกอัครราชทูตเยอรมันเยี่ยมชม 
โครงการเมืองคาร์บอนต่ำาในจังหวัดเชียงใหม่

©UNDP ©UNDP

ส่วนที่ 2 
การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์



©UNDP

องค์กร NM Neo-Mind และ Panare Artisanal 
Fisheries Association ภายใต้การสนับสนุนของ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น 
ทำางานร่วมกัน เพื่อเสริมพลังให้แก่ผู้หญิง ผ่านโครงการ 
“Southern Border Local Cuisines: Local Wisdom 
and Beliefs, Women’s Role in Inheriting of 
Cultural Heritage” (อาหารถิ่นชายแดนใต้: 
ภูมิปัญญาและความเชื่อท้องถิ่น บทบาทของผู้หญิง 
ในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรม) ในจังหวัดปัตตานี
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(LGBTI) เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ และคนพิการ โครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ มีโครงการหลากหลายที่ดูแลให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึง 

บริการต่าง ๆ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หนทางที่ดีที่สุดใน 

การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คือการรวมกลุ่มพันธมิตรหลัก เพื่อร่วมมือกัน 

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับสถานการณ์ของกลุ่มเปราะบาง

มากที่สุด

จากประสบการณ์ในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาของโครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติ แสดงให้เห็นว่าต้นทุนมนุษย์จะดีขึ้นเมื่อสถาบันและความ 

ร่วมมือต่าง ๆ  ได้รับการพัฒนามากขึ้น เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้คน งานของ 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม 

ระหว่างชุมชนภายในประเทศ ส่งเสริมการพูดคุยและเสริมพลังให้กลุ่ม 

เปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิง กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

สำาหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สิ่งสำาคัญคือประชากรผู้อยู่อาศัย 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 
คนเหล่านี้ควรมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ สาเหตุสำาคัญบางประการที่กลุ่มเปราะบาง 
ต้องกลับสู่ภาวะยากจนได้แก่ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ การขาดโอกาสที่เท่าเทียม 
ความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล และการเลือกปฏิบัติในสังคม

การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ 
และการยอมรับทางสังคม

ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3 
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

งานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ส่งเสริมผู้หญิงคนรุ่นใหม่ใน

การเป็นเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากโรคโควดิ 19 เพือ่พฒันาความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร ในป ี

พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้เสริมสร้างความสามารถ 

ของผู้ประกอบการหญิงในการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นการเข้าถึง 

เงินทุน วัตถุดิบ และคุณภาพในราคายุติธรรม โดยโครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติได้สร้างทักษะวิชาชีพ ให้แก่ผู้หญิง และเยาวชนเพื่อลด 

ความเหลื่อมล้ำาในการเรียนรู้ รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ ๆ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม

พฒันารา่งกฎหมายรบัรองเรือ่งเพศ ซึง่เปน็กฎหมายทีย่อมรบัอตัลกัษณท์าง 

เพศของคนข้ามเพศและคนที่ไม่ระบุว่าตัวเองเป็นเพศใดเพศหนึ่ง ทั้งนี้ได้ 

ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาร่างกฎหมาย และมีการจัด 

ตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายขึ้น โดยผ่านการปรึกษาหารือกันหลายครั้ง 

รวมถงึไดเ้ชญิโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาตใิหส้นบัสนนุคณะกรรมการ

อีกด้วย ในการนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ส่งเสริมให้มีการ

อภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีสุดจากประเทศอื่น ๆ  และให้คำาแนะนำาด้าน 

มาตรฐานสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับ

บรรทัดฐานและหลักปฏิบัติสากล

จากข้อมูลที่รวบรวมโดยโครงการ Being LGBTI in Asia ซึ่งโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติเป็นผู้จัดในปี พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมจำานวน 195 คนที ่

มีอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ และลักษณะทางเพศที่หลากหลาย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติตระหนักว่าภาคเอกชนจำาเป็นต้องเข้า 

มามีส่วนร่วมในการสร้างความหลากหลายและให้ความสำาคัญกับผู้มีความ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทำางาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ

ทำางานร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างแสนสิริ เพื่อสนับสนุนมาตรฐาน 

การดำาเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและให้ความสำาคัญกับ 

ชาว LGBTI โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ TikTok ได้จัดเสวนา 

“For Your Pride” เพื่อพูดคุยประเด็นความเท่าเทียมสำาหรับผู้มี 

ความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 

ทีผู่ม้คีวามหลากหลายทางเพศในประเทศไทยตอ้งเผชญิ นอกจากนี ้โครงการ 

พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จับมือกับบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย 

ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านโครงการ 

Inclusivity Business Partnership Program (ความร่วมมือทางธุรกิจ 

แบบมีส่วนร่วม) ที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และการให้ความสำาคัญ 

กับคนทุกกลุ่มในสังคม ในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ 

บริษัทค้าปลีกรายใหญ่อย่าง สยามพิวรรธน ์
ได้เชิญโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ให้เข้าร่วมทำางานในแคมเปญชื่อ “DiversCity” 
ซึ่งสอดคล้องกับงานของบริษัท ในการส่งเสริม 
ความหลากหลาย และการให้ความสำาคัญ 
กับผู้คนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปร่าง 
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความพิการ อาย ุ
รสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ

วีดีโอเปิดตัวแคมเปญ

https://www.facebook.com/
watch/?v=1304374610083800 ©UNDP ©UNDP
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ส่วนที่ 3 
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมทำางานกับองค์การแรงงาน 

ระหวา่งประเทศ องคก์ารเพือ่สตรแีหง่สหประชาชาต ิกระทรวงแรงงาน และ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแนะนำานโยบายว่าด้วยงานดูแลและงาน 

บ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid care and domestic work) สิ่งสำาคัญคือ 

การลดความไม่เท่าเทียมของงานดูแลและงานบ้าน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้รับ

ค่าจ้าง พร้อมพัฒนาตลาดแรงงานสตรี และมาตรการคุ้มครองทางสังคม

เพื่อขยายผลสำาเร็จของความคิดริเริ่มโดยผู้หญิงในประเทศไทย โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้พัฒนาการประเมินและกลยุทธ์พื้นฐาน

สำาหรับภูมิทัศน์ทั้งสี่แห่ง นำามาสู่โครงการมอบเงินสนับสนุน 51 โครงการ 

ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility 

Small Grants Program) ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ลุ่มน้ำาแม่ลาว เทือกเขา 

เพชรบูรณ์ อ่าวพังงา และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ผู้หญิงมากกว่า 200 คนเข้า 

