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บทนำา

เรอโน เมแยร์
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

สำาหรับภาคส่วนที่ทำางานด้านการพัฒนา ปี 2563 ควรเป็นปีที่พรั่งพร้อมด้วยโอกาสใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยในประเทศไทยมีแผนจัดงานประชุมสำาคัญหลายครั้ง
ภายใต้ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากนี้ยังมีกำาหนดจัดการประชุมมหาสมุทรเพื่อวางแผนรับมือปัญหาด้านขยะทะเล
และมลพิษพลาสติก อีกทั้ง ปี 2563 ยังครบรอบปีที่ 75 ของการก่อตั้งสหประชาชาติ 
และหลายรัฐสมาชิกก็เตรียมแผนการร่วมกับหน่วยงาน กองทุน และโครงการของ
สหประชาชาติเพื่อเฉลิมฉลองหมุดหมายแห่งความร่วมมือระดับพหุภาคีครั้งนี้

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำาให้ทุกแผนการต้องหยุดชะงัก และสร้างความ 
ปันป่วนให้แก่โลกและประชาคมโลกของเรา ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ไวรัสโควิด-19 ได้
แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งสร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดครั้งนี้ร้ายแรงอย่างมาก ประเทศต่างๆ ต้องปิด
เขตแดนและจำากัดการเดินทาง อีกทั้งการแก้ปัญหาและการฟื้นฟูยังต้องใช้ทรัพยากร
มากมาย ดังนั้น ตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมจึงติดลบ และ
งานศึกษาหลายชิ้นยังแสดงให้เห็นถึงความถดถอยจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก้าวหน้าไปมากแล้วจากการทำางานหนักของหลายฝ่าย

ส่วนในประเทศไทยนั้น แม้ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดระลอกแรกๆ ได้
สำาเร็จด้วยการใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและมาตรการป้องกันที่เข้มแข็ง รวมถึง
การจัดหาเงินทุนอย่างเหมาะสมเพื่อจำากัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการ
ระบาดใหญ่ แต่วิกฤตการณ์ครั้งนี้ยังคงห่างไกลจากจุดสิ้นสุด การระบาดระลอกใหม่
ยิ่งทวีความรุนแรงด้วยจำานวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูง ซึ่งสั่นคลอนผลสำาเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้เร่งปรับทรัพยากรและแผนงาน 
เพื่อสนับสนุนการรับมือโควิด-19 ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพน้อยลง แต่ให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อกลุ่มคนเปราะบางในสังคม ภาวะเปราะบางในปัจจุบัน
ของกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้อพยพและบุคคลไร้สัญชาติ แรงงานนอกระบบ กลุ่มชาติพันธุ ์
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และคนพิการ ทำาให้บุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มมากกว่าคน
กลุ่มอื่นที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงจากวิกฤตครั้งนี้ รัฐบาลจัดสรรและใช้ทรัพยากร
ใหม่คิดเป็นมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบของการระบาดใหญ่ 
รายงานประจำาปีฉบับนี้แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการรับมือโควิด-19 ของเรา และ
กิจกรรมต่างๆ ยังคงดำาเนินต่อไปในขณะที่การระบาดใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อผู้คน
จำานวนมากขึ้นในประเทศไทย

นอกจากต้องปรับเปลี่ยนโครงการใหม่แล้ว การระบาดใหญ่ยังให้บทเรียนสำาคัญแก่
เราอีกด้วย กล่าวคือ โควิด-19 ยิ่งย้ำาเตือนถึงความสำาคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมถึงคุณค่าและหลักการของเป้าหมายดังกล่าว อันได้แก่ ความยั่งยืน การให ้
ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่ม และสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย ์
เป็นต้น และทำาให้เราแลเห็นถึงความสำาคัญของการยึดวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 
2030) เป็นดวงประทีบสำาหรับโครงการต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศจากวิกฤต 
โควิด-19 และด้วยลักษณะของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีใคร 
ปลอดภัยอย่างแท้จริงจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย วิกฤตครั้งนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ 
ความจำาเป็นของระบบพหุภาคีและความร่วมมือของนานาประเทศ ซึ่งหมายความว่า 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นในการส่งมอบ 
ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ยังคงดำาเนินโครงการต่างๆ ในประเทศไทยตามปกติแม้ว่าจะมีความยากลำาบาก 
จากข้อจำากัดในการลงพื้นที่ อีกทั้งยังต้องใช้รูปแบบการทำางานจากที่บ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อ
ให้เรายังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้

สำาหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย รวมถึงคณะทำางานของ
สหประชาชาติทุกคน ปี 2564 คือปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาของโครงการ 5 ปี 
และการดำาเนินการทั้งหมดเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ซึ่งต้องอาศัยการคิดทบทวน
แนวทางจากบทเรียนที่ได้รับ นับว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้คณะทำางานวาง 
วิสัยทัศน์ของกรอบความร่วมมือใหม่ของสหประชาชาติ และแผนงานความร่วมมือ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสำาหรับประเทศไทยซึ่งจะเริ่มต้นวาระในปี 2565 
เราจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความเป็นพันธมิตรในการรับฟังความหวังของ
ประชาชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เปราะบางที่สุด รวมถึงรับฟังความคาดหวัง
ของรัฐบาลไทย และแนวทางของพันธมิตรด้านการพัฒนาเพื่อวางโครงการใหม่

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพันธมิตร ชุมชน และองค์กรทุกฝ่ายที่สนับสนุนช่วยเหลือใน
การดำาเนินโครงการและโครงการริเริ่มต่างๆ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยต่อไปได้ท่ามกลางความท้าทายในปี 2563
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นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
นอกจากประเทศจีนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่นั้นมา ไวรัส
ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย รัฐบาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และออกบังคับใช ้
หลายมาตรการ ซึ่งรวมถึงการปิดสถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า 
และร้านอาหาร ปิดเขตแดน ประกาศห้ามประชาชนออกนอก 
เคหสถานยามวิกาล และสนับสนุนให้ทำางานจากที่บ้าน แม้ว่าจะ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ แต่มาตรการที่สร้างข้อจำากัด

เหล่านี้ก็เพิ่มอัตราการตกงาน ทำาให้ผู้คนสูญเสียชั่วโมงทำางาน และ
ครัวเรือนสูญเสียรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับกลุ่มเปราะบาง 
วิสาหกิจขนาดเล็ก และผู้ที่ทำางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้เปิดตัวหลายโครงการโดย 
ร่วมมือกับผู้บริจาค หน่วยงานรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
รับมือและปรับตัวกับข้อบังคับใหม่จากวิกฤตครั้งนี้ได้

บทบาทของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติในการรับมือวิกฤตโควิด-19

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการ “ช่างผมอุ่นใจ” เพื่อช่วยเหลือช่างทำาผมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดทำาการสำารวจหลายครั้งเพื่อ
ให้เห็นภาพรวมของผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย 
รวมถึงชุมชนหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ 
และอินเทอร์เซ็กส์ (LGBTI) เยาวชน และกลุ่มชาติพันธุ์ ผลการ
สำารวจเน้นย้ำาให้เห็นถึงการสูญเสียรายได้ ระดับความวิตกกังวล
และความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความกังวลว่าจะเกิดความ
รุนแรงและความตึงเครียดในครอบครัวมากขึ้น กองทุนต่างๆ จึง
ต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่อย่างรวดเร็ว

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมอบเงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่ม
เปราะบางที่สุด นอกจากนี้ ยังมอบอาหาร น้ำา และอุปกรณ์ป้องกัน
โควิด-19 ให้แก่ผู้ค้าบริการทางเพศชาว LGBTI ประมาณ 3,200 
คนในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และสงขลา อ่านเพิ่มเติม:

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ทำาให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลร้ายต่อการประกอบอาชีพ ในบรรดา 
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้แก่ร้านทำาผม เจ้าของร้านเหล่านี ้
ต้องปรับตัวโดยใช้มาตรการและอุปกรณ์รักษาความสะอาดเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยด้วยตนเอง ร้านทำาผมหลายแห่งและโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติทำางานร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมช่างผมและเสริมสวย
มืออาชีพ 6 แห่งเปิดตัวโครงการ “ช่างผมอุ่นใจ” โดยให้ความ 
ช่วยเหลือร้านทำาผมขนาดเล็กทั่วประเทศให้กลับมาเปิดกิจการได ้
อีกครั้งอย่างปลอดภัย ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ รวมถึงหลักสูตรฝึก 
อบรมออนไลน์ เกี่ยวกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่เปิด
ให้สาธารณชนเข้าร่วม

การรับมือวิกฤตเร่งด่วน

https://www.th.undp.org/content/
thailand/en/home/stories/Amplifying-
the-Voice-of-the-Voiceless.html

https://medium.com/@undpthailand/
cutting-away-the-covid-blues-
30fad2249324

ด้วยความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่สำาคัญในท้องถิ่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส่งมอบของใช้จำาเป็น ได้แก่ อาหาร น้ำาดื่ม และชุด PPE ให้แก่ผู้ค้าบริการทางเพศ
ประมาณ 3,200 คน ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี (เมืองพัทยา) สงขลา
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องค์กรหลายแห่งที่ทำางานกับชุมชนเปราะบางได้รับเงินสนับสนุน 
ผ่านกองทุนจากประเทศญี่ปุ่นมูลค่าเกือบ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อสนับสนุนการรับมือวิกฤตโควิด-19 ของโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติ 

ในขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาโควิด-19 จำานวน 100,000 ดอลลาร์
สหรัฐ จากมูลนิธิซิตี้ โดยเงินจำานวนนี้ใช้ในการช่วยเหลือชุมชน

ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้าง และคุ้มครอง 
ผลประโยชน์จากการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม นอกจากนี้ 
ยังริเริ่มโครงการระดมทุน “Koh Tao, Better Together” ด้วยความ 
ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อช่วยเหลือ 
คนขับเรือท่องเที่ยวและคนขับแท็กซี่ โดยให้ทุกคนเก็บขยะพลาสติก 
ริมชายหาดแลกกับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

สนับสนุนกลุ่มรากหญ้าเพื่อการฟื้นฟูอย่างทั่วถึง

มูลนิธิชุมชนไท (ภูเก็ต) เพิ่มรายได้ผ่านการผลิตอาหารแปรรูป

มูลนิธิชุมชนไทประสานงานมอบความช่วยเหลือและสนับสนุน 
โดยการประสานกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ มากกว่า 100 กลุ่ม 
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปี 2563 มูลนิธิชุมชนไทย 
ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการฝึกทักษะอาชีพ 
เพิ่มรายได้ และผลิตอาหารแปรรูป พร้อมทั้งใช้หลักการตลาด 
การท่องเที่ยว และทักษะธุรกิจอื่นๆ ในการแก้ไขวิกฤตของ 
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ปลาแห้งที่ชุมชนชาวเลผลิตขึ้นถูกส่งไปช่วยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านความเป็นอยู่และ 
ความมั่นคงทางอาหาร

“ ตอนนี้เราสร้างแหล่งเพาะเลี้ยงปลา 
ได้มากขึ้น โครงการนี้สนับสนุนผม 
และชุมชนของเราในการผลิตอาหาร
เพื่อบริโภคเอง พร้อมสร้างรายได้
เสริมจากการแปรรูปอาหาร”

นายสนิท แซ่ซั่ว ชาวประมง 
จากจังหวัดภูเก็ตกล่าว
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นโยบายรับมือโควิด-19
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้คำาแนะนำาด้านนโยบาย
เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการรับมือวิกฤต โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเป็นผู้นำา
การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของโควิด-19 ในประเทศไทยโดยอาศัยความร่วมมือกับสำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารพัฒนา
เอเชีย รายงานแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อวิกฤต
ด้านการจ้างงาน การตกงานและชั่วโมงทำางานที่ลดลงซึ่งส่งผล
ต่อรายได้ของครัวเรือน และส่งผลกระทบต่อสังคมในที่สุด กลุ่มที ่
ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เด็ก และผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงผู้ยากจนในชนบท แรงงานนอกระบบ ไม่มีสิทธ ิ
ได้รับความช่วยเหลือในบางโครงการจากรัฐบาล นอกจากนี้ 
อัตราคนงานผู้หญิงที่มากเกินไปในบางภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบ 
หนักสุดก็ส่งผลเสียต่อการจ้างงานเช่นกัน เช่น การค้าปลีกและ 
การท่องเที่ยว เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้เน้นย้ำาถึงความจำาเป็นใน
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม เพื่อให้ครัวเรือน 
ยังคงมีรายได้จุนเจือตนเองต่อไป

https://www.th.undp.org/content/thailand/
en/home/library/socio-economic-impact-
assessment-of-covid-19-in-thailand.html

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/
home/covid-19-pandemic-response/support-to-
national-response.html

เพื่อให้เข้าใจผลกระทบของการระบาดใหญ่ในระดับภาคส่วน
มากขึ้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดทำารายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภูเก็ต โดย
ทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมาก 
ดังนั้นการจำากัดการเดินทางจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น
มากเช่นกัน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์สนับสนุนการพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใน
การฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ตโดยอิงผลลัพธ์จากการประเมินครั้งนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย โปรดสแกน
รหัสคิวอาร์ด้านล่างนี้

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศไทย
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิกฤตการณ์ครั้งนี้
ยิ่งแสดงถึงความจำาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศให้บรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ในปี 2558 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศ นำาเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อไปปรับใช้ถือว่าเป็นแผนการดำาเนินการ 
ทั่วโลก ในการยุติความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำาให้
มนุษย์ทุกคนได้รับสันติสุขและความรุ่งเรืองภายในปี 2573 แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวหน้าไปมากในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่
การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมก็ชะลอความก้าวหน้า หรือแม้แต่อาจทำาให้ถดถอยลง

ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนการปรับ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกระทรวงต่างๆ 
ภาคเอกชน และสาธารณชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชน หมุดหมาย 
สำาคัญครั้งหนึ่งคือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 
2563 ในการนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนส่วนงาน 
หลักของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติกฎหมาย งบประมาณ 
แผ่นดิน และการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และดูแลให้การ
ทำางานของรัฐบาลให้ความสำาคัญกับความก้าวหน้าในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการตีพิมพ์หนังสือคู่มือรัฐสภา
ฉบับภาษาไทยซึ่งอธิบายบทบาทของรัฐสภาในการนำาเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนและ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2563 ความร่วมมือนี้ทำาให ้
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสามารถสนับสนุนส่วนงานหลักของรัฐสภาให้เน้นย้ำาการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Kanni Wignaraja ผู้อำานวยการสำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
เข้าร่วมงานสัมมนา “From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and 
Management Framework in Business and Investment Strategies” (จาก ESG สู่ SDGs: 
การบูรณาการมาตรวัดผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการบริหารงานภายในกลยุทธ์
ธุรกิจและการลงทุน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมงานกับหน่วยงานใน
ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้
ลึกซึ้งและเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในแผนและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงจัดลำาดับความสำาคัญ 
ของประเด็นปัญหา และหาหนทางแก้ไขที่เหมาะสมกับประเทศ 
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กระทรวงมหาดไทยคัดเลือก 9 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการนำาร่องโครงการนี้

