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ทีมงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) จัดทำารายงานประจำาปี 2562 จากที่บ้าน ด้วยความตั้งใจที่จะ
แบ่งปันผลสำาเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาในการช่วยให้ประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนา เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG)  
การร่างรายงานประจำาปีนี้ล่าช้าออกไปเนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 (Covid-19) 
ที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกนอกจากประเทศจีนที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ไม่มีใครคาดคิดว่าไวรัสตัวนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลก
และงานของพวกเราถึงเพียงนี้ หกเดือนต่อมาเรายังคงพยายามทำาความเข้าใจ คาดการณ์ 
และรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ พร้อมทั้งผลกระทบสาหัสต่อสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจของเรา

ปี 2562 เป็นปีที่สำาคัญสำาหรับประเทศไทย หลังจากห้าปีแห่งการปกครองภายใต้รัฐบาล 
ทหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในที่สุดก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศในเดือน
มีนาคม 2562 และมีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนในเวลาต่อมา ถือเป็นก้าวสำาคัญสำาหรับ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ภายหลังความไม่มั่นคง
ทางการเมือง รัฐประหาร และการประท้วงตามท้องถนนเป็นระยะเวลาหลายปี ในที่สุด
ก็ได้มีการจัดตั้งรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยความมุ่งมั่น 
ที่จะดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Agenda 2030) สภาการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนแห่งชาติ (National Sustainable Development Council) จึงเร่งปรับใช้ 
แผนงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนธันวาคม 2562 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่นำาแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) 
มาใช้อย่างเป็นทางการ และมีการเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
(Thailand Responsible Business Network: TRBN) อันเป็นพื้นที่ให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายโลก (Global Goals)

ยิ่งไปกว่านั้นปี 2562 ถือเป็นปีแห่งความสำาเร็จของ UNDP ประเทศไทย ด้วย 
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่สำาคัญ ตั้งแต่เรื่องการกำากับดูแลไปจนถึงการรับมือ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่เรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไปจนถึงการส่งเสริมความซื่อสัตย์ ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรมากมาย
ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รายงานนี้จัดทำาขึ้นเพื่อแบ่งปันผลลัพธ์
เหล่านี้กับทุกท่าน ส่งเสริมการสนับสนุนของเรา พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณสำาหรับ
การสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรของเรา ยิ่งไปกว่านั้นปีนี้โครงการประเทศสำาหรับ 
ปี 2560-2564 (Country Programe 2017-2021) ยังดำาเนินมาได้ครึ่งทางแล้ว ถือเป็น
โอกาสอันดีในการไตร่ตรองเรื่องการมีส่วนร่วมและแนวทางโปรแกรม หาจุดแข็งและ 
จุดที่ควรปรับปรุง เราดำาเนินการที่ว่านี้ผ่านกระบวนการให้คำาปรึกษาที่ครอบคลุมและ 

อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เราเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่  
หาดใหญ่ กาญจนบุรี และขอนแก่น เราได้พบปะผู้ทำางานด้านการพัฒนา และสอบถาม 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน และความคาดหวังต่อ UNDP อย่างตรงไปตรงมาจากพวกเขา

ปี 2562 ยังเป็นปีสำาคัญเนื่องจากการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อเรา ด้วยการแยกหน้าที่ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติออกจาก 
UNDP สิ่งนี้ทำาให้เราสามารถนิยาม #NextGenUNDP ได้ใหม่ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้าน 
การพัฒนามากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติและผู้มีบทบาท 
อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ 
ประเทศอื่น ๆ แต่โรคระบาดนี้กำาลังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศเป็น 
อย่างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สั่งสมมาตลอดหลายสิบป ี
วิกฤตนี้แสดงให้เห็นความจำาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำา 
การสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมานฉันท์ของสังคม ผลกระทบของ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างพลังให้แก่เยาวชน และการส่งเสริม
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งหมดล้วนเป็นความท้าทายหลักที่สำาคัญของ
โครงการ UNDP ในประเทศไทย

ยิ่งทีมงาน UNDP ประเทศไทยประเมินผลกระทบของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 
ยิ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจกว่าเคยที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนไทย โดยมุ่งเน้น 
กลุ่มคนเปราะบางที่สุดเป็นอันดับแรก นอกจากนั้นยังได้สานต่อการพัฒนาความยืดหยุ่น
ของประเทศเพื่อ #BuildForwardBetter (สร้างอนาคตที่ก้าวไกล) และมุ่งเน้น 
ความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อการนี้เราต้องการ 
ความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกท่าน โดยเรารู้สึกขอบคุณและ 
เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ผมหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการอ่านรายงานประจำาปี 2562 และหวังว่าเนื้อหาจะ 
น่าสนใจพร้อมทั้งให้ความรู้ โปรดแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณกับเรา 
ที่ info.thailand@undp.org คุณยังติดตามเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
เราหวังว่าจะได้ทำางานกับคุณเพื่อคนไทยทุกคน

นายเรอโน เมแยร์ (RENAUD MEYER)
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