รว่มกระบวนการพฒันากลยทุธส์ำาหรบัภมูทิศัน ์และจากทัง้สิน้ 51 โครงการ 

ซึ่งได้รับทุน มี 5 โครงการที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำา จากการวิเคราะห์และแผน

ปฏิบัติการด้านเพศภาวะของโครงการ นอกจากการทำางาน และดำาเนิน 

กิจกรรมร่วมกับผู้ชายแล้ว ผู้หญิงยังได้รับการสนับสนุนมากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการหารือเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการตัดสินใจ และความเป็น 

ผู้นำา

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด 19 โครงการ 

พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสำาหรับผู้ค้า 

บริการทางเพศที่เป็นคนข้ามเพศ เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคน 

เหล่านี้ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการแต่งหน้าสำาหรับนักเต้นคาบาเร่ต ์

และผู้ค้าบริการทางเพศที่เป็นคนข้ามเพศจำานวน 20 คน คนเหล่านี้ต้อง 

สูญเสียรายได้ เนื่องจากรัฐบาลปิดธุรกิจบันเทิงในช่วงการแพร่ระบาด 

พวกเธอได้นำาทักษะดังกล่าวไปใช้หารายได้

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และรัฐสภาไทย ยกย่องการมีบทบาท

ของผู้หญิง เนื่องในวันสตรีสากล ในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “Women 

in leadership: Achieving an equal future in a Covid-19 world” 

(ผูห้ญงิในบทบาทผูน้ำา: อนาคตทีเ่ทา่เทยีมในโลกของโรคโควดิ 19) แคมเปญ 

นี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา

ไทยที่เป็นผู้หญิงในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

UNDP joined the Sisters Foundation to organise a vocational training on make up 
for sex workers. 

https://express.adobe.com/page/
hFH9sWVGPwnAr/?fbclid=IwAR31UIBf6rI-
ywqg5FJQtr0wswI3DeHt4zl5lePfbDUT-
pYrHG65pDyS1_6ZI

©UNDP
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แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 90 
จะกำาหนดให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ 

หญิงในพรรคการเมือง แต่ในความเป็นจริง ยังมีผู้หญิง 
จำานวนน้อยที่ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

ดิฉันขอสนับสนุนการสร้างจิตสำานึก เพื่อให้ผู้หญิง 
เข้ามาดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ มากขึ้น

นางพรพิศ เพชรเจริญ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

https://express.adobe.com/page/hFH9sWVGPwnAr/?fbclid=IwAR31UIBf6rIywqg5FJQtr0wswI3DeHt4zl5lePfbDUTpYrHG65pDyS1_6ZI
https://express.adobe.com/page/hFH9sWVGPwnAr/?fbclid=IwAR31UIBf6rIywqg5FJQtr0wswI3DeHt4zl5lePfbDUTpYrHG65pDyS1_6ZI
https://express.adobe.com/page/hFH9sWVGPwnAr/?fbclid=IwAR31UIBf6rIywqg5FJQtr0wswI3DeHt4zl5lePfbDUTpYrHG65pDyS1_6ZI
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ปริศนาเป็นผู้ค้าบริการอายุ 51 ปี มีพื้นเพจากจังหวัดศรีสะเกษ 
ครอบครัวของเธอหาเลี้ยงชีพจากการทำานา ส่วนตัวเธอทำางาน 
ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ หลังจากให้กำาเนิดลูกสาว 
ไม่นานก็หย่าร้างกับสามี เธอเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยากลำาบาก 
ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้งยังต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบ 
เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอีกสี่คน

เมื่อปี พ.ศ. 2542 เธอเริ่มทำางานในบาร์ มีรายได้ระหว่าง 40,000 ถึง 
50,000 บาทต่อเดือน เงินจำานวนนี้เพียงพอให้เธอเลี้ยงดูครอบครัว 
และส่งเสียลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ทำาให้รายได้ของเธอลดลงเหลือ 10,000 บาท 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ในตอนนี้เอง ปริศนาจึงตัดสินใจเข้าร่วม 

โครงการ SWING Food Bank ซึ่งทุกวันพฤหัสบดีเธอได้แบ่งปัน 
อาหารแห้ง และแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัว 
ของสมาชิกคนอื่น ๆ ทำาให้เธอสามารถประหยัดเงินค่าอาหารของ
ครอบครัวได้มากถึง 2,000 บาทต่อเดือน โครงการนี้ยังให้บริการ 
ด้านกฎหมายและสุขภาพแก่เธอ เนื่องจากอาชีพของเธอไม่ได้รับ 
การยอมรับจากกองทุนประกันสังคม

โครงการ SWING Food Bank เป็นหนึ่งในโครงการระยะสั้น 
จำานวน 24 โครงการที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติคัดเลือก 
และได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างการฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยภายใต้
บริบทของโรคโควิด 19 โดยรับประกันว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการธนาคารอาหาร SWING Food Bank สร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย 
เพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต่อผู้หญิงที่เปราะบาง

https://www.undp.org/thailand/
stories/bar-lights-go-out

©UNDP

ส่วนที่ 3 
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับ Muse by Metinee เฉลิมฉลอง Pride Month 
ประจำาปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
ภายใต้แนวคิด “Celebrate with Pride” ในขณะเดียวกัน เรายังคงสนับสนุน 
ความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศสำาหรับทุกคน 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

https://www.facebook.com/ 
musebymetinee/videos/ 
141607254702905/

©UNDP

ส่วนที่ 3 
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

https://www.facebook.com/musebymetinee/videos/141607254702905/
https://www.facebook.com/musebymetinee/videos/141607254702905/
https://www.facebook.com/musebymetinee/videos/141607254702905/


รายงานประจำาปี 2564 •  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย26

ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab) ได้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนาเพื่อรำาลึกถึง 16 วันแห่งการรณรงค์ 

(16 Days of Activism) เพื่อทบทวนสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีใน

ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย 

แก้ปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
งานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นนโยบายกลไกระดับชาติ และวิธียุติความรุนแรง

บนฐานของเพศภาวะในชุมชนท้องถิ่น งานสัมมนาดังกล่าวสร้างความ

ตระหนักและขับเคลื่อนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความรับ ผิดชอบร่วมกันใน

การต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ

เนื่องจากการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และโอกาสอันจำากัดในการเข้าถึงการ 

ศึกษาและการฝึกอบรม คนพิการต้องเผชิญอุปสรรคนานัปการในการ 

หางานทำา รักษาอาชีพการงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทนที ่

เท่าเทียม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ได้สนับสนุนให้จัดทำาการศึกษาหัวข้อ 