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาด
ดำาเนินการให้มากกว่าเพียงจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อ 
สังคม (CSR) แบบเดิม แต่ให้บูรณาการเป้าหมายระดับโลกนี้ใน 
การประกอบกิจการและกลยุทธ์ของธุรกิจอีกด้วย โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติทำางานร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมและการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังจิตสำานึก และทำาให้บริษัท 
ต่างๆ ตระหนักถึงความสำาคัญของความยั่งยืนและการนำาหลัก 
ความยั่งยืนไปใช้ในธุรกิจของตน รวมถึงวิธีการวัด และจัดการ 
บทบาทของธุรกิจต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มชาวเลถือป้ายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่หมู่บ้านมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์
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ตลอดปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเปิดโอกาสให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนจะเป็นผู้นำาการ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เยาวชนกว่า 
150 ชีวิตได้รับการฝึกฝนให้เป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้ โดย
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้แนะนำาพวกเขาให้รู้จักกับ
องค์กรวิชาชีพและธุรกิจต่างๆ

ในปี 2563 Accelerator Lab ก่อตั้งขึ้นภายในโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติประเทศไทย โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 
2564 Accelerator Lab ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประกอบด้วยเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทั่วโลกของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ วัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการเหล่านี้ คือ 
เร่งการพัฒนาโดยใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และ 
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการสำาหรับปัญหาด้านการ
พัฒนาที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยเข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนำาเสนอแนวทางนวัตกรรมสังคมในการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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“เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั่วทั้งโลก รวมถึง
ประเทศไทย ล้วนประสบกับผลกระทบด้านสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจสังคมจากโควิด-19 ไม่เพียงเท่านั้น โควิด-19 ยังส่งผล
รุนแรงต่อการปรับใช้วาระการพัฒนา 2030 ความพยายามของ
ประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ยัง
ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และแรงสั่นสะเทือนอื่นๆ จากภายนอก โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดภายใน
ภูมิทัศน์การพัฒนาใหม่นี้

ตั้งแต่โครงการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบคาร์บอนตำาและสร้าง
ความยืดหยุ่นทางสังคมในระหว่างการระบาดใหญ่ ไปจนถึงความ
ร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และสิทธิมนุษยชน 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ดำาเนินงานที่จับต้องได้เพื่อ
ปรับใช้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย กล่าวโดย
เฉพาะเจาะจงคือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทำางานร่วม
กับหน่วยงานในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
สู่การพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการก่อตั้ง Thailand Policy 
Lab (TP Lab) และผมยินดีที่จะกล่าวว่าความร่วมมือกับรัฐบาล
ไทยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำาให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
เชิงปฏิบัติ และสามารถนำาไปใช้ได้นอกเขตแดนประเทศไทย สิ่งนี้
นำาไปสู่การร่วมจัดเตรียมรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 6 ซึ่งมุ่งเน้นการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคสมัย
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อมองไปข้างหน้า ผมมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติและประเทศไทยจะทวีความแข็งแกร่ง
มากขึ้น ความร่วมมือนี้ไม่เพียงครอบคลุมการดำาเนินงานร่วมกับ
รัฐบาลไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
ภาคเอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ หรือเยาวชน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผมเชื่อว่า
ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือมากยิ่งขึ้นกว่า
นี้ ดังเช่นความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ใน
ขณะที่ประเทศไทยกำาลังดำาเนินงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมี
สมดุลมากขึ้น”

สารจากนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ
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ผลลัพธ์ที่สำาคัญต่างๆ

ผู้ค้าบริการทางเพศชาว LGBTI 3,200 คน ได้รับสิ่งจำาเป็น ได้แก่ อาหาร น้ำา 
และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) ในจังหวัดสำาคัญทั่วประเทศไทย 
ซึ่งรวมถึงเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร สงขลา และชลบุรี (เมืองพัทยา)

เยาวชนมากกว่า 6,000 คน เข้ามามีส่วนร่วมกับ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ผ่านแบบสำารวจเกี่ยวกับปัญหาที่พบระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19

3,200 6,000

31,935 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อรับมือกับผลกระทบ 
ของโควิด-19

ช่างทำาผม 1,000 คน ทั่วประเทศไทยได้รับการฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับ 
การดูแลความปลอดภัยจากโควิด-19

31,9351,000

เยาวชนมากกว่า 150 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม 
ที่พวกเขาสนใจ และได้รับโอกาสในการลงมือทำา ผ่านการสร้างสื่อและ 
การนำาเสนอความคิด

มากกว่า

เยาวชนมากกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ “Youth Co:Lab” 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคมภายใต้แนวคิด ‘เยาวชนเพื่อการฟื้นตัวจากโควิด
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19’ ซึ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมในประเทศ 
เช่น การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีในท้องถิ่น และสุขภาพจิต

150 100

ครูจาก 35 โรงเรียนใน 24 พื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงได้เข้ารับการอบรม 
ตามแนวทางฉบับแรกของประเทศในการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ สำาหรับ
โรงเรียนในจังหวัดพังงา และสำานักงานศึกษาธิการใน 5 จังหวัดฝังอันดามัน

12 จังหวัด ได้ใช้เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมการปรับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(พ.ศ. 2562-2565) เพื่อดูแลการปรับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติในระดับจังหวัด
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มากกว่า

มากกว่า
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นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 50 คน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ 
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และได้รับมอบห้องสตูดิโอพร้อม 
อุปกรณ์ถ่ายภาพและการตัดต่อ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ช่องยูทูบเต่าน้อยแชนแนล 
และเพจบนเฟซบุ๊กชื่อเต่าน้อย สตอรี่

ครูและบุคลากรโรงเรียน 681 คน และนักเรียน 92 คนจากโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 35 เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิใน 
เดือนธันวาคม ตามแนวทางใหม่ของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม 
หากเกิดสึนามิในอนาคต

50

681

ลดคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 120,000 ตัน ภายในสิ้นปี 2563 ผ่าน
โครงการสาธิตการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 24 โครงการ โดยครอบคลุม 
มิติด้านขยะมูลฝอย การขนส่ง และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และเกาะสมุย

ผู้ประกอบการทางสังคม (social entrepreneur) มากกว่า 100 ในเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับโอกาส 
สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมความร่วมมือ ผ่านกิจกรรม Impact Venture Dialogues 
ที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดขึ้นในปี 2563 โดยมุ่งเน้นโอกาสใหม่ๆ จากโควิด-19 สำาหรับธุรกิจ 
คนทำางาน และผู้บริโภค

120,000

100

500 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ 
“ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดภาคใต้” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2563

500

คนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กและคนขับแท็กซี่ 200 คน ในเกาะเต่า 
ซึ่งตั้งอยู่ฝังอ่าวไทยได้รับเงินเดือน 3 เดือนจากการช่วยทำาความสะอาด 
เกาะเต่าและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้รับเงินสนับสนุน 
จากโครงการ “Koh Tao, Better Together”

200

เยาวชน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม (Action for Climate Empowerment) 
ACE Youth Camp เพื่อร่วมลงมือแก้ไขปัญหาในการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์
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ส่วนที่ 1
ส่งเสริมเอกภาพในสังคม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทำางานกับกระทรวง และ 
กรมต่างๆ ของรัฐบาลไทย รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ 
และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
(ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และประสานงานหลักในการปรับใช ้
วาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ไปจนถึงกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
อื่นๆ ซึ่งหมายความว่า โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
ร่วมงานกับหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งในฝ่ายบริหาร

จุดมุ่งหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความท้าทายใน
การพัฒนาที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นในประเทศไทยจำาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือในวงกว้างมากขึ้น และในปี 2563 โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย ได้กระชับความ 
ร่วมมือทั้งกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งทำางานร่วมกับรัฐบาล
ของ 60 ประเทศทั่วโลก เป็นองค์การขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่
ดำาเนินโครงการให้กับรัฐบาลประเทศต่างๆ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติช่วยเหลือรัฐบาลทั่วโลกในการทำาหน้าที่ และปรับ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนนิติบัญญัติและ 
การวางงบประมาณ อีกทั้งยังทำาหน้าที่เป็นกลไกในการกำาหนด
ความรับผิดชอบและความเป็นผู้แทนประชาชนที่เข้มแข็ง

ในเดือนสิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของ
ประเทศไทย จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ความรู้และพัฒนาความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่รัฐสภา ในการปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในกิจกรรมแรกนั้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตีพิมพ์หนังสือคู่มือรัฐสภา ซึ่ง 

อธิบายบทบาทของรัฐสภาในการนำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปปฏิบัติ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่รัฐสภา

ในปี 2563 ศาลฎีกาได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาแบบประเมิน
ตนเอง ตามแนวคิดกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล 
(International Framework for Court Excellence) ซึ่ง 
ส่งเสริมความโปร่งใส จริยธรรม และความรับผิดชอบ ในฐานะส่วน
หนึ่งของการควบคุมคุณภาพในระดับที่กว้างขึ้น ศาลฎีกาได้จัดทำา 
“แบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย” ซึ่งขณะนี้นำาไปใช้แล้ว
ในศาลบางแห่งของประเทศไทย

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
กระชับความสัมพันธ์กับกระทรวงการคลังด้วยการปรึกษาหารือ
เรื่องการพัฒนากรอบแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนระดับ
ชาติแบบบูรณาการ สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างกระบวนการวางแผนและ
เอาชนะอุปสรรคต่อการเงินเพื่อการพัฒนา กรอบงานนี้จะช่วยให้
ประเทศไทยได้รับเงินทุนที่จำาเป็นมากขึ้นเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและ
ความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเรียนรู้จากกันและกันโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่
เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันกลุ่มคนหัวรุนแรงในอาเซียนโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ยังคงปรึกษาหารือกับพันธมิตรจากภาครัฐ 
ในการปรับใช้วิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับสังคมไทย

สนับสนุนให้รัฐบาลไทย
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน

https://www.youtube.com/
watch?v=NMQXFZJo7uE
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ส่วนที่ 1
ส่งเสริมเอกภาพในสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

การปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำาเนินงาน เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติ และระดับ 
ภาคส่วน โดยร่วมมือกับเทศบาล จังหวัด และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และร่วมงานกับผู้มีอำานาจตัดสินใจ
ในท้องถิ่นทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม 
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการ 
ปรับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(พ.ศ. 2562-2565) ใน 12 จังหวัด

ในระดับภาคส่วน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำาเนินงาน
เพื่อสร้างความตระหนักและเพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการเร่งปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้มีบทบาท
สำาคัญในงานนี้คือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ใน
เดือนธันวาคม 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้เข้า
ร่วมการประชุมประจำาปีของสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต 
มากกว่า 2,000 เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหมู่นายกเทศมนตรี

นอกจากนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังได้พบปะกับ 
ผู้แทนหลายคน จากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า เพื่อ 
พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำาธุรกิจในท้องถิ่น ต่อการบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับ 
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น สถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน 
ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อร่วมงานกันในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เนื่องจากมีคำาขอจากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ในจังหวัด โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ จึงได้ประเมินผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ในเกาะภูเก็ต การประเมินครั้งนี้ จะนำาไปสู่การวางวิสัยทัศน์ 
เพื่อการฟื้นฟูที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น 
และสร้างแนวทางการพัฒนา เพื่อจัดเตรียมแผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ตฉบับต่อไป

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ใน 12 จังหวัด ทั่วประเทศ

©UNDP
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ส่วนที่ 1
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ส่งเสริมแนวทางพัฒนาแบบบูรณาการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติพัฒนาแนวทาง
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำาเนินงาน
แบบบูรณาการเพื่อช่วยปรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้า
กับท้องถิ่น โดยเริ่มต้นจากการรับฟังองค์การบริหารส่วนตำาบล
จาก 6 ตำาบลในเชิงลึก พัฒนาทางแก้ปัญหาโดยเน้นภาวะผู้นำาใน
การรับมือวิกฤต การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และการสร้างความ
หลากหลายให้แก่เศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ด้วยการสนับสนุนจาก The 
Agirre Lehendakaria Center for Social and Political 
Studies (ALC) และ The Basque Food Innovation Lab ยัง
คงดำาเนินงานกับแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Social 
Innovation Platform) สำาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 
เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี 2562 แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นศักยภาพใน 
การออกแบบระบบอาหารใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ในขณะที่ให้ความช่วยเหลือในระดับนโยบาย โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติยังสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านความ
ช่วยเหลือที่มอบให้แก่สถาบันในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาส 
ในการจ้างงาน และธุรกิจที่สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นครัวเรือน 
รายได้ตำา ผู้หญิง เยาวชน และผู้ที่ตกงานจากวิกฤตโควิด-19

https://undp-ric.medium.com/post-covid-19-local-
food-systems-and-related-systemic-responses-to-
the-new-world-153ae1de2702

สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส

ยะลา

ภาพประกอบจากบทความ “ระบบอาหารในท้องถิ่นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 – และการตอบสนองในเชิงระบบต่อโลกใหม่ (Post Covid-19 Local Food Systems- and 
related systemic responses to the new world)”

https://undp-ric.medium.com/post-covid-19-local-food-systems-and-related-systemic-responses-to-the-new-world-153ae1de2702
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ส่งเสริมสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
การต่อสู้กับการทุจริต และส่งเสริมสถาบันที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 ว่าด้วย สันติภาพ 
ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง กล่าวถึงการทุจริตอย่างชัดเจน และ
มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดการติดสินบน เสริมสร้างสถาบัน
ให้แข็งแกร่ง และให้สิทธิเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

กระทรวงการคลังวางแผนที่จะออกข้อบังคับโดยผ่านกรมบัญชี
กลางเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมอบความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและข้อบังคับ 
รวมถึงให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิรูปให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
อยู่ในระบบดิจิทัล โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงจัดการ
ฝึกอบรม ด้วยการสนับสนุนของ Government Digital Service 
ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยได้เน้นถึงการใช้แพลตฟอร์ม 
Digital Marketplace สำาหรับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง 

ว่าด้วยแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง การจัดการสัญญา ไปจนถึงกระบวนการประเมิน

ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศ 
ไทยเข้าร่วมงานเว็บบินาร์ “Justice in times of COVID-19” ซึ่ง
จัดขึ้นโดย ASEAN Judicial Integrity Network งานเว็บบินาร์ 
ครั้งนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะนำาให้บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อบริการประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่อง และทำาให้ศาลยุติธรรมเปิดกว้างให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือดิจิทัล ในขณะเดียวกัน 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ศาลฎีกา
ของประเทศไทยปรับใช้กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล 
(International Framework for Court Excellence) และ
จัดทำาแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยเพื่อประเมิน
คุณธรรมและจริยธรรมของศาล โดยจะนำาไปใช้ในศาลทุกแห่งของ
ประเทศไทยในปี 2564

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนประเทศไทยในการ
เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน หมุดหมายสำาคัญคือการปรับใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับแรก
ซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศในเดือนธันวาคม 2562 ส่วนในปี 2563 
การสนับสนุนการปรับใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติมุ่งเน้นการร่วม
งานกับภาคเอกชนโดยการก่อตั้ง สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(Business and Human Rights Academy) การอบรมครั้งแรก
ของสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดขึ้นร่วมกับสมาคมเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ได้มีการมอบการสนับสนุนแก่ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เรื่องสำาคัญในแผนปฏิบัติการระดับชาติ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นผู้นำาการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และกฎหมายและมาตรการว่าด้วยการ
ดำาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
การศึกษาที่สมบูรณ์จะส่งมอบให้แก่คณะกรรมการเพื่อการบังคับ
ใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อพิจารณาและดำาเนินการต่อไป 
โดยคาดว่าการศึกษาจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564

โครงการ “กิจกรรมอบรมทักษะการใช้สื่อสำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์” เป็นพื้นที่ในการฝึกอบรมเยาวชนชาติพันธุ ์
ให้ใช้เครื่องมือการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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เยาวชนในฐานะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน

การเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมทางสังคมและความเป็นเจ้าของกิจการสำาหรับเยาวชนในประเทศไทยเป็นส่วนสำาคัญ
ของกลยุทธ์งานด้านเยาวชนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2560 โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติได้จัดโครงการ Youth Co: Lab ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่มอบพลังแก่เยาวชนในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเองผ่านนวัตกรรมทางสังคมและความเป็นผู้ประกอบการทาง
สังคม ทั้งนี้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 โครงการดังกล่าวได้ใช้แนวคิด ‘เยาวชน
เพื่อการฟื้นตัวจากโควิดในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19’ เยาวชนมากกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับแรง
สนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมทางสังคมแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่นของตน ผู้เข้าร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในปี 2563 
อาทิเช่น การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดี และสุขภาพจิต

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/
home/library/youth-co-lab-thailand-2020---
the-catalogue-of-process-and-soluti.html

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในการดูแลนักโทษข้ามเพศร่วมกับสำานักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ปัญหาหลาย
ประการสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายต่อหลักการพื้นฐานของ
ระบบกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันที่ยังคงแบ่งเพศเป็นสองเพศตาม
เพศกำาเนิด โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ให้คำาแนะนำา 
เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาล และหน่วยงานภายในกรมราชทัณฑ์วาง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดี

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ใน
หลายมิติรวมถึงการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความยากลำาบากที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้อง
เผชิญ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “กิจกรรมอบรมทักษะการใช้สื่อ สำาหรับกลุ่ม
ชาติพันธุ์” สำาหรับเยาวชนชาติพันธุ์ ผู้เข้าร่วมยังรวมถึงคนไร้
สัญชาติ ซึ่งนอกจากจะถูกเลือกปฏิบัติแล้ว ยังต้องประสบความ
ท้าทาย และอุปสรรคปัญหามากมาย เนื่องจากตนไม่มีสัญชาติ 
ผู้เข้าร่วมได้รับเครื่องมือในการส่งเสียงปกป้องสิทธิของตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นที่ตั้งของโครงการ UNDP Tiger ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Global Environment Facility
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ด้วยเงินสนับสนุนจาก Global Environment Facility โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์ป่า รวมถึงหน่วยงาน 
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผนึกกำาลังในการต่อสู้กับการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั่วประเทศไทย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนการก่อตั้งเครือข่าย
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย
เพื่อประสานงานกับหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สำานักงาน
อัยการสูงสุด สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ ศาลยุติธรรม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการต่อสู้กับการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย มีการจัดตั้งกองกำาลังในจังหวัด
หนองคายและสงขลาเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ท้องถิ่นในการจัดการกับปัญหานี้บริเวณชายแดนติดกับมาเลเซีย
และสปป. ลาว

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากและทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นเสาหลักสำาคัญของเศรษฐกิจประเทศ นับ
ตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงการท่องเที่ยว ทรัพยากรเหล่านี้กำาลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลร้ายต่อระบบนิเวศและสร้างความยากลำาบากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติร่วมงานกับพันธมิตรหลายภาคส่วนในการดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยใช้แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม (whole-of-society approach) และมุ่งเน้นการ
เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของโครงการ

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติที่จะใช้เป็นสถานที่สาธิตเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในจังหวัดสงขลา
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ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการ
ด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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การจัดแสดงนิทรรศการเสือโคร่ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของประชากรเสือโคร่งอินโดจีนจำานวนมาก
ที่สุด เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกของชาวเมืองให้เห็นถึงความ
สำาคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาตจิงึรว่มมอืกบักรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ 
และพนัธุพ์ชื จดังานนทิรรศการ “Tiger Story: A Story 
from Huai Kha Khaeng” ข้ึน เพ่ือให้ข้อมลูความรู้และ
ถา่ยทอดเรือ่งราวแกส่าธารณชนเกีย่วกับการอนรุกัษป์า่
และพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์ป่า โดย
อาศัยความคิดสร้างสรรค์และทักษะของศิลปินรุ่นเยาว์
ในท้องถิ่น นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในงาน Bangkok 
Design Week ปี 2563

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทำางานร่วมกับรัฐบาลและชุมชน
ท้องถิ่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อก่อตั้งพื้นที่ชุมชน 
ที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า โดยเป็นสถานที่ตัวอย่างในการปรับปรุงความ
ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และชาวไร่ชาวนาใน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และจังหวัดอุทัยธานีได้ปรับใช้แผนการที่ครอบคลุม
และการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
สัตว์ป่ารอบๆ มรดกโลกแห่งนี้ นอกจากนั้น ชุมชนต่างๆ ยังได้รับ
แรงสนับสนุนและได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในการเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชหลากชนิดมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ 
สิ่งนี้นำาไปสู่การสร้างข้อตกลงร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยน
พื้นที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกก่อนหน้านี้มาเป็นพื้นที่ให้สัตว์ป่าอยู่อาศัย
โดยมีสมาชิกชุมชนเป็นผู้ดูแล
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินำาคณะเอกอัครราชทูตลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ชุมชนบุญเรืองของประเทศไทย ชนะรางวัล Equator Prize ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

เพื่อส่งเสริมงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและพันธมิตรจึง
นำาคณะเอกอัครราชทูต ได้แก่ H.E. Kees Rade เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำาประเทศไทย และ H.E. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจำาประเทศไทยลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการเสือของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ด้วยเงินสนับสนุนจาก GEF โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้แนะนำาให้คณะเอกอัครราชทูตทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานี ทั้งคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ชมโครงการริเริ่มด้านความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงหลักสูตรการศึกษา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ
งานด้านการอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

“กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบ้านบุญเรือง” เป็นหนึ่งในสิบกลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ่มท้องถิ่นที่โดดเด่นจากทั่วโลก ซึ่งได้รับรางวัล Equator Prize 
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาปี 2563 กลุ่มอนุรักษ ์
ดังกล่าวอยู่ในจังหวัดเชียงราย ทางตอนเหนือของประเทศไทย พวกเขา 
ได้รับคำาชื่นชมในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำา 
อิง รูปแบบการป่าไม้ของชุมชนแห่งนี้ได้ปกป้องระบบนิเวศซึ่งสำาคัญ
ต่อการเกษตร ที่อยู่อาศัยของสัตว์ การกักเก็บคาร์บอน และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแถบอินโด-พม่าผ่านการ
รณรงค์และการพูดคุยในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ชุมชนบุญเรือง
ยังต่อต้านการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลได้สำาเร็จ ซึ่งเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ว่านี้อาจก่อปัญหาใหญ่ต่อความพยายามในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และวิถีชีวิตเก่าแก่ของชุมชนในพื้นที่

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้มีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนใน 
สังคม ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน โครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้เป็นพื้นฐานของการเติบโตสีเขียวและ
การพัฒนาโดยรวมทุกกลุ่มคน นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติยังมอบความช่วยเหลือเฉพาะทาง และทำางาน
ร่วมกับบรรดาพันธมิตรในการสร้างกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึง โครงการระดับ
โลกอย่าง Biodiversity Financing (BIOFIN) ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ การดำาเนินการยังรวมถึงการปรึกษาหารือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของทุกฝ่ายใน 
กระบวนการร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ประเทศไทย บทบาทสำาคัญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ในการร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพคือ การ 
ขับเคลื่อนทรัพยากรผ่านการพัฒนากรอบกฎหมายในการใช้กลไก
ทางการเงินและรางวัลจูงใจเพื่อการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับประเทศและในระดับภาคส่วน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประสบความสำาเร็จ ในการ 
ส่งเสริมให้รัฐบาลปรับใช้แนวทางฉบับปรับปรุงซึ่งให้ความสำาคัญ
กับทุกภาคส่วนในการร่างกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการความ 
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญ 
ในการบรรลุเป้าหมายของประเทศ ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสหประชาชาติ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติยังให้การสนับสนุนในสาขาเฉพาะทางแก่รัฐบาล
ในการจัดทำากรอบงานด้านรายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting Framework: FRF) เพื่อส่งมอบให้แก่เลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดตั้งทีม
เฉพาะทางขึ้นภายใต้โครงการ BIOFIN เพื่อร่วมงานใกล้ชิดกับ

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้แนวทางทบทวนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คาดว่ารายงานฉบับสุดท้ายภายใต้กรอบงานด้านรายงาน 
ทางการเงินจะได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งชาติในเดือนกันยายน 2564 โดยจะใช้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำาคัญในการวางกรอบการ
ทำางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี 2563 
(post-2020 Global Biodiversity Framework)

หลังจากการรวมกลุ่มกันครั้งแรกของเยาวชนไทยในงาน “เสียง
แห่งรักษ์จากเยาวชนไทยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” 
(Thailand Youth Voices for Biodiversity) ซึ่งโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 เครือข่ายเยาวชน
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ประจำาประเทศไทย 
(Global Youth Biodiversity Network Thailand: GYBN 
Thailand) ยังคงระดมกำาลังเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการ
โดย GYBN International ในเดือนกรกฎาคม 2563 ว่าเป็นหน่วย
งานสำาคัญในการขับเคลื่อนเสียงของเยาวชนในระดับประเทศ การ 
ก่อตั้งกลุ่มอย่างประสบความสำาเร็จในครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทำาให้เครือข่ายเยาวชนสามารถ
ร่วมงานกับรัฐบาล ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมได้อย่าง 
ต่อเนื่อง ด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากร และโอกาสสำาหรับเยาวชน
ไทยในการส่งเสียงแสดงความคิดเห็นของตนเอง ในกระบวนการ 
ตัดสินใจ เพื่อวางนโยบายด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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นอกจากนี้ ยังมีคณะทำางานภายใต้ BIOFIN ในเกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานีทางภาคใต้ของประเทศไทย ฝังอ่าวไทย ซึ่งมีพื้นที่ที่
อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเล และ
เศรษฐกิจของเกาะเต่าต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดย
สิ้นเชิง คณะทำางานได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
จากโควิด-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวของเกาะเต่า และเพื่อแก้ไข
ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
จึงเปิดตัวแคมเปญระดมเงินทุน “Koh Tao, Better Together” 
ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย แคมเปญดังกล่าวระดม
เงินได้เกือบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายมาก เงิน
จำานวนนี้ช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบาง 200 ครอบครัว โดย
แคมเปญจัดโครงการงานแลกเงินซึ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำาความ
สะอาดชายหาดและน้ำาทะเลรอบๆ เกาะ รีไซเคิลขยะมูลฝอยที่เก็บ
ได้ และขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ชาวเกาะเต่าร่วมใจกันเก็บขยะทะเลในวันทำาความสะอาดครั้งใหญ่

การเปิดตัวกิจกรรมระดมทุน Koh Tao Better Together ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดขึ้นร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย มีผู้เข้าร่วมจากตำาบลเกาะเต่ามากกว่า 1,000 คน โดยทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจกันทำาความสะอาด
ครั้งใหญ่ในงาน UNDP-KTB-Love-KohTao“

”

ก่อนที่จะมีโครงการนี้ ผู้คนไม่เคยร่วมมือกัน
ทำาความสะอาดชายหาดมาก่อนเลย มาตอนนี ้
กลุ่มคนขับเรือหางยาว กลุ่มคนขับเรือท่องเที่ยว 
และกลุ่มชาวประมงต่างก็ช่วยกันดูแลชายหาด 
ทุกแห่งรอบเกาะ กิจกรรมทำาความสะอาดครั้งนี้
ทำาให้เราทุกคนรักเกาะแห่งนี้มากขึ้น และเรา 
ยังมองเห็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวเกาะเต่าอีกด้วย

พยอม พงศ์ผดุงเกียรต ิ
เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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SECTION 2
Promoting Wildlife Conservation, Climate Action and a Green Environment