‘การส่งเสริมสถานที่ทำางานให้มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อคนพิการในประเทศ 

ไทย’ เพื่อสำารวจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการกีดกันและการนับรวม 

คนพิการในมิติการจ้างงาน งานศึกษาชิ้นนี้เสนอแนะมาตรการเชิงปฏิบัต ิ

และคำาแนะนำาด้านนโยบายสำาหรับทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล เพื่อพัฒนา 

สภาพแวดล้อมการทำางานที่เอื้อต่อคนพิการมากขึ้น ผลลัพธ์และคำาแนะนำา 

จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในแผนงานของโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยคนพิการในปี พ.ศ. 2565

การสื่อสารทางดิจิทัลเป็นส่วนสำาคัญในการเข้าถึงข่าวสาร และข้อมูล 

แต่การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำาหรับคนพิการ เพื่อแก้ไข 

ปัญหานี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทำางานร่วมกับกรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์ของ 

กรมฯ โดยกำาหนดให้เป็นมาตรฐาน AAA (AAA standard) มาตรฐาน AAA 

เป็นระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุดตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาของ

เว็บไซต์ (Website Content Accessibility Guideline) การดำาเนินการ 

ในครั้งนี้ทำาให้ผู้ใช้งานจากหลากหลายกลุ่มเข้าถึงเว็บไซต์ของกรมฯ ได้ 

ง่ายขึ้น เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 สิทธิต่าง ๆ  และบริการของรัฐบาล 

สำาหรับคนพิการ

16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ 
เป็นแคมเปญระดับนานาชาติประจำาปี ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
หรือวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล และดำาเนินไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 
ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการป้องกันและ 
ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

©UNDP

ส่วนที่ 3 
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม



ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผมได้เห็นว่าความร่วมมือ 
ระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและรัฐบาลไทยได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมีบทบาทสนับสนุนรัฐบาลไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และสร้างการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน รวมถึงโอกาสสำาหรับคน
ทุกวัย อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ขัดขวางการดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน สถานการณ์นี้ทำาให้เกิดความท้าทายด้านสาธารณสุข ตลอดจนการคุ้มครองทาง
เศรษฐกิจและสังคมสำาหรับคนไทยและผู้คนทั่วโลก อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โรคโควิด 19 ทำาให้
ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่เดิมยิ่งทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประชากรด้อยโอกาสและเปราะบาง เนื่องด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และ
ความคลุมเครือ (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity: VUCA) ของโลก และ
ผลกระทบร้ายแรงของการแพร่ระบาด โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทำางานอย่างใกล้ชิด 
มากขึ้นกับหน่วยงานของไทย ซึ่งรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 
ซึ่งช่วยรักษาความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน อารมณ์ และร่างกายของคนไทย การจัดการกับความ 
เหลื่อมล้ำาและการปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำาคัญในโครงการริเริ่มหลายโครงการ ซึ่งรวมถึง 
โครงการช่วยเหลือช่างทำาผม และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง ผู้ค้าบริการทางเพศ 
ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ และคนพิการ 

ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสำาหรับงานที่ได้ทำา ผมยัง
ยินดีที่จะได้เห็นความต่อเนื่องของโครงการที่ดำาเนินร่วมกันในอีกห้าปีข้างหน้า ผมเชื่อว่าความร่วมมือ 
อย่างแข็งขันระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และประเทศไทยมีความสำาคัญต่อการมี 
ส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา เครือข่ายเยาวชน และ
พลเมือง เพื่อให้พวกเขาก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จะผลักดัน 
ประเทศไทยสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้นอย่างแน่นอน

สารจากนายจุติ ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์
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มงคล ปิ่นแก้ว (เชอรี่) วัย 37 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแขนขา 
อ่อนแรง ต้องอาศัยรถเข็นในการดำารงชีวิต เธอทำางานขายของที่ระลึก
ริมถนนคนเดินเมืองพัทยามานานกว่า 6 ปี ก่อนที่การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ทำาให้เธอจำาต้องมองหาวิธีหารายได้ทางอื่น 
เมื่อรัฐบาลออกมาตรการปิดเมือง และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 
รวมทั้งตลาดและห้างสรรพสินค้า เชอรี่จึงกลับบ้านเกิดในจังหวัด
กำาแพงเพชร เธอตัดสินใจได้ถูกต้อง เพราะในช่วงเวลานั้น เมืองพัทยา
มีค่าครองชีพสูง และเธอไม่สามารถหาเงินได้ในช่วงปิดเมือง

แม้ว่าเธอมีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจ 
แต่ความพิการของเธอทำาให้หางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ยาก 
เธอพยายามหารายได้ให้เพียงพอในบ้านเกิดด้วยการขายสินค้า 
เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะพื้นที่ดังกล่าว 
ไม่ใช่พื้นที่พาณิชย์เหมือนพัทยา ไม่นานนักเงินออมของเชอรี ่
ก็แทบจะหมดลง

ตอนนั้นเอง เธอมีโอกาสสร้างรายได้จากการรับจ้างพิมพ์เอกสาร 
และเขียนนิยายออนไลน์ เรื่องนี้ง่ายขึ้นผ่านการฝึกอบรมพัฒนา 
ทักษะดิจิทัลโดย Vulcan Coalition และมูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม 
ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ความคิดริเริ่มนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ 
สังคมจากผลกระทบของโรคโควิด 19 และได้รับเงินสนับสนุนจาก 
รัฐบาลญี่ปุ่น

ปัจจุบัน เชอรี่กล่าวว่าการพัฒนาการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำาหรับคนพิการมีความจำาเป็นอย่างมาก 
งานด้านดิจิทัลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับคนพิการ 
เนื่องจากสามารถทำาได้จากทุกที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสใหม่ท่ามกลางวิกฤตโรคโควิด 19

https://www.undp.org/thailand/stories/
new-opportunity-amidst-covid-19-crisis

©UNDP

ส่วนที่ 3 
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

https://www.undp.org/thailand/stories/new-opportunity-amidst-covid-19-crisis
https://www.undp.org/thailand/stories/new-opportunity-amidst-covid-19-crisis


รายงานประจำาปี 2564 •  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย 29

Section 3
Strengthening Gender Equality and Social Inclusion

นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตสาธาณรัฐฟินแลนด์ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วย นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจำาประเทศไทย ร่วมกิจกรรม Bangkok Accessibility Journey สำารวจเส้นทางเดินอย่างเท่าเทียม พร้อมคนพิการ

เพื่อเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล ห้องปฏิบัติการ Accelerator Lab โดย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ปลูกจิตสำานึกเกี่ยวกับการเข้าถึง