การมีส่วนร่วมของเยาวชนจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างจิตสำานึก
เรื่องสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส่งเสริม
กลุ่มเยาวชนท้องถิ่นในเกาะเต่าระหว่างวิกฤตโควิด-19 และให้การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปลูกจิตสำานึกให้
กับชุมชน นักเรียน 50 คนจากโรงเรียนบ้านเกาะเต่าในท้องที่เข้า
ร่วมกิจกรรม และได้รับมอบสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและ
การตัดต่อ ซึ่งทำาให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงาน และแบ่งปันผล
งานและมุมมองของตนเองเกี่ยวกับความสำาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนกลุ่มนี้สร้างช่องยูทูบและหน้าเฟซบุ๊ก
ของตนเองเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกาะเต่าเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้

https://www.youtube.com/
watch?v=mEUMn-oVzkA

นาย Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทยเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านเกาะเต่า เพื่อพบปะกลุ่มเยาวชนเต่าน้อย พร้อมมอบสตูดิโอการสื่อสารและ 
อุปกรณ์ถ่ายภาพและการตัดต่อ

สตูดิโอเต่าน้อยเผยแพร่รายการพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมีแขกรับเชิญเป็นผู้มีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุน
แคมเปญระดมทุน

©UNDP

©UNDP

https://www.youtube.com/watch?v=mEUMn-oVzkA
https://www.youtube.com/watch?v=mEUMn-oVzkA


UNDP ประเทศไทย • รายงานประจำาปี 2563 13

‘Youth Creative Media Contest for Peat Swamp Forest’ จัดขึ้นร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 
100 ชิ้น เพื่อปลูกจิตสำานึกและส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ

https://www.youtube.com/channel/
UCG37I18I32pf_OmkxB66_6Q

อีกตัวอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของเยาวชนคือกิจกรรม ‘Peat 
Swamp Youth Challenge’ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าพรุ กลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นได้รับเชิญ
ให้เรียนรู้วิธีการประเมินป่าพรุในเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้เข้าใจมูลค่า
ของทรัพยากรประเภทนี้ และใช้มูลค่าดังกล่าวเป็นเหตุผลในการ
อนุรักษ์โดยให้ความสำาคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ป่าพรุ กลุ่ม
เยาวชนผลิตวิดีโอขึ้น 6 ชิ้นเพื่อเล่าเรื่องราวของชุมชนใกล้ป่าพรุใน
ประเทศไทย เช่น ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าพร ุ
น้ำาน้อย จังหวัดพัทลุง และป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ผู้ชนะ

การแข่งขันครั้งนี้คือ “Yawee Production” ผู้สร้างวิดีโอที่เน้นย้ำา
ให้ผู้ชมเห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของป่าพรุในจังหวัดสงขลา

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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“การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ SARS-CoV-2 แสดงให้เห็นว่า
พวกเราเปราะบางเพียงใด อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางของเรา
มิได้หยุดที่การระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งใดครั้งหนึ่ง หากแต่เราเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ สุขภาพของเราสัมพันธ์กับสุขภาพของ
โลก ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่รุ่มรวย อากาศบริสุทธิ์ และ 
น้ำาทะเลใสสะอาดล้วนตกอยู่ในอันตราย เราจำาเป็นต้องลดรอย
เท้านิเวศในชีวิตประจำาวันเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จิตสำานึกสาธารณะพร้อมด้วย
การดำาเนินการอย่างสมำาเสมอและมีประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลงนี้

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ จะมีบทบาท 
สำาคัญในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพ
ภูมิอากาศของเรา ในทางปฏิบัติ อาจกระทำาในรูปแบบของค่า
ธรรมเนียมการเยี่ยมเยือนเกาะ และกองทุนเพื่อการอนุรักษ์
เพื่อช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝังที่รุ่มรวยของ
ประเทศไทย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลไกทางการ
เงินรูปแบบใหม่ๆ มุ่งเน้นขับเคลื่อนการลงทุนจากภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน วิกฤต SARS-CoV-2 มอบโอกาสดี
เยี่ยมที่จะลงทุนในการฟื้นฟูสีเขียว และเร่งการเดินทางสู่เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้ายินดีที่ประเทศเยอรมนีและสำานักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ทำาให้เรา
สามารถสนับสนุนประเทศไทยในการปรับใช้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ
และแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการ
มีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด (NDC) เพื่อบรรลุความตกลงปารีส ใน
ฐานะประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณรายใหญ่ที่สุดของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย ประเทศเยอรมนียัง
คงสนับสนุน Biodiversity Financing Initiative (BIOFIN II) และ
โครงการสนับสนุน NDC เพื่อส่งเสริมการเติบโตสีเขียวและการ
พัฒนาที่นับรวมทุกกลุ่มคน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติต่อไปในฐานะส่วนหนึ่งของ UN 
Partnership of Action on Green Economy (PAGE) โครงการ
ครั้งใหม่นี้เป็นความร่วมมือในการปลูกจิตสำานึกให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการ 
บรรเทาปัญหาที่มีศักยภาพ ในบรรดาโครงการทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้า 
ประทับใจอย่างยิ่ ง กับงานของคณะโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประเทศไทย ที่ต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค ์
และความร่วมมือ และข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะดำาเนินงานในความ 
ร่วมมือนี้ต่อไป”

สารจาก Georg Schmidt เอกอัครราชทูต 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำาประเทศไทย
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การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับพันธมิตร
หลายฝ่ายในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก โดยทำางานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลในท้องถิ่น 
องค์กรระดับประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติมอบความช่วยเหลือทางเทคนิค ให้แก่เทศบาล 
สี่แห่งได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสมุย เพื่อวางแผน 
การพัฒนาเมืองคาร์บอนตำา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสนับสนุนประเทศไทยในการส่ง 
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report) 
สำาหรับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change) ซึ่งประกาศในเดือนธันวาคม 2563 โดย
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญ ผ่านกลุ่มงานทางเทคนิค ซึ่ง
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ พลังงาน การ
ขนส่ง ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม และภาคการป่าไม้ รวมถึง
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านกระบวนการ
นี้จะช่วยคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทำาให้รัฐบาลอนุมัติ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยได้

ดูรายงานฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์ของ UNFCCC ที่

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) อนุมัติเงินทุน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ให้แก่ประเทศไทย เพื่อปรับใช้โครงการของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติที่ชื่อ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเล และชายฝัง 

บริเวณอ่าวไทย” (Increasing resilience to climate change 
impacts in marine and coastal areas along the Gulf of 
Thailand) โครงการระยะสี่ปีนี้พัฒนาขึ้นโดยโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
โดยทั้งสองหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โครงการใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยใน
การขับเคลื่อนแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทะเลและชายฝังบริเวณอ่าวไทย ลักษณะสำาคัญ
ของโครงการนี้ ได้แก่ ทางแก้ไขปัญหาที่ให้ความสำาคัญกับความ 
เท่าเทียมทางเพศเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดหายนะ และการ
ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในการปรับตัวและบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มต้นปี 2564

ภายใต้เงินสนับสนุนจาก GEF และเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ได้จัดทำาการศึกษากลยุทธ์ด้านภูมิทัศน์ใน 4 พื้นที่เป้าหมายของ
ประเทศไทย ได้แก่ 1) กลุ่มป่าแก่งกระจาน 2) ป่าต้นน้ำาแม่ลาว 
3) เทือกเขาเพชรบูรณ์ และ 4) อ่าวพังงา กลยุทธ์ด้านภูมิทัศน์เหล่า
นี้จะชี้นำาการเข้าแทรกแซงเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อปัญหาการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยา 
องค์การนอกภาครัฐ และองค์กรชุมชนจะได้รับเงินช่วยเหลือใน
การปรับใช้โครงการในท้องถิ่นที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การบรรเทา และการปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และการจัดการ
ทรัพยากรน้ำาแบบบูรณาการ ในปี 2563 มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การทั้งสิ้น 4 ครั้งสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหลายภาคส่วน 
ในจงัหวดัภเูกต็ เชยีงราย เลย และเพชรบรุ ีเพือ่รวบรวมความคดิเหน็ 
และมุมมองจากชุมชนสำาหรับการวางกลยุทธ์ และการออกแบบ
โครงการ

https://unfccc.int/documents/267629

ส่วนที่ 2
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https://unfccc.int/documents/267629


16 รายงานประจำาปี 2563 • UNDP ประเทศไทย

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการจัดทำาแบบสำารวจเพื่อ
ประเมินผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งนำามาสู่
การพัฒนาข้อเสนอและการคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ 4 แห่ง ซึ่ง
ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-19 สองกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนี้ ได้แก่ ชาวเลในภาคใต้ที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือภายใต้แนวคิดข้าวแลกปลา และชาวกะเหรี่ยงทาง
ภาคเหนือ ชุมชนชาวเลในหาดราไวย์สามารถสร้างเตาพลังงานแสง
อาทิตย์สำาหรับผลิตปลาและอาหารทะเลแห้ง เพื่อแบ่งปันอาหาร
และสร้างรายได้ยังชีพระหว่างการระบาดใหญ่และหลังจากนั้น

ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มหญิงชาวอาข่าจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู ้
เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสมุนไพรในท้องถิ่น ผ่านความพยายามในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ภายใต้โครงการ Forest Community School of 
Akha People

ชุมชนชาวเลสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับผลิตปลาและอาหารทะเลแห้ง เพื่อแบ่งปันอาหารและ 
สร้างรายได้ยังชีพระหว่างการระบาดใหญ่และหลังจากนั้น

หญิงชาวอาข่าในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้โดยใช้พันธุ์พืชท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทำางานร่วมกับพันธมิตรจาก
หลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนเยาวชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการริเริ่มหลายโครงการ 
กิจกรรม The Action for Climate Empowerment Youth Camp 
จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนจากโครงการ 
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ กิจกรรมดังกล่าวมีเยาวชนเข้าร่วม
มากกว่าหนึ่งร้อยคน ซึ่งรวมตัวกันสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยาวชนจากทั่วประเทศไทยรวมตัว
กันที่นครราชสีมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างของโครงการและกิจกรรมที่ดำาเนินอยู่
ทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมอบการสนับสนุนให้แก่ อาสา 
สมัครเยาวชนผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental 
Facility – Small Grant Programme) พวกเขาคือเยาวชนจาก 
เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก 
ประจำาประเทศไทย (GYBN-Thailand) เยาวชนกลุ่มนี้เดินทางไป
เยี่ยมชุมชนชาติพันธุ์ปิล๊อก อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
และร่วมกันสร้างวิดีโอถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดีของท้องถิ่น 
เกี่ยวกับเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและแนวทางแก้ปัญหาตามธรรมชาติ
เพื่อปรับเปลี่ยนการทำาการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในกิจกรรมนี้เยาวชนจากทั่วประเทศกับเยาวชน
ชาติพันธุ์ ในท้องถิ่นมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ด้วยกัน

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังสนับสนุน GYBN 
Thailand ในการจัดชั้นเรียนออนไลน์เกี่ยวกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนชาวไทยเข้าร่วม 
กิจกรรม ‘Youth Voices for Biodiversity Act’ ซึ่งเป็นการทำา 
ประชาพิจารณ์ที่มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชน สำาหรับการร่างพระราชบัญญัต ิ
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
รัฐสภา กิจกรรมนี้คือ การประชุมผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน 
โดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ 
เพศสถานะ สัตว์ป่าผิดกฎหมาย การศึกษา ธุรกิจ และการจัดหา

เงินทุน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดทำารายงาน 
เพื่อสรุปความคิดเห็นทั้งหมด และส่งไปยังสำานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการร่าง 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ

ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัย 
ออกซ์ฟอร์ดจัดทำาโพลครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศในชื่อ Peoples’ Climate Vote มีการพัฒนา 
วดิโีอเกมออนไลนช์ือ่ Mission 1.5 เพือ่ใชเ้ปน็แพลตฟอรม์ในการเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล แนวทางการจัดทำาโพลที่แปลกใหม่นี้ได้รับเสียง
ตอบรับอย่างท่วมท้นจากประชาชนไทย โดยได้รับคำาตอบมากกว่า 
30,000 คำาตอบ ร้อยละ 64 ของผู้ตอบระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก และส่วนใหญ่เน้นย้ำาว่าควร
ส่งเสริมนโยบายสภาพภูมิอากาศในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และที่ดิน 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานหมุนเวียน 
การใช้เทคนิคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ และเพิ่ม
เงินลงทุนในธุรกิจและอาชีพสีเขียว

ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
ของ UNDP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2563 ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.facebook.com/
watch/?v=217694143527890

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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ยิ่งไปกว่านั้น องค์การนอกภาครัฐ “Youth for SDGs” ด้วยการ 
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังเปิดตัวโครงการ 
ริเริ่มภายใต้แนวคิด “สิ่งแวดล้อมและการระบาดใหญ่” ซึ่งเป็นการ
แข่งขันออนไลน์สำาหรับเยาวชนจากประเทศในอาเซียน กิจกรรม
นี้มุ่งเน้น 3 หัวข้อ ได้แก่ การจัดการขยะและขยะทางการแพทย์ 
การอนุรักษ์และการเข้าถึงพลังงาน และมลพิษทางอากาศ ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมระบุ และอธิบายถึงปัญหาในท้องถิ่นผ่านพอดคาสต์ 
ที่จัดโดยเยาวชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำานึกและให้ความ
รู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านี้

ดูวิดีโอ

https://www.youtube.com/
watch?v=QiwQ2fVHeNo

ส่วนที่ 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว
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เมืองคาร์บอนตำา
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดทำาโครงการสาธิตการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24 โครงการ โดยครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ ขยะมูลฝอย การขนส่ง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ใน 4 เมืองพันธมิตร (เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สมุย) เมื่อถึง 
สิ้นปี 2563 ประมาณการว่า โครงการสาธิตมีแนวโน้มที่จะลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม เท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณ 120,000 ตัน

จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ขึ้น
เพื่อสร้างพื้นที่สำาหรับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาค
รัฐในการส่งเสริมการขนส่งอย่างยั่งยืนภายในจังหวัด เมื่อเกิดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เชียงใหม่ใช้ระบบออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เดินทางรถโดยสารสาธารณะใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระบบ “ไทยชนะ”

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับกลุ่มสตรีในเทศบาล
ตำาบลบ้านใต้ เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ริเริ่มโครงการใช้ปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนและจำากัดการใช้
พื้นที่ฝังกลบในบริเวณเกาะ ในขณะเดียวกันก็ผลิตสารปรับปรุง
คุณภาพดินที่ใช้เป็นปุ๋ยในสวนต่างๆ บนเกาะ

โครงการสาธิตในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

©Ban Tai Municipal District

โครงการ Bangchalong Farming Model
ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ Youth Co:Lab 2020 โดยโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ คณะนักศึกษาสถาปัตยกรรม 4 คนนำาเสนอ
โครงการ Bangchalong Farming Model ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่
ได้รับรางวัล เยาวชนกลุ่มนี้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนออกแบบพื้นที่
ใหม่ที่ไม่ได้มีแต่ชุมชนยากจน แต่ให้เริ่มทำาการเกษตรอัจฉริยะ พวกเขา 
ยังส่งเสริมให้ชุมชนดังกล่าวนำาผักที่ปลูกได้ไปขายในตลาด โครงการ 
Bangchalong Farming Model มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้มากกว่า 
200,000 บาทให้แก่ชุมชนในแต่ละเดือน รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและคุณภาพชีวิตโดยรวมของสมาชิกชุมชน
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การจัดการป่าชายเลนและการพัฒนาระบบนิเวศชายฝัง
อย่างยั่งยืน
โครงการการจัดการป่าชายเลน และการพัฒนาระบบนิเวศชายฝัง
อย่างยั่งยืนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในจังหวัด
เพชรบุรีได้จัดทำา Master Plan and Biodiversity Finance Plan 
(แผนหลัก และแผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ) 
สำาหรับการจัดการป่าชายเลนผ่านวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการนี้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นักลงทุนเพื่อสังคม 
เทศบาล และชุมชนเพื่อพัฒนาแผนการสำาหรับกิจกรรมอนุรักษ์ป่า
ชายเลน ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีได้รับความรู้และเป็นส่วน
หนึ่งของกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนในฐานะผู้รักษาและผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถปรับใช้นโยบายระดับประเทศในท้องถิ่นได้

ในปี 2563 โครงการนี้ส่งเสริมแนวทางที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ได้แก ่
ผู้วางนโยบาย หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน 
เพื่อร่วมสร้างแผนการหลักในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนใน
จังหวัดเพชรบุรี มีการใช้แนวทางภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
จากหลายภาคส่วนในการวางแผนการใช้ทรัพยากรชายฝัง รวมถึง 
ปลูกจิตสำานึกของชุมชนเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อทรัพยากรและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากความหลากหลายทางชีวภาพที่รุ่มรวย แผน
หลักดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นต่อไปนี้ 1) การปกป้องระบบนิเวศ
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่นำาร่องทั้งสองพื้นที่ใน (1) ตำาบลบางตะบูน สำาหรับ 
การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำาและระบบนิเวศป่าชายเลน และ (2) ตำาบล
ปากทะเล สำาหรับการสร้างพื้นที่อนุรักษ์นก

ด้วยความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก BIOFIN แผนหลักนี้จะรวมอยู่
ในแผนการเงินเพื่อการจัดการป่าชายเลนที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุร ี
นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังจะใช้เป็นเอกสารนโยบายหลักเพื่อ
สนับสนุนการปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี
อีกด้วย และด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Blue Carbon 
Society ซึ่งเป็นผู้ลงทุนเพื่อสังคม โครงการนี้จะสนับสนุนจังหวัด
เพชรบุรีในฐานะ “เมืองหลวงแห่งการดูนก” ของประเทศไทย

@ Sarapanpunsuk SE Biodiversity Research Team

นักวิจัยสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์นกบางขุนไทร อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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สู่พรมแดนใหม่ การพัฒนามนุษย์ในยุคแอนโทรโพซีน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวิกฤตล่าสุดที่ทั้งโลกกำาลังเผชิญ แต่กระนั้น 
หากมนุษย์ไม่ลดแรงกดดันที่มีต่อโลก วิกฤตครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย รายงาน 
การพัฒนามนุษย์ประจำาปี 2563 สู่พรมแดนใหม่: การพัฒนามนุษย์ในยุค 
แอนโทรโพซีนซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จัดทำาขึ้นมีดัชนี 
(experimental index) ใหม่ที่วัดความก้าวหน้าของมนุษย์ โดยพิจารณาการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และรอยเท้าวัสดุ

รายงานฉบับนี้เรียกร้องให้ผู้นำาโลกลงมือดำาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อลดความ
กดดันมหาศาลที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มิเช่นนั้นความก้าวหน้า
ของมนุษย์จะหยุดชะงักลง และเช่นเดียวกับหลายประเทศ ประเทศไทยกำาลัง
ประสบความท้าทายในการฟื้นฟูประเทศอย่างยืดหยุ่นต่อปัญหา และจัดการ
กับความไม่เท่าเทียม โดยที่ไม่เพิ่มความกดดันต่อโลก

จากข้อมูลในรายงานการพัฒนามนุษย์ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ (HDI) เท่ากับ 0.777 คะแนนในปี 2562 ซึ่งยังคงมีอัตราการพัฒนา
มนุษย์ในระดับสูง ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 79 ของโลก (จาก 189 ประเทศ) 
และเป็นประเทศกำาลังพัฒนาที่มีความก้าวหน้าในการจัดอันดับ HDI สูงสุดเป็น
อันดับที่สามของโลกในช่วงปี 2557-2562 ซึ่งก้าวขึ้นมา 8 อันดับ สิ่งนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยในแง่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด จำานวนปีในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน และรายได้ต่อหัว

แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้ามามากก็ตาม แต่ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียม
และปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงหนักหนา ดัชนี HDI ของประเทศไทยลดลงร้อยละ 

16.9 เหลือเพียง 0.646 เมื่อพิจารณาปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียม นอกจากนี ้
ดัชนี HDI ของประเทศยังลดลงร้อยละ 7.9 เหลือ 0.716 หลังจากปรับค่าการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และรอยเท้าวัสดุแล้ว

และโควิด-19 ก็เข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เหล่านี้ 
ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ต่อการศึกษา สุขภาพ และรายได้มีแนวโน้มว่า
จะทำาให้การพัฒนามนุษย์ทั่วโลกถดถอยลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศใช้
ดัชนีการพัฒนามนุษย์เป็นต้นมา

ถึงแม้ว่าการรับมือโรคระบาด และการควบคุมโรคของประเทศไทยจะประสบ
ความสำาเร็จก็ตาม แต่รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ ก็ได้รับผลกระทบอย่าง 
ร้ายแรง และโรคระบาดก็ได้บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากสถานการณ์ครั้งนี้ ประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศทั่วโลก จะต้องคิด
ทบทวนรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่จะยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทุกคน รวมทั้ง
โลกใบนี้ด้วย

งานเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ระดับโลกปี 2563 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

http://hdr.undp.org/en/2020-report
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ส่วนที่ 3
เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศและ
ความครอบคลุมทางสังคม

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้น ก็พลันเห็นได้ชัดเจนว่า
โรคระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในจำานวนมากกว่าผู้ชาย 
เนื่องจากมีจำานวนผู้หญิงมากกว่าในภาคบริการ ซึ่งเป็นอีกภาค
ส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โอกาสของผู้หญิงในแง่ชีวิต
ความเป็นอยู่จึงถูกกระทบกระเทือนภายในชั่วข้ามคืน แนวคิด
ริเริ่มในการมอบความช่วยเหลือแก่ช่างทำาผมให้กลับมาเปิดร้าน
ได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งคือหนึ่งในการดำาเนินการที่มุ่งแก้ปัญหาให้
ผู้หญิงซึ่งได้รับผลกระทบเป็นจำานวนมากกว่า ช่างทำาผม 740 คน
จาก 1,000 คนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้หญิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมนี้มีคนทำางานเพศหญิงจำานวนมากกว่า

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังมอบความ 
ช่วยเหลือในแง่การหาเลี้ยงชีพด้วยการฝึกอบรมทักษะการเป็น
เจ้าของกิจการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความช่วยเหลือที่มอบ
ให้แก่กิจการในชุมชนทำาให้ผู้หญิง 18 คนได้รับการฝึกทักษะการ
เป็นเจ้าของกิจการและได้รับความรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ ผู้หญิง
กลุ่มนี้จะยังคงช่วยเหลือกิจการในชุมชนอื่นๆ โดยจะทำาหน้าที่เป็น
ผู้นำาชุมชน เมื่อสิ้นปี 2563 มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กร
ภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึงองค์กรของผู้หญิง เพื่อดำาเนินงานฟื้นฟู
ชุมชนจากโควิดโดยนับรวมทุกฝ่ายและให้ความสำาคัญกับความ
เท่าเทียมทางเพศ องค์กรดังกล่าวจะดำาเนินงานต่อไปในปี 2564

นอกจากการดูแลให้มีการฟื้นฟูจากโควิด-19 อย่างเท่าเทียมทางเพศ 
แล้ว โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศในโครงการพัฒนาอื่นๆ โดยร่วมงานกับผู้หญิงในฐานะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
สนับสนุนผู้หญิงจากชุมชนชาติพันธุ์ในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตมรดก
โลก โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งจะเป็นสถานที่ให้ผู้หญิงได้มาพบปะ
พูดคุย รวมถึงใช้เป็นร้านค้าจำาหน่ายสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอีก
ด้วย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการคุ้มครองสัตว์ป่า 
ในเขตมรดกโลก ผ่านการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ที่อยู่ร่วมกับ 
สัตว์ป่าอย่างกลมเกลียว

แม้ว่าการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ดั้งเดิมของผู้หญิงจะเป็นสิ่ง
สำาคัญ แต่เราจำาเป็นต้องขจัดภาพเหมารวม และส่งเสริมให้ผู้หญิง
ก้าวเข้ามารับบทบาทใหม่ๆ ด้วย งานของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็ได้ดำาเนินการ
เช่นนั้น ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงจำานวน 200 คนได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมในฐานะนักเรียนการป่าไม้ หลังจากเรียนจบแล้ว 
ผู้หญิงหลายคนยังคงทำางานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เพื่อปรับปรุงระบบ SMART ในอุทยานแห่งชาติและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

การเสริมพลังผู้หญิงให้แข็งแกร่ง
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ในอำาเภอบ้านใต้ อำาเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับผู้นำาสตรีทั้งจากภาครัฐ และภาค
เอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อลด
การปล่อยก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะในพื้นที่ฝังกลบของท้องที ่
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดินที่ใช้เป็นปุ๋ย
ในสวนต่างๆ บนเกาะ โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการเพื่อ
สร้างเมืองคาร์บอนตำา โดยผ่านโครงการ Global Environment 

Facility’s Small Grants Programme โครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติได้สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้หญิงรวมอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งม ี
ผู้หญิงเป็นผู้นำา ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์มีบทบาทในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดเชียงใหม่ และให้
ความช่วยเหลือชุมชนในการทำามาหาเลี้ยงชีพ ซึ่งพวกเธอหวังว่าจะ
พัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไปในที่สุด

ร่วมดำาเนินงานเพื่อต่อสู้ความรุนแรงบนฐาน 
ของเพศสภาพ

เยาวชนชาติพันธุ ์
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน

ความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพที่กระทำาต่อผู้หญิงและชาว LGBTI ปัจจุบัน
นี้มีความรุนแรงและเป็นปัญหาที่พบได้มาก หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 รัฐบาลประเทศต่างๆ มีมาตรการจำากัดการเดินทางและให้ประชาชน
อยู่บ้าน จึงเกิดข้อกังวลในหลายประเทศว่าอัตราความรุนแรงในครอบครัวจะ
เพิ่มสูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่รุนแรงนี้ หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย
จึงจัดตั้งกลุ่มงานย่อย Gender-Based Violence Sub-Group ขึ้นเพื่อ
ประสานงานและดำาเนินงานร่วมกัน กิจกรรมแรกของกลุ่มงานย่อยคือ จัด
ทำาการวิเคราะห์ช่องว่างเกี่ยวกับความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ (Gender-
Based Violence Gaps Analysis) และการประเมินความจำาเป็นของการ
ตอบสนองในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Needs Assessment of 
the response during COVID-19) นอกจากนี้ทีมงานสหประชาชาติประจำา
ประเทศไทยยังใช้แคมเปญ UNiTE ในระหว่าง 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อต่อ
ต้านความรุนแรง โดยจัดการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ 
นอกจากนี้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำานึก
ในเรื่องนี้อีกด้วย

ทีมหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของชัยชนะในโครงการ Youth Co:Lab คือ
ทีม “Indigenous Youth for Sustainable Development” (IY4SD) 
ประกอบด้วยผู้หญิงชาว LGBTI สามคนจากกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
พวกเธอมีแนวคิดที่จะจัดการปัญหาสองประการในคราวเดียวกัน ได้แก่ ความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศและโอกาสในการทำางาน พวกเธอทำางานกับผู้หญิงและ
สมาชิกชุมชน LGBTI ผ่านการฝึกอบรมและการทอผ้า สินค้าที่จะผลิตตาม
แผนได้แก่ กระเป๋าไปจนถึงเสื้อพื้นเมือง โดยใช้สีรุ้งเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ ์
ทีมงานนี้เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือเผยแพร่เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ และสิทธ ิ
ของ LGBTI อีกด้วย

ส่วนที่ 3
เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคม
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เปลี่ยนผ่านจากแค่รับได้สู ่
การให้ความสำาคัญกับ LGBTI
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง 
แก่ชาว LGBTI โดยการสนับสนุนกรอบกฎหมาย ที่นับรวมทุก 
กลุ่มคนมากขึ้น รวมถึงจัดการกับปัญหาด้านการตีตรา และการ
เลือกปฏิบัติ ในเดือนกุมภาพันธ์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ได้เผยแพร่รายงาน “เรื่องราวแห่งการตีตรา” ซึ่งเป็นการศึกษาเชิง 
คุณภาพที่สำารวจเหตุการณ์ที่ผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทยได้รับ 
ผลกระทบจากการตีตรา รายงานฉบับนี้ศึกษาลักษณะที่การตีตรา
ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
โรคเอดส์