บริการต่าง ๆ  ของคนพิการ หัวใจสำาคัญของวิดีโอที่ได้จัดทำาขึ้นคือ ความ

ท้าทายที่คนพิการต้องเผชิญเมื่อเดินทางตามท้องถนนในกรุงเทพฯ และใช้

บริการขนส่งสาธารณะ วิดีโอดังกล่าวเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ของคน

พิการ เพื่อให้คนอื่น ๆ ตระหนักถึงความท้าทายนี้ด้วยเช่นกัน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำาประเทศไทย และผู้แทนจาก

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมเดินทางกับคนพิการ เพื่อเรียนรู้

เกี่ยวกับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ประสบการณ์การเดินทาง 

ดังกล่าวได้เผยแพร่เป็นสารคดีสั้น เรื่อง ‘Bangkok Accessibility Journey 

– Experimentation on Public Transportation Challenges for PWDs’ 

(สำารวจการเข้าถึงพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ – การสำารวจความท้าทายที่คนพิการ 

ต้องเผชิญในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ) การเดินทางดังกล่าว

แสดงให้เห็นอุปสรรคในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ และเรียกร้องให้ม ี

การดำาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สารคดีสั้นนี้นำาเสนอประเด็นต่าง ๆ สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในภาครัฐและ

เอกชน ในการจัดลำาดับความสำาคัญประเด็นต่าง ๆ  และนำาวิธีการแก้ปัญหา 

ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และพื้นที่ห่างไกลจะมีโอกาสมากขึ้นใน 

การเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และนันทนาการ โครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ยังได้ร่วมเขียน 

บทความชิ้นหนึ่งซึ่งเน้นย้ำาถึงการให้ความสำาคัญกับคนพิการ เพื่อเร่งรัด

การดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี ค.ศ. 2030

https://www.youtube.com/
watch?v=5hieazURRNk

https://www.bangkokpost.com/opinion/
opinion/2226647/more-must-be-done-for-
those-with-a-disability
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Accelerator Lab และ Youth Co:Lab ด้วยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
พร้อมด้วยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
เยาวชนจากเชียงใหม่ที่ได้รับเลือก เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
ด้วยวิธีการเรียนรู้พร้อมลงมือทำา (Learning by Doing)
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ถึงมิติทางเพศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังมีส่วนร่วมกับภาค

ประชาสังคมและองค์กรชุมชน รวมถึงผู้แทนของผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ ์

เพื่อร่วมมือกันสร้างพลังแบบองค์รวม

นอกเหนือจากกระทรวงต่าง ๆ  แล้ว ในปี พ.ศ. 2564 ยังมีการสร้างพันธมิตร 

กับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น สถาบันวิชาการ สื่อสาร

มวลชน และประชาสังคม เพื่อมอบทางแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น ซึ่งอิง

หลักฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่ม และคำานึง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นพันธมิตรที่รัฐบาลไทยเชื่อถือและไว้วางใจมายาวนาน 
โดยทำางานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และพันธมิตรระดับโลก 
เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนทั่วประเทศ ด้วยวิธีนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงอยู ่
ในตำาแหน่งที่เหมาะสม ที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ

การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจับมือเป็นพันธมิตร
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 4



รายงานประจำาปี 2564 •  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย32

Accelerator Lab ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้รวบรวมนวัตกรรม 

รากหญ้าพร้อมแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และการทดลองใหม่ ๆ  เพื่อจัดการ 

กับปัญหาที่สำาคัญ เช่น มลพิษทางอากาศ การจัดการของเสีย และความ 

เหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล

ห้องทดลองนโยบายของประเทศไทยเปิดตัวเมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 เป็น 

ความคดิรเิริม่ในการรว่มกนัระหวา่งโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิและ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งแนะนำาแนวทาง 

เชิงสหวิทยาการรูปแบบใหม่ เพื่อนำามาใช้ในการวางนโยบายสาธารณะ 

และการให้บริการสาธารณะในประเทศไทย โครงการดังกล่าวใช้มุมมอง

เชิงลึกและความรู้ของผู้คนที่ใกล้ชิดกับปัญหาและแนวทางแก้ไขมากที่สุด

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Accelerator Lab ทางโครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาต ิไดน้ำารอ่งโครงการเพือ่จดัการกบัมลพษิทางอากาศในจงัหวดั 

เชียงราย และแสวงหาแนวทางแก้ไขผ่านการทำางานร่วมกับชุมชนในพื้นที ่

และพัฒนาการวิเคราะห์นโยบายแบบบูรณาการและแบบจำาลองต่าง ๆ 

ในระดับภูมิภาค

ความท้าทายด้านนวัตกรรมในโครงการนักสู้กู้อากาศ เป็นตัวอย่างของ 

ความพยายามดังกล่าวภายใต้ Accelerator Lab ด้วยความร่วมมือกับ

สำานักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ โครงการนี้ได้เชิญชวนเยาวชนในท้องถิ่นให้เรียนรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม และพัฒนาแนวทางแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนของตนเอง

ด้วยตระหนักว่าเยาวชนมักถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกระบวนการวางนโยบาย 

ห้องทดลองนโยบายของประเทศไทยจึงได้ริเริ่มการทดลองว่าเครื่องมือ

นวัตกรรม แหล่งข้อมูล และการมีส่วนร่วมจะทำาให้กระบวนการวาง

นโยบายครอบคลุมทุกฝ่ายมากขึ้น และให้เยาวชนมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น 

ได้อย่างไร จากงาน Policy Hackathon ซึ่งใช้กิจกรรมโซเชียลมีเดีย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกพบว่า เยาวชนไทยมองว่าสุขภาพและความเป็นอยู่

เป็นประเด็นสำาคัญเร่งด่วนที่สุดที่ต้องแก้ไขเมื่อร่างนโยบาย

การส่งเสริมการจัดทำานโยบายอย่างครอบคลุมผ่าน 
Innovative Policy Labs

Accelerator Lab ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รวมกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงรายมาช่วยกันจัดการ 
ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ผ่านโครงการริเริ่ม “นักสู้กู้อากาศ” (Clean Air Heroes)
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ห้องทดลองนโยบายของประเทศไทย (Thailand Policy Lab) ได้จัดการ 

อภิปรายนโยบายหลายครั้ง ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Club 

house การอภิปรายมุ่งเน้นบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวิกฤตโรคโควิด 19 และ 

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น และแรงงานอพยพ การ 

อภิปรายใน Clubhouse เป็นช่องทางให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ และ 

แนวทางปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำารวจโอกาสในการเปลี่ยน 

แปลงนโยบาย

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยห้องทดลองนโยบาย

ของประเทศไทย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

ช่วยให้ผู้กำาหนดนโยบายมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการกำาหนดนโยบาย ห้องปฏิบัติการได้จัดทำาร่างนโยบายทางเลือก 

ซึ่งสามารถนำามาใช้เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด

ภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร

ห้องทดลองนโยบายของประเทศไทย และสถาบันนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันออกแบบเครื่องมือที่สามารถใช้ในการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย เครื่องมือนี้สนับสนุนให้ผู้ 

กำาหนดนโยบายมุ่งเน้นความเห็นอกเห็นใจ และให้ความสำาคัญกับคนทุก 

กลุ่มในระหว่างกระบวนการกำาหนดนโยบาย นอกจากนี้ ห้องทดลองร่วม 

กับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยยังได้จัดทำาชุดเครื่องมือที่

จะช่วยให้ผู้บริหารนำานวัตกรรมด้านนโยบายมาปรับใช้ในหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เป้าหมายของกระบวนการนี้คือการเพิ่มทักษะเฉพาะ

ทางของผู้กำาหนดนโยบายในอนาคต

ห้องทดลองนโยบายของประเทศไทยยังเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนโยบาย

เชิงนวัตกรรมระดับโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและ 

กระบวนการใหม่ ๆ ซึ่งใช้ในการวางนโยบายและการสร้างการมีส่วนร่วม 

กับสาธารณชน (public engagement) ในระดับโลก

ส่วนที่ 4 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

©UNDP ©UNDP



รายงานประจำาปี 2564 •  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย34

ส่วนที่ 4 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนามากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนการพัฒนาแผนที่การลงทุนเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) และส่งเสริมหลักการชี้นำาของ

สหประชาชาติในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ โครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ ยังใช้เงินทุนจากคาร์กิลล์ เพื่อลดการรั่วไหลของขยะ 

อินทรีย์ และขยะพลาสติก และได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับ 

หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงธนาคารออมสิน

คาร์กิลล์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี จะพัฒนาระบบจัดการขยะอย่างยั่งยืนขึ้นมาภายในพื้นที ่

มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการริเริ่ม “SeaShine” ระบบการจัดการนี้ก้าวไป 

ไกลกว่าการจัดการขยะแบบเดิม โดยบูรณาการมิติอื่น ๆ ของเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ ขจัดความยากจน การ

เสริมสร้างชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในเวลาเดียวกัน

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติพร้อมที่จะยกระดับโครงการ

ริเริ่มที่ประสบความสำาเร็จ และพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเป็น 

เจ้าของกิจการสำาหรับทุกคน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับเยาวชน และการ 

สร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น สิ่งสำาคัญยังคง 

เป็นการปรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การหา

แหล่งเงินทุนที่หลากหลาย การทำางานกับหน่วยงานระดับประเทศ และ

ระดับท้องถิ่น และการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบ

นโยบาย

การร่วมมือกับผู้ดำาเนินการหลัก 
เพื่อเร่งรัดผลลัพธ์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และบริษัทคาร์กิลล์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนธันวาคม ในปี พ.ศ. 2564 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทย
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ในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทำางานร่วมกับหลาย 

หน่วยงานของสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความพยายามจากหลายภาค

ส่วนทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 

และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ได้ร่วมกันจัดการ

ปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ยุติธรรมและมีจริยธรรม หลังจบ 

กิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้แสดงความต้องการที่จะพัฒนาระบบการสรรหา

บุคลากร หลายฝ่ายรับรองแนวทางการสรรหาบุคลากรอย่างมีจริยธรรม

และคำานึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจะได้งานทำาอย่างมี

คุณภาพ ผู้เข้าร่วมยังให้คำาแนะนำาด้านนโยบายแก่รัฐบาลเกี่ยวกับการ

สรรหาบุคลากรและการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และเครือข่าย Association 

of South East Asian Nations (ASEAN) Corporate Social Respon-

sibility Network จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ‘กรอบนโยบาย 

ส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนในประเทศไทย: การร่วมหารือ 

ทางนโยบายภายใต้บริบทโรคโควิด 19 และโอกาสด้านการค้า และการ 

ลงทุนที่จะมาถึงสำาหรับประเทศไทย (กรอบงานนโยบาย)’ การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการดังกล่าวได้รวบรวมผู้คนจากภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 

เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและข้อแนะนำาด้านการปฏิบัติเฉพาะภาคส่วน 

ตลอดจนบทเรียนที่ได้รับจากการดำาเนินการตามกรอบระหว่างประเทศ

และระดับภูมิภาคในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เพื่อทำาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ โครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติ และสำานักงานว่าด้วยยาเสพติด และอาชญากรรมแห่ง 

สหประชาชาติ ร่วมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ได้เปิดตัวโครงการ 

“Promoting Human Security Approach to Violence Prevention” 

(การสง่เสรมิความมัน่คงของมนษุยเ์พือ่ปอ้งกนัความรนุแรง) ซึง่ชว่ยสง่เสรมิ 

แนวทางการแก้ปัญหาในท้องถิ่น เพื่อจัดการปัญหาด้านความมั่นคงซึ่งเกิด

ขึ้นซ้ำา ๆ โครงการดังกล่าวส่งเสริมกรอบการทำางานที่เน้นประชาชนเป็น 

ศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนภาคประชา 

สังคมและหน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานที่ไม่เกี่ยว

กับความมั่นคง

ความร่วมมือของสหประชาชาติได้แสดงให้เห็นผ่านห้องทดลองนโยบาย

ของประเทศไทย ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้นำาการฝึกอบรม 

หลายครั้ง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based 

tourism) สำาหรับกลุ่มต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทย การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น 

เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการปรับใช้เครื่องมือต่าง ๆ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสหประชาชาติ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้จัดการหารือหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
และทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ในการลดความรุนแรง ผ่านกรอบงานด้านความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมกับผู้แทนจากรัฐบาลและภาคประชาสังคมในประเทศไทย

และ
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เดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วม

กับองค์การอนามัยโลก ได้เผยแพร่รายงาน “Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases in Thailand – The Case for Invest-

ment” (การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย – กรณีการ 

ลงทุน) การศึกษา “กรณีการลงทุน” แสดงให้เห็นว่าโรคไม่ติดต่อไม่เพียงแต ่

มีผลต่อผู้คนและสุขภาพเท่านั้น แต่ยังสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