งานศึกษาชิ้นนี้ จัดทำาขึ้นบนพื้นฐานของงานของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ในด้านการรับรองเพศสถานะของบุคคลข้าม
เพศในกฎหมายของประเทศไทย ในปี 2561 โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ร่วมกันจัดทำาการศึกษาภายใต้ชื่อเรื่อง “การรับรองเพศ
สถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและ
นโยบาย” เพื่อทบทวนกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่มี
อยู่อย่างครอบคลุม การศึกษาครั้งนี้พบว่าการรับรองเพศสถานะ
ตามกฎหมายยังคงเป็นอุปสรรคต่อการนับรวบทุกกลุ่มคนในสังคม 
การเข้าถึงบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคม และการใช้สิทธิ
มนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาด้าน
กฎหมายที่กลุ่มคนข้ามเพศกำาลังเผชิญอยู่นี้ ในปี 2563 โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงให้การสนับสนุนแก่ชุมชน LGBTI ใน
ประเทศไทยในการร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศสถานะ 
เนื่องจากกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน LGBTI ให้ความสำาคัญกับเรื่อง
ต่างๆ ไม่เหมือนกัน จึงทำาให้มีการร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นหลาย
ฉบับซึ่งแตกต่างกัน ดังนั้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึง
ร่วมจัดงานสัมมนากับกลุ่มประชาสังคมในวันที่ 8 ธันวาคมเพื่อ
พิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับ เมื่อสิ้นสุดงานสัมมนา ที่ประชุม
มีมติให้รวมร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เข้าเป็นฉบับเดียว การดำาเนิน
การเช่นนี้จะทำาให้ชุมชน LGBTI สามารถส่งเสียงเรียกร้องสิทธิได้
ดังขึ้นพร้อมกัน ในขณะที่ยังคงรณรงค์เรื่องการรับรองเพศสถานะ
ตามกฎหมายต่อไป

“

”

พี่สาวของฉันเคยพยายามทำาให้ฉันเป็น ‘ชายแท้’ 
เพราะฉันเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวและ 
ยังเป็นน้องคนสุดท้อง ฉันก็เลยบอกพี่ว่า 
‘พี่คะเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกนะ แต่เราเลือก 
ที่จะเป็นได้ พี่จะเอาไม้เรียวมาตีหนูก็ได้ แต่หน ู
เลิกเป็นผู้หญิงไม่ได้หรอก (เป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว) 
ขอย้ำาว่าหนูเป็นผู้หญิงข้ามเพศ (เป็นตุ๊ด) ไม่ได้
เป็นแค่หวัดที่กินยาแล้วตื่นเช้าขึ้นมาจะหายได้

เมย์ อายุ 29 
จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนที่ 3
เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคม
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LGBTI รวมถึงให้ตัวอย่างของการรายงานข่าวที่ดี และไม่ดี 
ของสำานักข่าวบางสำานักในประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติ ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในการส่งเสริมความ 
หลากหลายและการนบัรวมชาว LGBTI ในทีท่ำางาน โดยเนน้แกป้ญัหา 
ในจุดที่ชาว LGBTI หลายคนประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติ บริษัท 
แห่งหนึ่งที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทำางานด้วยใน 
ปี 2563 คือ แสนสิริ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำาของประเทศไทยในด้าน 
การส่งเสริมการยอมรับชาว LGBTI เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของตน
และในการประกอบธุรกิจ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ Asia Pacific Transgender 
Network ติดต่อชุมชน LGBTI ให้เข้าร่วมการสำารวจเมื่อเริ่มเกิด
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และพบว่าหนึ่งในหลายข้อกังวลคือ
สุขภาพจิตที่ถดถอยลง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
มูลนิธิ Equal Asia ร่วมมือกับ Save the Children Thailand, 
Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health 
and Rights และ Asia Pacific Transgender Network จัดงาน
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อสุขภาพจิตของชาว LGBTI ในบริบทของ
โควิด-19 งานสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริม 
สุขภาพจิตของชาว LGBTI

การปรึกษาหารือร่วมกับผู้ค้าบริการทางเพศชาว LGBTI เป็นส่วนหนึ่งของ UN Country Team’s Common Country Analysis (CCA) ซึ่งเป็นการประเมินอิสระในภาพรวมและ 
เป็นกลางของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 3
เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคม
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ
ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการและ
ปกป้องสิทธิของคนพิการ บทเรียนสำาคัญจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 คือความจำาเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดย
ส่วนใหญ่ต้องกระทำาทางออนไลน์ หากแต่คนพิการจำานวนหนึ่งไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์หรือข้อมูล
อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงไม่ได้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงร่วมกันพัฒนา
เว็บไซต์ของกรม ให้ผู้พิการเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเว็บไซต์ดังกล่าว
จะเสร็จสิ้นในปี 2564

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
สภากาชาดไทยเปิดตัวแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมอพยพหนี
ภัยสึนามิสำาหรับโรงเรียนฉบับแรก แนวทางดังกล่าวใช้หลักสากล
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแนวทางที่ให้ความสำาคัญกับทุกคนไม่ว่าสภาพ
ร่างกายจะเป็นอย่างไร ในเดือนพฤศจิกายน มีการฝึกอบรมผู้อบรม 
(training of trainers) ในจังหวัดพังงา เพื่ออบรมครู 90 คนใน
พื้นที่ความเสี่ยงสูงในจังหวัดพังงาและจังหวัดฝังอันดามัน ในวันที่ 
9 ธันวาคม มีกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิในบางโรงเรียน
เพื่อทดสอบว่าโรงเรียนเหล่านั้นเข้าใจแนวทางปฏิบัติจากการฝึก
อบรมหรือไม่ มีนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของคนพิการหลายประเภท
เข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้

การส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและการส่งเสริมคนพิการ
เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ในการดำาเนินงานในอนาคตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
ความมุ่งมั่นนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้ร่วมนำาการ
ปรึกษาหารือกับตัวแทนคนพิการและองค์กรคนพิการ เพื่อการร่าง 
UN Country Team’s Common Country Analysis การปรึกษา
หารือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือรับฟังคนพิการเกี่ยวกับข้อกังวลและ
ปัญหาที่พวกเขาต้องการให้แก้ไข ส่วนหนึ่งของข้อกังวลที่หยิบยก
ขึ้นมา ได้แก่ การเลือกปฏิบัติ การขาดโอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่างๆ 
และการขาดโอกาสในการจ้างงาน

การฝึกอบรมโดย Vulcan Coalition 
ให้คนพิการสามารถทำางานด้านปัญญาประดิษฐ์

ส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อผลกระทบจากโควิด-19 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ Vulcan Coalition และ Social Administration Foundation 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ วิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กรคือช่วยฝึกทักษะอาชีพ
ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดให้แก่คนพิการ โดยมีแนวคิดคือ มอบโอกาสทางการจ้างงานแก่ 
คนพิการผ่านการทำางานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ประโยชน์จากทักษะ
ที่เหนือกว่าคนทั่วไปของคนพิการ ตัวอย่างเช่น คนพิการทางการเห็นมักมีประสาทสัมผัส
ทางการได้ยินที่ดี ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถถอดเสียงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในทำานอง
เดียวกัน คนพิการทางการได้ยินสามารถให้รายละเอียดของภาพถ่ายที่ตนเห็นได้อย่างชัดเจน 
โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี 2563 และจะยังคงดำาเนินต่อไปในปี 2564 โดยจัดการ 
ฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้แก่คนพิการนับพันคนทั่วประเทศ ตามมาด้วยการจัดหาตำาแหน่งงาน
ทั้งสิ้น 500 ตำาแหน่ง โครงการนี้ไม่เพียงมอบโอกาสทางการจ้างงานให้แก่คนพิการ 500 คน
และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของพวกเขาเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับยังมี
ประโยชน์ทั้งต่อคนพิการและคนทั่วไปอีกด้วย เช่น หนังสือเสียงสำาหรับคนพิการทางการ
เห็นหรือผู้ที่พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

“นอกจากเรื่องการศึกษาที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการสอนแบบใหม่แล้ว ฉันยังได้รับผล 
กระทบจากโควิด-19 ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ถ้าได้งานผ่านโครงการฝึกอบรมปัญญา
ประดิษฐ์ครั้งนี้ ฉันก็จะมีรายได้มาจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ” ปฐมวดี อินต๊ะนน 
นักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวกล่าว

ปฐมวดี อินต๊ะนน นักศึกษา 
ซึ่งเป็นคนพิการทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหว

ส่วนที่ 3
เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคม
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เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทน
ของรัฐบาล ได้ดำาเนินการครั้งสำาคัญ ในการส่งเสริมแนวทาง
นวัตกรรมเชิงนโยบายสำาหรับประเทศไทยและภูมิภาค โดยการ
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบาย
แห่งประเทศไทย (Thailand Policy Lab) แนวคิดริเริ่มนี้ มีจุด 
มุ่งหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมในนโยบายและบริการสาธารณะให้ 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแบ่งปันประสบการณ์ของ
ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 
แนวคิดริเริ่มดังกล่าวนอกจากจะเน้นเนื้อหาของนโยบายแล้ว ยัง
เน้นกระบวนการกำาหนดนโยบายเหล่านั้นอีกด้วย และดูแลให้
มั่นใจว่าภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม และมีการดำาเนินการล่างขึ้นบน 
มากขึ้นด้วยการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนมากขึ้น ผลงานครั้งหนึ่งของห้อง
ปฏิบัติการนโยบายคือการพลิกโฉมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผ่านการสำารวจแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในโลก
ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเริ่มต้นงานนี้ ได้มีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น งานนี้
เป็นการรวมตัวกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคการท่องเที่ยว
เพื่อประเมินผลกระทบของการระบาดใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมอง
แนวโน้มในอุตสาหกรรมต่างๆ และทั้งภาคส่วนโดยรวม และมอง
หาโอกาสในการทำางานร่วมกันเพื่อวางนโยบายใหม่ๆ ในภาคการ
ท่องเที่ยวต่อไป

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ Aguirre Lehendakaria 
Center for Social and Political Studies จากประเทศสเปนร่วม
ดำาเนินการตามแนวความคิดของแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคม
สำาหรับภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2562 แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้น
ศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในฐานะตัวขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ หลังจาก

ระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้มีการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาและ
ศึกษาความท้าทายและโอกาสอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 จากการรับฟังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และการรับ
ฟังชุมชนชาวไทยภาคใต้ผ่านทางดิจิทัล ผนวกกับประสบการณ์
จาก Basque Food Innovation Lab Imago แพลตฟอร์ม 
ดังกล่าวจึงได้สร้างแนวคิดริเริ่มที่เชื่อมโยงถึงกันเพื่อประยุกต์ใช้
กับชุมชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำารงอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ลงนามในข้อตกลง 
ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมในประเทศไทย
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ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกัน
เพื่ออนาคตที่ยั ่งยืน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทย
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กจัดการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ “SDGs Smart Impact Measurement and Management” (ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย) ให้แก่บริษัทจดทะเบียน 
เพื่อแนะนำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจและกลยุทธ ์
ของธุรกิจ ตลอดจนวิธีวัดและจัดการผลของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในปี 2563 การมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกับ 
ภาคเอกชนนั้นมุ่งเน้นส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาดก้าวไปไกลกว่า 
กิจกรรมเพื่อสังคมแบบเดิมๆ โดยให้ผนวกรวมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทำางานร่วมกับสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการสำาหรับบริษัทต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำานึกและให้ความรู้
เกี่ยวกับความสำาคัญของความยั่งยืนต่อธุรกิจ รวมถึงวิธีวัดผลและ
วิธีจัดการเพื่อให้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ร่วมกับคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กจัดสัมมนาหัวข้อ “From ESG 
to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and 
Management Framework in Business and Investment 
Strategies” (จาก ESG สู่ SDGs: การบูรณาการมาตรวัดผลกระทบ
ที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการบริหารงานภายใน
กลยุทธ์ธุรกิจและการลงทุน) สาระสำาคัญของงานคือการเปลี่ยน
จากหลักการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสาระสำาคัญของงานดังกล่าวได้รับเสียงตอบ
รับอย่างดีจากบรรดาบริษัท นักลงทุน หน่วยงานกำากับดูแลด้าน
การเงิน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เข้าร่วมงาน

จากผลตอบรับเชิงบวกในกิจกรรม คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จึงได้ตัดสินใจที่จะรวมกรอบการวัดและ
บริหารจัดการผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบของงานที่ทำาต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการ 
รายงานสำาหรับธุรกิจฉบับใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับบริษัทต่างๆ 
ในการร่างรายงานความยั่งยืนของตนเอง

ในปี 2563 บริษัทแสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของ
ประเทศไทย ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสำานักงานข้าหลวงใหญ่ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคในการปรับใช้มาตรฐานการดำาเนินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหา 
การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ 
คนข้ามเพศ และอินเทอร์เซ็กส์ บริษัทได้จัดพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม เพื่อประกาศความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ แสนสิริได้ก้าว
มาเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้คำามั่นว่า จะนำา
มาตรฐานการดำาเนินธุรกิจมาใช้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
พร้อมสนับสนุนแสนสิริ และการดำาเนินงานของบริษัท ในด้าน 
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในที่ทำางานต่อไป

©UNDP
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ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ ChangeFusion ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนสำาหรับผู้ประกอบการ เพื่อสังคมได้เปิดตัว
โครงการเร่งการปฏิบัติเพื่อสังคมโครงการแรกของประเทศไทย 
ได้แก่ “SDG Impact Accelerator Programme” โดยโครงการนี้
มอบการสนับสนุนแก่ 20 องค์กรเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ทางการเงินพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เน้นย้ ำา 
ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผ่านรูปแบบธุรกิจขององค์กร
เหล่านี้

หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดจากทั่วประเทศแล้ว 
20 บริษัทจากจำานวน 79 บริษัทที่สมัครเข้าร่วมก็ได้รับคัดเลือก 
โดยทั้ง 20 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านการ
ลงทุนอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2563 ผู้เข้ารอบ 
สุดท้าย จะได้รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับการวัด และการจัดการกิจกรรม 
ทางสังคม พร้อมทั้งรับความช่วยเหลือทางธุรกิจที่เหมาะสมและ 
สร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างรวดเร็ว โดยกระทำาผ่านการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลายครั้งซึ่งมีช่วงให้คำาปรึกษา บริษัทเหล่านี้มี 
โอกาสพูดคุยกับนักลงทุนเพื่อสังคมและธุรกิจการร่วมลงทุน 
(venture capitalist) ด้วยการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงานด้าน
ผลลัพธ์ทางสังคม และผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ ChangeFusion เปิดตัวโครงการเร่งการปฏิบัติเพื่อสังคม 
โครงการแรกของประเทศไทย

การลงทุนเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับ
โลกของเราในการสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมของไทย โดย
เชื่อมโยงพวกเขากับภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้นผ่านบทสนทนาการ
ลงทุนเพื่อสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อ
การดำารงอยู่ของบริษัทในระหว่างและหลังจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ผู้ประกอบการทางสังคมกว่า 100 รายในเอเชียแปซิฟิก
ได้รับโอกาสเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมความร่วมมือ 
บทสนทนาดังกล่าวจุดประกายให้เกิดการอภิปรายว่า การเข้า
แทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 
เช่น โควิด-19 สามารถขับเคลื่อนและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจ 
พนักงาน และผู้บริโภคได้อย่างไร กิจกรรมเหล่านี้ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการทางสังคมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเกี่ยวกับ
วิธีสร้างความหลากหลาย การปรับตัว และสร้างรูปแบบธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม และมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหามากขึ้น อ่าน 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.th.undp.org/content/thailand/
en/home/presscenter/articles/2020/impact-
venture-adjusting-business-models-to-sustain-
enterprises.html
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ความร่วมมือใต้-ใต้

ไทยภูฏาน ฟิลิปปินส์

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยร่วมกับ Urban Youth Academy เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
Asia-Pacific Youth Exchange โครงการดังกล่าวมีเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 100 คนจาก 14 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมนวัตกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาใหม่ๆ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนภายในชุมชนท้องถิ่น

ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ริเริ่มกิจกรรมความร่วมมือใต้-ใต้หลายครั้ง โดย
มีประเทศเข้าร่วมมากกว่า 20 ประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพันธมิตรของประเทศไทยในหลาย
มิติที่สำาคัญ รวมถึงมิติด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการมีส่วนร่วมของเยาวชน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มสวนสาธารณะและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ DENR-Biodiversity Management Bureau ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ และสภาผู้แทนราษฎรแห่งฟิลิปปินส์ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง BIOFIN ประเทศไทย
ร่วมมือกับประเทศภูฏาน และฟิลิปปินส์ จัดทำาทิศทางในภาพรวมสำาหรับภูมิคุ้มกันทางการเงินยุค 
โควิด-19 ในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ผู้เข้าร่วมกว่า 1,250 คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าชมการถ่ายทอดสด
ผ่านระบบออนไลน์และเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเพื่อการเดินทางแบบ 
วิถีใหม่ (New Normal)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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เกาหลีใต้

มองโกเลีย

อินเดีย

สิงคโปร์

เมียนมา

อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ศรีลังกา

มาเลเซีย

งานเสวนาออนไลน์เรื่อง “การลงทุนเพื่อสังคม” ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ มีผู้ประกอบ
การทางสังคมจากประเทศไทย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่นเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน
ปัญหาจากโควิด-19 ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจและวิธีวางรูปแบบการดำาเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่นในช่วงเวลาวิกฤต 
เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

โครงการธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอำานวยความสะดวกและจัดการประชุมการแบ่งปันความรู้จาก
ประเทศอื่นๆ ที่ดำาเนินโครงการ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา และศรีลังกา มีการ
เรียนรู้เรื่อง “หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: 
HRDD)” ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยใน
การดำาเนินการฝึกอบรมหลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทไทย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการฝึกอบรมนำาร่องที่สถาบัน Business and Human Rights ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัด
ขึ้นร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และกระทรวงยุติธรรม

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
และองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
ในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีขององค์การ
สหประชาชาติผ่านกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ สังคม/ความเป็นอยู่ของผู้คน 
เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สันติภาพและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการ
สำารวจออนไลน์ ที่กระตุ้นให้สาธารณชนแบ่งปันความคิดเห็น 
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำาคัญระดับโลก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่

ในปี 2563 คณะทำางานของสหประชาชาติประจำาประเทศไทยได้
เริ่มเตรียมงานสำาหรับรอบห้าปีถัดไป (ปี 2565-2569) โดยเริ่มที่ 
กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Sustainable Development Cooperation 
Framework: UNSDCF) ขั้นตอนสำาคัญในการพัฒนากรอบความ
ร่วมมือดังกล่าวคือจัดทำา Common Country Analysis ซึ่งเป็น 
การประเมินอิสระในภาพรวมและเป็นกลางโดยสหประชาชาติ

เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
ความคืบหน้า ช่องโหว่ โอกาสและปัญหาคอขวดของความมุ่งมั่น
ของประเทศในการบรรลุวาระการพัฒนา 2030 และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน มิติสำาคัญของการวิเคราะห์คือ การรับฟัง 
กลุ่มเปราะบางในประเทศไทยเกี่ยวกับความต้องการ และข้อกังวล
ของพวกเขา ผ่านการประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มเปราะบางภายใต้
การนำาของหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังร่วมกับ 
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เพื่อรับฟังปัญหา
และหารือกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าบริการทางเพศ 
ผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชาย รวมทั้งกลุ่มไบเซ็กชวล และกลุ่ม
คนข้ามเพศ และปรึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทยใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และหารือ
กับคนพิการร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ กองทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่ง
สหประชาชาติ (UN Habitat) ผลลัพธ์ที่ได้จากการการปรึกษา
หารือนี้จะใช้เป็นแนวทางให้สหประชาชาติในประเทศไทยจัดลำาดับ
ความสำาคัญประเด็นต่างๆ ในอนาคต

https://un75.online

และ
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https://un75.online


UNDP ประเทศไทย • รายงานประจำาปี 2563 35

กิจกรรมร่วมอื่นๆ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ 
ของสหประชาชาติ ได้แก่

• โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดการ
สนทนาเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทวีปเอเชียในการประชุม
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ได้แนะนำาเครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติสำาหรับบริษัทต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อปัญหาด้านแรงงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ดำาเนินกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงสำาหรับ
บริษัทต่างๆ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีให้ทั้งสองหน่วยงานมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภาคธุรกิจและส่งเสริมบทบาทของตนในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมหลัก
ปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่อไป

• คณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก โครงการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์แห่งสหประชาชาติ โครงการริเริ่มการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยมอบเงินทุนให้แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะเต่าเพื่อเข้าร่วมใน 
2020-2021 Asia Pacific Mayors Academy นายกเทศมนตรีอำาเภอเกาะเต่าได้รับ 
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ วางแผน และจัดการการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน การดำาเนินการเพื่อฟื้นฟูจากโควิด-19 การวางแผนทิศทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาให้เกาะเต่า และการจัดหาเงินทุนเพื่อ
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านแบบสำารวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อเยาวชน
ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต ิ
และสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

• โครงการ Generation Unlimited เยาวชนกลา้คดิ สะกดิสงัคม กบักองทนุเพือ่เดก็ 
แห่งสหประชาชาติเป็นความท้าทายด้านนวัตกรรมเยาวชนระดับโลก ที่นำาโดย
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โครงการนี้มุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักที่เยาวชน
ทั่วโลกกำาลังเผชิญ ได้แก่ การศึกษา ทักษะสำาหรับการจ้างงานในอนาคต และการ
เสริมศักยภาพและพลังให้แก่เด็กผู้หญิง โครงการในประเทศไทยปีนี้ มีเจ้าภาพ
ร่วมคือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
โดยมุ่งเน้นภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
100 คน โดยกล่าวถึงปัญหาต่างๆ เช่น การศึกษาสำาหรับเยาวชนผู้อพยพ ปัญหา
การกลั่นแกล้งในโรงเรียน การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำาหรับเยาวชน และการ
ฝึกอบรมงานสำาหรับเยาวชนในศูนย์เยาวชน ในระหว่างโครงการนี้ ทีมที่ได้รับ 
คัดเลือกได้ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมเรื่องกระบวนการออกแบบที่ 
เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนะนำาผู้เข้าร่วมให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและ
ประเด็นที่เลือกสรร และมอบเงินทุนเพื่อนำาความคิดที่ได้ไปปฏิบัติจริง กิจกรรม
ครั้งนี้ส่งผลให้เยาวชนเข้าใจประเด็นทางสังคมรอบๆ ตัวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ 
ได้รับเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของตนอย่างยั่งยืน

• โครงการ Youth Co:Lab 2020 โครงการ Youth Co:Lab 2020 เป็นความคิด
ริเริ่มที่นำาโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับมูลนิธิซิตี้ และได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย สถาบัน
ยุติธรรม สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ True Incube โครงการ Youth Co: 
Lab 2020 ส่งเสริมให้เยาวชนกล่าวถึงความท้าทายในท้องถิ่นและเสริมสร้างวิถีชีวิต
ผ่านนวัตกรรมทางสังคมและความเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “เยาวชน
เพื่อการฟื้นฟูจากโควิด-19”

• เพื่อตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศที่เพิ่มสูงขึ้น ในระหว่างการล็อคดาวน์ 
จากวิกฤตโควิด-19 ทีมงานสหประชาชาติในประเทศไทยจึงจัดตั้งกลุ่มงานย่อย 
Gender-Based Violence Sub-Group ภายใต้การนำาของกองทุนประชากรแห่ง 
สหประชาชาติ และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ในปี 2563 โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับกลุ่มงานย่อย ได้จัดทำาการวิเคราะห์ช่องว่าง 
การใช้ความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ และการประเมินความจำาเป็นในช่วง 
โควิด-19 ในขณะเดียวกันทีมงานสหประชาชาติประจำาประเทศ ก็ได้รณรงค์ปลูกฝัง 
จิตสำานึกให้แก่ประชาชนผ่านประกาศ และป้ายโฆษณาดิจิทัลตามเมืองต่างๆ 
ทั่วประเทศในระหว่างแคมเปญประจำาปี ภายใต้ชื่อ “16 วันแห่งการรณรงค์ 
เพื่อต่อต้านความรุนแรง”

เครือข่ายองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ภายใต้การนำาของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาต ิ
ได้จัดงานโดยมีผู้หญิงจากประเทศไทยและภูมิภาคมาร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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คณะทำางานเรื่องโรคไม่ติดต่อของ 
องค์การสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

คณะทำางานเรื่องโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติประจำา
ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2562 เพื่อติดตามการ
ดำาเนินงานตามคำาแนะนำาของคณะทำางานเฉพาะกิจภายใต้
สหประชาชาติ ซึ่งมาปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย (United Nations Interagency 
Task Mission on the Prevention and Control of 
Noncommunicable Diseases) ซึ่งได้ดำาเนินการในปี 2561 
คณะทำางานดังกล่าว มีผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำา
ประเทศไทยและอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานร่วมกัน โดยมีองค์การอนามัยโลกประเทศไทย
และกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขาธิการร่วมกัน ส่วนสมาชิก
ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวง องค์กรภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานของสหประชาชาติต่างๆ

คณะทำางานชายแดนใต้1

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะประธานร่วม
กับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้นำาคณะ
ทำางานชายแดนใต้ โดยเชิญให้หน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ 9 แห่ง และธนาคารโลกร่วมกันทำางาน
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทำางานได้ส่งเสริม
ความเข้าใจในส่วนใต้สุดของประเทศมากขึ้น ทั้งจาก 
มุมมองด้านสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา และ
สนับสนุนการเข้าแทรกแซง ที่ต้องละเอียดอ่อนต่อ 
ความขัดแย้ง

คณะทำางานการมีส่วนร่วม 
ที่ประเทศกำาหนด

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในฐานะประธานคณะทำางาน 
สหประชาชาติว่าด้วยการค้า และการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม 
ที่ประเทศกำาหนดได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการกำาหนด 
เป้าหมาย และการดำาเนินการด้านสภาพอากาศ โดยส่งเสริม 
ความร่วมมือ และการทำางานร่วมกันระหว่างโครงการ และ 
โครงการต่างๆ ของสหประชาชาติ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะทำางานด้านสันติภาพ 
และธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะประธานร่วม
กับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้นำาคณะ
ทำางานด้านสันติภาพและธรรมาภิบาล คณะทำางานนี้ 
มีเป้าหมายคือดูแลให้แนวคิดริเริ่ม และกิจกรรมต่างๆ 
ของสหประชาชาติในด้านสันติภาพและธรรมาภิบาลอยู่
ภายใต้แนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของสหประชาชาติร่วมงานกันและได้รับประโยชน์
จากการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

คณะทำางานในด้านต่างๆ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมีส่วนช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในกรอบความตกลงความร่วมมือแห่งสหประชาชาติที่ลงนาม 
ระหว่างรัฐบาลไทยและคณะทำางานประจำาประเทศของสหประชาชาติในช่วงปี 2560-2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้คำาแนะนำา 
ด้านนโยบายและการสนับสนุนในประเด็นต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน 
และหลักนิติธรรมโดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากทั่วทั้งหน่วยงานของสหประชาชาติ งานเหล่านี้ดำาเนินการโดยคณะทำางานอันเป็นหนึ่งเดียว 
ของสหประชาชาติ

1 หมายถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้
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คณะทำางานไร้สัญชาติ

ในเดือนกันยายน 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ได้จัดกิจกรรมซึ่งนำาโดยทีม “Titang” ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชนะ 
จากโครงการ Youth Co:Lab สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
บุคคลไร้สัญชาติ Titang ได้รับเชิญให้เล่าประสบการณ์ของ 
พวกเขาในฐานะบุคคลไร้สัญชาติ และนำาเสนอผลงาน 
เพื่อสนับสนุนการได้รับสัญชาติผ่านสื่อต่างๆ เนื้อหาของ 
กิจกรรมในครั้งนั้น ซึ่งมีสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง 
สหประชาชาติเป็นประธานได้รับการนำาเสนอต่อคณะทำางาน 
ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำานักงาน 
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่าง 
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และองค์กรพัฒนาเอกชน 
อื่นๆ การนำาเสนอดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของบุคคล 
ไร้สัญชาติ อีกทั้งยังจุดประกายความสนใจให้กับบรรดา 
หน่วยงานของสหประชาชาติ ที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชน 
และการอพยพย้ายถิ่น

คณะทำางานความเท่าเทียมทางเพศ
และความครอบคลุมทางสังคม

ตั้งแต่ปี 2562 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ร่วมเป็น 
ประธานของคณะทำางานด้านความเท่าเทียม
ทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคมของ 
สหประชาชาติ (Gender Equality and Social 
Inclusion Theme Group) ขอบเขตการทำางาน
ของคณะทำางานนี้ได้ขยายจากความเท่าเทียมกัน
ทางเพศไปสู่การยอมรับความแตกต่างทางสังคม
ด้วย และดำาเนินงานโดยยึดหลักของสหประชาชาติ
เรื่องการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