รายงานฉบับนี้ให้หลักฐานว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการแทรก 

แซงเชงินโยบายสีป่ระการ ซึง่ชว่ยลดปจัจยัเสีย่งดา้นพฤตกิรรม (การสบูบหุรี ่

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

และการไม่ออกกำาลังกาย)

อ่านรายงาน

https://www.undp.org/thailand/ 
publications/prevention-and-control- 
noncommunicable-diseases-thailand- 
%E2%80%93-case-investment

BIOFIN ประเทศไทยจัดการระดมทุนเพื่อช่วยทำาความสะอาดชายหาด 
ของเกาะเต่าและเพื่อสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับผล กระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นายไชยันต์ ธุระสกุล อดีตนายกเทศมนตร ี
ตำาบลเกาะเต่า ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมกับนายกเทศมนตรีคนอื่น ๆ 
ทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมในเมืองที่ยั่งยืน 
การสร้างเมืองอัจฉริยะและครอบคลุม และเพื่อสนับสนุนเส้นทางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน นายไชยันต์สำาเร็จหลักสูตรจาก 2020–2021 Asia Pacific 
Mayors Academy “BIOFIN พร้อมสนับสนุนเกาะเต่า โดยระดมเงิน 
จำานวน 92,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในแคมเปญทำาความสะอาดทะเลและ
ชายหาดเป็นเวลา 3 เดือน แคมเปญดังกล่าวช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่าง
เทศบาลเกาะเต่าและคนท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่น 
เป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง” – นายไชยันต์ ธุระสกุล อดีตนายกเทศมนตรีตำาบลเกาะเต่า
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“ทุกอย่างขับเคลื่อนไป 
พร้อมกันอย่างมีเหตุผลรองรับ 

ดังเช่นการท่องเที่ยว
ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกับ

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
เกาะเต่านั้นสวยงาม และไม่แพง 
อย่างที่คิด ผมขอต้อนรับทุกท่าน 

ให้มาเยือนเกาะเต่า”

นายไชยันต์ ธุระสกุล 
อดีตนายกเทศมนตรีตำาบลเกาะเต่า

https://www.undp.org/thailand/publications/prevention-and-control-noncommunicable-diseases-thailand-%E2%80%93-case-investment
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เป็นเวลานานหลายปีแล้วที่โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติมีบทบาท

สำาคัญในการผลักดันความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และขยายกิจกรรมในระดับประเทศและภูมิภาค แม้ว่าการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 จะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามเหล่านี้ แต่โครงการอาสา 

สมัครสหประชาชาติยังคงให้การสนับสนุนวาระของโครงการพัฒนาแห่ง 

สหประชาชาติในเรื่องเพศภาวะและการยอมรับทางสังคม ข้อมูลสาธารณะ 

การขับเคลื่อนเยาวชน โครงการริเริ่มว่าด้วยห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนา 

ชุมชน การเป็นอาสาสมัครคือหัวใจสำาคัญของวัฒนธรรมไทย และยิ่งม ี

ความตื่นตัวมากขึ้น เมื่อเยาวชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร โครงการนี้มี 

ความสำาคญั เพราะโครงการอาสาสมคัรสหประชาชาตคิอือดุมคต ิและคณุคา่ 

ที่สหประชาชาติยึดถือทั้งยังดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาและสันติภาพอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีอาสาสมัครของสหประชาชาติจำานวนทั้งสิ้น 

132 คน ซึ่งประกอบไปด้วยชาวต่างชาติ 78 คน และชาวไทย 54 คน ทั้งนี้ 

อาสาสมัครของสหประชาชาติจำานวน 39 คน ซึ่งเป็นทีมงานจากหลายชาติ 

หลายภาษา แบง่เปน็ชาวตา่งชาต ิ16 คน และชาวไทย 23 คน ทำางานรว่มกบั 

สำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสำานักงานประจำาประเทศไทย 

ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

สำานักงานภูมิภาคสำาหรับเอเชียและแปซิฟิกของโครงการอาสาสมัคร

สหประชาชาติ ได้เฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากล ในปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับ 

กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสแบ่งปันความคิดภายใต้หัวข้อ 

‘Volunteer Now for Our Common Future’ ในการรวมตัวกันครั้งนี ้

ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายถึงบทบาทของอาสาสมัครในการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมกับชุมชน การยอมรับทางสังคม การ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาสาสมัคร และภูมิต้านทานต่อปัญหาใน 

อนาคต กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของ 

โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers 

Programme: UNV)

กิจกรรมนี้ยังเน้นย้ำาถึงบทบาทสำาคัญของอาสาสมัครในประเทศไทย ต่อ

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาอาสา

สมัครมีส่วนสำาคัญยิ่งในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

“ฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผ่าน

โครงการของ UNV และได้มีส่วนช่วยเหลือในด้านสภาพภูมิอากาศ เพราะ

นี่คือโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมจัดการปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศใน 

ระดับโลกอย่างมีความหมายในประเทศพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วเอเชียและ 

แปซิฟิก” Hyea Yoon Jung, International United Nations Volunteer Specialist, Youth Empowerment in 

Climate Actions Coordinator

“รากฐานที่มั่นคงของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะช่วยเอื้อให้เกิดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ 

ยั่งยืนข้อที่ 16 ว่าด้วยสันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะช่วยส่งเสริมการต่อต้านการ 

ทุจริต การใช้เงินทุนเพื่อกลุ่มคนที่จำาเป็นต้องใช้เงินดังกล่าวมากที่สุด จะช่วยเบิกทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจสีเขียว 

และการดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างทันท่วงที การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเป็นกุญแจสำาคัญในการเสริมสร้าง 

ระบบการกำากับดูแล เพราะจะช่วยเพิ่มภาระความรับผิดชอบ จริยธรรม และความโปร่งใส” – กานต์สิรี สิทธิพูนเอกภัทร ์

UNV 2021 ร่วมงานกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นที่ความโปร่งใส การกำากับดูแลที่ดี และการส่งเสริม 

ความเป็นเอกภาพของสังคม ตลอดจนลดทอนปัญหาการทุจริต เสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และส่งเสริมการ 

ยอมรับและความแตกต่างในสังคม

โครงการอาสาสมัครของ
องค์การสหประชาชาติและ
อาสาสมัครในประเทศไทย

Hyea Yoon Jung (ซ้าย) กำาลังพูดคุยกับ Aminata Camara Traore 
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับความคิดริเริ่มของทีม

กานต์สิรี สิทธิพูนเอกภัทร์ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงาน กำาลังอภิปรายในระหว่างกิจกรรม

โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ ทีมงานจากสำานักงานภูมิภาคสำาหรับเอเชียและแปซิฟิก 
ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากล และวาระครบรอบ 50 ป ี
ของโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2564
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ความร่วมมือใต้-ใต้

ในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้
ริเริ่มความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) 
โดยร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  มากกว่า 10 ประเทศ สร้าง
ประโยชน์ให้แก่พันธมิตรในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การดำาเนินการด้านสภาพ
ภูมิอากาศ และการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน

เนปาล

อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ศรีลังกา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดการเสวนาร่วมกันหลายครั้งกับสภาเยาวชน Youth Council 
in Action for Nation จากประเทศเนปาล โดยแบ่งออกเป็นการเสวนาย่อยที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  
เกี่ยวกับทักษะการเป็นเจ้าของกิจการของเยาวชน สุขภาพจิตที่ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โรคโควิด 19 การเรียนรู้ทางออนไลน์ และการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (new normal)

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำาเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) กับประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ และศรีลังกา 
ผ่านโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการนี้ กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 
มองโกเลีย และปากีสถาน

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ให้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเชิญสมาชิกรัฐสภาของสาธารณรัฐฟิจิ มาแบ่งปันวิธีการบูรณาการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการทบทวนกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

มองโกเลียอินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน 
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การพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต 
ของประเทศไทย

การประเมินความต้องการด้านการฝึกอบรม 
และการวางแผนการฝึกอบรม 
สำาหรับผู้ค้าบริการทางเพศในประเทศไทย

สามารถเข้าดูสื่อสิ่งพิมพ์ได้ที่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ป่าพรุควนเคร็ง 
ความอัศจรรย์ของธรรมชาต ิ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ยาในทางที่ผิด 
ในหมู่ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
ในประเทศไทย

กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
และสังคม (ESMF)

รายงานประจำาปี 2564 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย

https://www.undp.org/thailand/publications

สื่อความรู้ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

https://www.undp.org/thailand/publications
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คู่มือสำาหรับการวางแผนและ 
โครงการว่าด้วยระบบอาหารในท้องถิ่น

รายงานคำาแนะนำาในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความต่อเนื่องสำาหรับการบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา COVID-19

แผนปฏิบัติการระดับชาติ และหลักการชี้นำา
ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในประเทศไทย

แนวทางการจัดทำาแผนความต่อเนื่องสำาหรับ 
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19

สุรชาต ิ
ชาวประมงผู้พิชิตคลื่นสึนามิ

รายงานปี พ.ศ. 2564 
ของ Youth Co:Lab ประเทศไทย

10 เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิต้านทานของชุมชน 
เพื่อการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม

คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ในประเทศไทย – กรณีการลงทุน
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เงินทุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

รายจ่ายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2564

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด
9,350,172 เหรียญสหรัฐ

ร้อยละ 3
285,634 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 2
517,175 
เหรียญ
สหรัฐ

405,952 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 2

ร้อยละ 0
34,154 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 10
882,917 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 0
- 

187,869 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 1
202,092 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 7

39,551 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 1

879,537 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 8 978,124 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 17

ร้อยละ 21
2,061,383 

เหรียญ
สหรัฐ

919,166 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 6

662,467 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 6

403,099 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 6 545,459 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 8

345,593 
เหรียญ
สหรัฐ

ร้อยละ 2

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้แนะนำาเครื่องหมาย 
ทางเพศภาวะ (Gender Marker) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรติดตามรายจ่าย 
ที่มีส่วนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เครื่องหมายดังกล่าวแบ่งออกเป็นสี่ระดับ 
ตั้งแต่ “ไม่คาดว่าจะนำาไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศ” (GEN 0) ไปจนถึง 
“มีความเท่าเทียมทางเพศเป็นวัตถุประสงค์หลัก” (GEN 3)

ในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ดำาเนินโครงการระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคหลายโครงการ ร้อยละ 1 ของรายจ่ายทั้งหมดใช้ไปกับโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ (GEN 3) ร้อยละ 69 ของรายจ่าย 
มีประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเป็นเป้าหมายสำาคัญ (GEN 2) และร้อยละ 30 
ของรายจ่ายมีส่วนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในวงจำากัด (GEN 1)

บทบาทของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ

สัดส่วนของรายจ่าย 
ตามเครื่องหมายทางเพศภาวะ

GEN 3

GEN 2

GEN 1

เป้าหมาย 
ท่ี 1

เป้าหมาย 
ท่ี 2

เป้าหมาย 
ท่ี 3

เป้าหมาย 
ท่ี 4

เป้าหมาย 
ท่ี 5

เป้าหมาย 
ท่ี 6

เป้าหมาย 
ท่ี 7

เป้าหมาย 
ท่ี 8

เป้าหมาย 
ท่ี 9

เป้าหมาย 
ท่ี 10

เป้าหมาย 
ท่ี 11

เป้าหมาย 
ท่ี 12

เป้าหมาย 
ท่ี 13

เป้าหมาย 
ท่ี 14

เป้าหมาย 
ท่ี 15

เป้าหมาย 
ท่ี 16

เป้าหมาย 
ท่ี 17
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติห้ามไม่ให้มีการคุกคาม การแสวงหาประโยชน ์

และการล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ ไม่ว่าที่กระทำาต่อผู้รับความช่วยเหลือหรือผู้ร่วมงาน 

การคุกคาม การแสวงหาประโยชน์ และการล่วงละเมิดทางเพศเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และคุณค่าหลักที่สหประชาชาติยึดถือ เราให้ความสำาคัญกับการป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว 

และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะดูแลให้แน่ใจว่า 

มีการดำาเนินการกับคำากล่าวหาเรื่องการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด 

อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำาเนิน 

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ โดยอยู่ภายใต้นโยบายว่าด้วยการคุกคาม 

การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และการใช้อำานาจในทางที่ผิด 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

ความมุ่งมั่นของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการป้องกันการคุกคามทางเพศ 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ

https://www.undp.org/accountability/
prevention-and-response-sexual-misconduct

พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

ในปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ระดมทุนมากกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐจากรัฐบาลไทย ตลอดจนผู้บริจาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นี่เป็นตัวเลขสูงสุดของการระดม

ทรัพยากรประชากรประจำาปี ซึ่งไม่ใช้ทรัพยากรหลัก (non-core) ในรอบระยะเวลาของแผนงานความร่วมมือปัจจุบัน รอบปี พ.ศ. 2560-2564

ทรัพยากรที่ไม่ใช่ทรัพยากรหลัก 

จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก คิดเป็น 

4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 37) 

มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการมอบเงิน

ทุนช่วยเหลือขนาดเล็ก

1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ร้อยละ 12) จากรัฐบาลญี่ปุ่น 

ใช้ไปกับการรับมือและ 

ตอบสนองวิกฤตโรคโควิด 19

รัฐบาลไทย

1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 15) 

มาจากคณะกรรมาธิการยุโรป สวีเดน 

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส นอร์เวย ์

และภาคเอกชนของประเทศไทย เช่น 

ธนาคารกรุงไทย มูลนิธิซิตี้ และคาร์กิลล์

1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 16) 

มาจากกองทรัสต์ของโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ และกองทุน 

Global Climate Fund (GCF) 

โดยตอบสนองเรื่องภูมิต้านทาน 

ด้านสภาพภูมิอากาศ และ 

แผนปรับตัวของประเทศ 

การเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด

ทรัพยากรประจำา หรือทรัพยากรหลัก (core resources) เป็นเสาหลักการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศต่าง ๆ เพื่อขจัดความยากจนและความไม่เท่าเทียม บรรลุการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อวิกฤต ทรัพยากรหลักทำาให้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสามารถตอบสนองตัวความต้องการด้านการพัฒนาและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  อย่างสอดคล้องกัน 

ยืดหยุ่น และรวดเร็ว พร้อมทั้งมอบทางแก้ปัญหาที่บูรณาการหลายภาคส่วน สนับสนุนประเทศต่าง ๆ  ในการใช้ประโยชน์จากการเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และกระตุ้นการเป็นผู้นำา 

ทางความคิด นวัตกรรม และการรับประกันคุณภาพ เราจึงขอขอบคุณพันธมิตรหลักของเราดังนี้

ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจัดทำางบการเงินที่ผ่านการสอบทานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้บริจาคหลักให้แก่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรสวีเดน นอร์เวย์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดาเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก

https://www.undp.org/accountability/prevention-and-response-sexual-misconduct
https://www.undp.org/accountability/prevention-and-response-sexual-misconduct
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แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง

กาญจนบุรี

ชัยนาท

หนองคาย

เลย

เชียงใหม่

เชียงราย

น่าน
พะเยา

อุทัยธานี

เกาะเต่า

อุดรธานี

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

มหาสารคาม

เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์

เกาะสมุย

สมุทรสงคราม

ระนอง

นครราชสีมา

สมุทรสาคร 
ราชบุรี 

สุราษฎร์ธานี

ศรีสะเกษ

พัทยา
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

นครนายก

สุรินทร์
บุรีรัมย์

ตาก 

กำาแพงเพชร

เพชรบูรณ์

กรุงเทพฯ
นนทบุรี

ปทุมธานี
สมุทรปราการ

พังงา

ภูเก็ต
กระบี่

ตรัง

สตูล

นครศรีธรรมราช 
พัทลุง

สงขลา
ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส

เราเป็นใครและทำางานที่ไหน

เนื่องจากมีสำานักงาน 
อยู่ในกรุงเทพฯหลายโครงการของ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
จึงดำาเนินการในเมืองหลวงของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม งานของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ยังครอบคลุมทั่วทั้ง 77 จังหวัด 
ของประเทศไทย เพื่อไม่ให้ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง และเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มคน 
ที่เปราะบางที่สุด
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67
คน

ผู้หญิง 46 คน ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 7 คนผู้ชาย 14 คน

เจ้าหน้าที่ในประเทศ 62 คน

เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 5 คน

ทีมงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 67 คน ซึ่งเป็นคนไทย 62 คน และ 5 คนมาจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส มอริเชียส นอร์เวย์ และสวีเดน

ในจำานวนเจ้าหน้าที่ 67 คน มีผู้หญิง 46 คน ผู้ชาย 14 คน และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 7 คน

ประวัติการศึกษาและวิชาชีพของทีมงานประกอบด้วย การสื่อสาร งานราชการ กฎหมาย การพัฒนาระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การป่าไม ้

โดยมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ข้อมูลทีมงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

©UNDP
ทีมงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

รวม
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BIOFIN  การลงทุนในความหลากหลายทางชีวภาพ 

CSO  องค์กรภาคประชาสังคม 

GBV  ความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ

GDP  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

GEF  กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

LGBTI  เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และอินเตอร์เซ็กส์ 

MP  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

NGO  องค์การนอกภาครัฐ 

PWD  คนพิการ 

SDGs  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SIP  แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคม

UN  สหประชาชาติ 

UN Women  องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 

UNCT  ทีมงานสหประชาชาติประจำาประเทศไทย 

UNDP  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

UNICEF  กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

UNITF  คณะทำางานด้านโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติ 

UNFPA  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 

UNV  โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ

รายชื่อคำาย่อ



รายชื่อคณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปี พ.ศ. 2564

©UNDP

ออกแบบโดย  QUO Global 

ชั้น 22 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 

75/41-42 สุขุมวิท 19 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

โทร: +66 (0) 2260 9494 
www.quo-global.com

จัดพิมพ์โดย ScandMedia Corporation Limited 

211 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 

กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย 

โทร: +66 (0) 2 943 7166 

อีเมล: contact@scandmedia.com

Renaud Meyer – ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

Lovita Ramguttee – รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

Kirke Kyander – ที่ปรึกษาด้านความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคม

Reidun Gjerstad – ที่ปรึกษาด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นิตยา เมฆอรุณเรือง – ผู้ช่วยฝ่ายบริหารและวางแผนทรัพยากร

วดี ดีประวัติ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการขยายงาน

สุขุมา อุทรักษ์ – ผู้ช่วยด้านการสื่อสาร

ณิชกานต์ กวีวรญาณ – ผู้ช่วยโครงการ

กนกพร เจริญฤทธิ์ – นักวิเคราะห์โครงการ – RBM

Remya Sasindran – ผู้เขียนรายงานประจำาปี

Nick Maddock – บรรณาธิการ

รายงานนี้จัดทำาขึ้นด้วยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ



ชั้น 12 อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

อีเมล: undp.thailand@undp.org | โทร: +66 2 288 3350

undpthailandUNDPThailand

UNDPThailand UNDPThailand 

UNDPThailand UNDP Thailand

undp-thailand

รับฟังรายงานฉบับนี้ในรูปแบบหนังสือเสียงผ่านรหัสคิวอาร์นี้

โครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ

ประเทศไทย

https://drive.google.com/drive/folders/1IQ_l8kX7ETeileH0HUwpbQ2ZF00GLlb2?usp=sharing