คณะทำางานด้านข้อมูล

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติภายใต้
คณะทำางาน Data Results Groupของสหประชาชาติประเทศไทยในการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของการประเมินความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดส่องช่องว่าง
ในระบบข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในการติดตามความ
ก้าวหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรร่วมมือแก้ไขปัญหาเอดส ์
ของสหประชาชาติ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยเข้า
ร่วมการประชุมขององค์กรร่วมมือแก้ไขปัญหาเอดส์
ของสหประชาชาติ (UN Joint Team on AIDS) ซึ่งม ี
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติประเทศไทยเป็น
ประธาน และทำาหน้าที่เป็นเลขาธิการของคณะ
ทำางานด้วย สมาชิกของคณะทำางานประกอบด้วย
หน่วยงานของสหประชาชาติในประเทศไทยที่ทำางาน
เกี่ยวกับการยุติเอชไอวีและเอดส์เพื่อวางยุทธศาสตร์
และประสานงานเพื่อให้ยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ได้ดีขึ้น ส่วนสำาคัญของงานคือการพัฒนา
แผนงานร่วมเกี่ยวกับโรคเอดส์ซึ่งจะชี้นำาการทำางาน
ของหน่วยงานสหประชาชาติ และการใช้ประโยชน์
จากเงินทุน UNAIDS Unified Budget, Results 
and Accountability Framework

คณะทำางานร่วมสหประชาชาติเพื่อเยาวชน

คณะทำางาน UN Joint Team on Young People และโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อสำารวจการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ของ
สหประชาชาติต่อเยาวชนในประเทศไทย โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดแนวทาง
แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำาหรับหน่วยงานของสหประชาชาติ
ในการทำางานกับเยาวชนในประเทศไทย

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาต ิ
(UNV) และจิตอาสาในประเทศไทย
โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติส่งเสริมงาน 
จิตอาสาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและการพัฒนาทั่วโลก งานจิตอาสา 
สามารถกำาหนดทิศทางของงานด้านการพัฒนา พร้อมทั้งเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและตัวอาสาสมัครเองด้วย โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ และโครงการอาสาสมัครแห่ง 
สหประชาชาติมุ่งมั่นที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อให้สอดคล้อง 
กบัความมุง่มัน่นี ้โครงการ Talent Programme จงึจดัขึน้เพือ่สง่เสรมิ 
การยอมรับกลุ่มคนพิการในสถานที่ทำางานของสหประชาชาติ ด้วย
การสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ได้เปิดโอกาสงานภายใต้โครงการนี้ ในเดือนตุลาคมปี 2563 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทยได้เริ่ม
จ้างงานคนพิการทางการเห็น 1 คนในตำาแหน่ง Programme 
Associate โดยเนื้องานมุ่งเน้นประเด็นความพิการ ด้านล่างนี้คือ

ลิงก์ไปยังวิดีโอเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 วิดีโอนี้ติดตามชีวิตการทำางานประจำาวันของพนักงานคน
ดังกล่าวที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย และยัง
แสดงให้เห็นถึงงานสำาคัญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
เพื่อส่งเสริมการยอมรับความพิการในประเทศไทย ผ่านการเสริม
สร้างศักยภาพและการจ้างงาน พร้อมทั้งดำาเนินงานอื่นๆ ร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

https://www.youtube.com/
watch?v=tjphPOB6hdE

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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วันอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ

มีการเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลทุกปีนับตั้งแต่ปี 2529 และ 
ถือเป็นโอกาสให้อาสาสมัคร ชุมชน และองค์กรต่างๆ ส่งเสริมการ 
พัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในปี 2563 
วันอาสาสมัครสากลจัดแสดงผลงาน และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
โดยเน้นการดำาเนินงานในท้องถิ่นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
พร้อมทั้งขอบคุณอาสาสมัครสำาหรับการดำาเนินงาน และความมุ่งมั่นภาย
ใต้หัวข้อ “Together We Can through Volunteering: Accelerating 
Sustainable Development and Going Further” (ร่วมด้วยช่วยกัน 
ผ่านงานจิตอาสา: เร่งรัดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวไปให้ไกล 
กว่านั้น) งานนี้จัดขึ้นโดยโครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ
และกระทรวงการต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมงานได้แก่ หน่วย
งานของสหประชาชาติ หน่วยงานของรัฐบาลจากเอเชียและแปซิฟิก
ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัคร อาสาสมัครของสหประชาชาติที่ทำางาน
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และตัวแทนของกระทรวงที่มีโครงการ
อาสาสมัคร

งานนี้จัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่อาสาสมัครช่วยทำาให้เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และทำาให้ชุมชนฟื้นตัว
ได้ดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อพัฒนาชุมชนทั้งในแง่
กายภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนป้องกันและปรับตัวกับวิกฤตต่างๆ ได้ดี

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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Mapping the Social Impact 
Investment and Innovative 
Finance Landscape in Thailand

คลังความรู้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
อ่านเอกสารเผยแพร่ได้ที่

Youth Co_Lab Thailand 2020 
-The Catalogue of Process  
and Solutions

Mapping of Good Practices 
for the Management of 
Transgender Prisoners

Socio Economic Impact 
Assessment of Covid-19  
in Thailand

Tackling Integrity Risks in 
Government Contracts

UNDP Annual Report 2019

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/
home/library.html

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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National Guidelines for  
Tsunami Evacuation

The Biodiversity Finance Plan

Sustainable Dvelopment  
Goals Booklet

Sustainable Development Goals 
Booklet

Human Development Report 
2020 – Overview (Thai, English)

Thailand National Action Plan on 
Business and Human Rights

A Parliamentary Handbook

ส่วนที่ 4
คิดค้นนวัตกรรมและทำางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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กองทุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
การใช้จ่ายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติปี 2563 
สำาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละข้อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด
$7,949,479

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้กำาหนดคำาระบุเพศสถานะ (Gender Marker) ต้ังแต ่
ปี 2552 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการใช้จ่ายขององค์กรในด้านความเท่าเทียมทางเพศ 
เครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วยสี่ระดับนับตั้งแต่ "ไม่คาดว่าจะมีส่วนทำาให้เกิดความเท่าเทียม
ทางเพศ" (GEN 0) ถึง "ความเท่าเทียมทางเพศเป็นวัตถุประสงค์หลัก" (GEN 3) ในปี 2563 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย ดำาเนินกิจกรรมผ่านหลากหลายโครงการ 
(ทัง้ระดบัชาติ ระดบัภมูภิาค และระดับโลกดว้ยกจิกรรมในประเทศไทย) และแนวคดิรเิร่ิมตา่งๆ 
โดยทีร่อ้ยละ 2.7 ของโครงการมคีวามเทา่เทยีมทางเพศเปน็วตัถปุระสงคห์ลกั (GEN 3) รอ้ยละ 
51.4 มีความเท่าเทียมทางเพศเป็นวัตถุประสงค์สำาคัญ (GEN 2) ร้อยละ 43.2 มีส่วนทำาให้เกิด
ความเท่าเทียมทางเพศในระดับหนึ่ง (GEN 1) ในขณะที่ร้อยละ 2.7 ไม่คาดว่าจะมีส่วนทำาให้
เกิดความเท่าเทียมทางเพศ

การสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

ร้อยละของโครงการต่อคำาระบุเพศสถานะ
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พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน

ผู้สนับสนุนเงินทุนหลักเพื่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทั่วโลก

ในปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ระดมทุนมากถึง 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งจากรัฐบาลไทยรวมถึงผู้บริจาคจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งถือเป็นการระดม
ทุนนอกทรัพยากรหลักประจำาปีสูงสุดเท่าที่เคยทำาได้ในรอบโครงการปัจจุบันปี 2560-2564 เงินทุนซึ่งไม่ใช่ทรัพยากรหลักจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment 
Facility: GEF) มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 43) ใช้ไปกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
โครงการมอบเงินทุนขนาดเล็ก ทุนจำานวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 22) จากประเทศญี่ปุ่นใช้ไปกับการรับมือ ตอบสนองและฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 เงินทุน 1.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐจากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลไทยจัดสรรไปใช้สำาหรับห้องปฏิบัติการนโยบาย
และรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศ ในขณะที่อีก 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 12) ได้มาจากกองทุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพื่อรับมือวิกฤตโควิด-19 
และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนดและเงินสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเงินอีก 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 11) จากคณะกรรมาธิการยุโรป 
ประเทศสวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และภาคเอกชนในประเทศไทย

ทรัพยากรที่เราได้รับมาอย่างสมำาเสมอ หรือทรัพยากรหลัก คือเสาหลักของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือประเทศต่างๆ ขจัดความยากจน และ
ความไม่เท่าเทียม สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวิกฤต ทรัพยากรหลักเหล่านี้ช่วยให้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสามารถ
ประสานงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และเหตุฉุกเฉินในการพัฒนาอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการผ่านความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน สนับสนุนประเทศต่างๆ ในการใช้ประโยชน์จากเงินทุนสำาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมภาวะผู้นำาทางความคิด นวัตกรรม และการรับประกัน
คุณภาพ เราขอขอบคุณพันธมิตรหลักของเรามา ณ ที่นี้

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สวีเดน นอร์เวย์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เนเธอร์แลนด์เดนมาร์ก

กองทุน 
สิ่งแวดล้อมโลก

$5,015,074 

ญี่ปุ่น

$2,513,604

รัฐบาลไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ

$1,369,591

โครงการ
พัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ

$1,354,059

คณะกรรมาธิการ
ยุโรป

$334,387

กระทรวงการต่างประเทศ
และการพัฒนาของ 
สหราชอาณาจักร

$277,676 

มูลนิธิซิตี้

$154,331 

หน่วยงานพัฒนา
ระหว่างประเทศสวีเดน

$314,276 

การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการใช้ความรุนแรง
ทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งต้องห้ามในโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติไม่ว่าจะกระทำาต่อผู้ได้รับความช่วยเหลือหรือเพื่อนร่วมงานก็ตาม 

การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการใช้ความรุนแรงถือ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการละเมิดค่านิยมหลักของสหประชาชาติ 
การป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็น 
สิ่งที่เราให้ความสำาคัญสูงสุด นอกจากนี้เรายังให้คำามั่นที่จะดูแลให้มีการดำาเนิน
การกับคำากล่าวหาทั้งปวง เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ และการใช้ความรุนแรงอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดทางเพศ ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิด การล่วงละเมิด
ทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และการใช้อำานาจในทางที่ผิด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

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

ความมุ่งมั่นของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
และการใช้ความรุนแรง

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

แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง

กาญจนบุรี

ชัยนาท

หนองคาย
เลย

เชียงใหม่

เชียงราย

น่าน
พะเยา

อุทัยธานี

เกาะเต่า

อุดรธานี

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

มหาสารคาม

เพชรบุรี

ประจวบศืรืขันธ์

เกาะสมุย

สมุทรสงคราม

ระนอง

นครราชสีมา

สมุทรสาคร
ราชบุรี

สุราษฎร์ธานี

ศรีสะเกษ

พัทยา
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก

สุรินทร์
บุรีรัมย์

ตาก

กำาแพงเพชร
เพชรบูรณ์

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี

ปทุมธานี
สมุทรปราการ

พังงา

ภูเก็ต
กระบี่

ตรัง
สตูล

นครศรีธรรมราช
พัทลุง

สงขลา
ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส

เนื่องด้วยสำานักงานของเราตั้ง
อยู่ในกรุงเทพมหานคร งานของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
จำานวนมากจึงเกิดขึ้นที ่
เมืองหลวงของประเทศไทยแห่งนี ้
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ครอบคลุมกว้างไกลกว่ากรุงเทพฯ 
มาก ด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นในหลาย
จังหวัดจาก 77 จังหวัดทั่วไทย 
เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลังและเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเปราะบาง
ที่สุด



UNDP ประเทศไทย • รายงานประจำาปี 2563 45

คณะทำางานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย

53
รวม

37 คน

10 คน49
4

คน

คน

คณะทำางานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะทำางานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยประกอบด้วยพนักงาน 53 คน โดย 49 คนเป็นชาวไทย และ 4 คนเป็นชาวต่างชาติ ได้แก่ ฝรั่งเศส 
มอริเชียส นอร์เวย์ และสวีเดน

ในจำานวนพนักงาน 53 คน มีผู้หญิง 37 คน ผู้ชาย 10 คน และ LGBTI 6 คน

ภูมิหลังทางวิชาการและวิชาชีพของคณะทำางานครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร งานราชการ กฎหมาย การพัฒนาระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ ธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และป่าไม้ นับว่าเป็นการรวบรวมทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

6 คน

©UNDP

คน

พนักงานต่างชาติ

พนักงานชาวไทย
ผู้หญิง

ผู้ชาย

LGBTI
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รายชื่อคำาย่อ
ASEAN (อาเซียน) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BIOFIN (ไบโอฟิน) การลงทุนในความหลากหลายทางชีวภาพ

CAC แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

CSO องค์กรภาคประชาสังคม

ESG แนวคิดสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

FRF เครือข่ายการรายงานทางการเงิน

GCF กองทุนภูมิอากาศสีเขียว

GEF กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

GEF SGP โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

GESI ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคม

GHG ก๊าซเรือนกระจก

GYBN เครือข่ายเยาวชนระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

HDI ดัชนีการพัฒนามนุษย์

IUCN สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

INFF กรอบการเงินแห่งชาติแบบบูรณาการ

IWT การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

LGBTI เลสเบี้ยน เกย์ กะเทย คนข้ามเพศ และเพศกำากวม

MoNRE กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MOPH กระทรวงสาธารณสุข

MOU บันทึกความเข้าใจ

NCD กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

NDC การมีส่วนร่วมของประเทศ

NGO องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์

ONEP สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

RTG รัฐบาลไทย 

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thai PBS (ไทยพีบีเอส) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

UN สหประชาชาติ

UN Women องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 

UNCT ทีมงานสหประชาติประจำาประเทศ

UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

UNICEF กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

UNITF  คณะทำางานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานแห่งสหประชาชาติ

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

UNGP หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

UNV โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ



Renaud Meyer – ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

Lovita Ramguttee – ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

Kirke Kyander – ที่ปรึกษาด้านความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคม

Reidun Gjerstad – ที่ปรึกษาด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นิตยา เมฆอรุณเรือง – ผู้ช่วยฝ่ายบริหารและวางแผนทรัพยากร

วดี ดีประวัติ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการขยายงาน

สุขุมา อุทรักษ์ – ผู้ช่วยด้านการสื่อสาร

ณิชกานต์ กวีวรญาณ – ผู้ช่วยโครงการ

Nick Maddock – บรรณาธิการ

รายงานนี้จัดทำาขึ้นด้วยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ

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

©UNDP



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