คำานำา
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ตัวเลขผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2562
ผู้เข้าร่วม 2,210 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งมี LGBTI จำานวน 1,349 คน และผู้ไม่ระบุว่าเป็น 
LGBTI 861 คน ได้เข้าร่วมงานวิจัยของ UNDP ชื่อ “รับได้ แต่ไม่อยากสุงสิง” (Tolerance but not 
Inclusion) งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำาอย่างครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยสำาหรับประเด็นดังกล่าว โดย
ศึกษาประสบการณ์การเลือกปฏิบัติและทัศนคติทางสังคมที่มีต่อ หญิงรักหญิง (Lesbian) ชายรักชาย 
(Gay) คนรักสองเพศ (Bisexual) คนข้ามเพศ (Transgender) และเพศกำากวม (Intersex) งานวิจัย 
จัดทำาผ่านการสนทนากลุ่มที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก และปัตตานี ผลงานวิจัย 
พบว่าโดยรวมแล้วชาวไทยมีทัศนคติที่ดีต่อชาว LGBTI มีการสนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่ให้สิทธิ
และคุ้มครองชาว LGBTI อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าชาว LGBTI ผ่านประสบการณ์การถูกตีตรา
และเลือกปฏิบัติ รวมถึงเผชิญความรุนแรงและการกีดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ได้รับ 
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประยุกต์ใช้กลไก
นวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมจาก 170 ประเทศ 
ได้เรียนรู้วิธีการที่ UNDP วาง
โครงสร้างขั้นตอนการปลูกฝัง 
แนวคิดด้านการเงินเพื่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity finance) ใน
ประเทศไทยผ่านบริการบทเรียน
ออนไลน์ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าเรียนได้

3,37150

ตัน ของคาร์บอน 
ถูกปล่อยลดลง 

และ

ตัน ของขยะมูลฝอยถูก 
แปรสภาพผ่านการสนับสนุน 
ของ UNDP เพื่อสร้างไฟฟ้า

เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
(MWh)

14,000 210,000 266,000

ผู้เข้าร่วม

2,210 คน

UNDP สนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas: GHG) ด้วยความร่วมมือกับบรรดาหน่วยงานระดับชาติ 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม และภาควิชาการ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนตำ่าในเมืองต่าง ๆ 
การบูรณาการแผนการพัฒนาแบบคาร์บอนตำ่า และสาธิตการแก้ปัญหา 
ในบางเมือง เสริมความสามารถในการบริหารจัดการระบบนิเวศป่าพรุ และ 
จัดทำาแผนงบประมาณโดยให้ทุกเพศและทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วม 
ในการดำาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

LGBTI
ผู้ไม่ระบุว่า
เป็น LGBTI

1,349 861
คน คน

กว่า
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ครัวเรือนในสมุยสามารถลดการปล่อยคาร์บอน 
ได้ 200 ตันโดยประมาณเมื่อปี 2562 ด้วย 
การสนับสนุนจาก UNDP ผ่านการหมักขยะ
อินทรีย์ภายในบ้านซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยง 
การปล่อยก๊าซมีเทนในสถานที่ฝังกลบ

ตัน คือจำานวนขยะ 
ในขอนแก่นและสมุยที่ได้
ผ่านการรีไซเคิล อัปไซเคิล 
(upcycle) และการผลิต
พลังงานจากขยะ (Waste 
to Energy) ด้วยการ
สนับสนุนจาก UNDP

ตัวอย่างดีเอ็นเอของเสือได้รับการเก็บ 
รวบรวมเพื่อสร้างฐานข้อมูลเสือแห่ง
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อบันทึกจำานวนเสือ 
และกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อต้านการลักลอบล่าสัตว์ โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนอนุรักษ์เสือของ
ประเทศไทย

เปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชั่วคราว
ใน 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในขณะนี้
ได้รับการคุ้มครองจากประกันชีวิตและ
ประกันทุพพลภาพแล้วด้วยการสนับสนุน
จาก UNDP นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากการเสนอ
ของ UNDP

2,500 244,043 1,250 100

หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยในแหล่งมรดกโลก
แถบผืนป่าตะวันตก (Western Forest 
Complex) ได้รับสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ใน 
พื้นที่ (Right to Remain) โดย UNDP 
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการพัฒนา 
การดำารงชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยั่งยืน และ 
ส่งเสริมการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ 
ความสำาคัญของชุมชนเหล่านี้

ชุมชนชนบทในพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone) ของแหล่งมรดกโลก 
ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP 
โดย UNDP เข้าช่วยเสริมสร้างชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า 
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนร่วมจัดการป่าอย่างยั่งยืน 
ใน 19 พื้นที่ ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย แผนเหล่านี้พัฒนาขึ้น 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย 
ความพยายามนี้ช่วยให้ชุมชนยืดหยุ่น
และปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ 
ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับ 
ท้องถิ่นและชนกลุ่มน้อย

คนหนุ่มสาวจาก 10 ทีม ทั่วประเทศ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
เยาวชน (Youth Co:Lab platform) 
UNDP ได้ให้ความรู้พวกเขาเพื่อพัฒนา 
ไอเดียใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคตและ 
ทำาให้ไอเดียเหล่านั้นมีความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจ



©UNDP

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Youth Exchange: APYE) ปี 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการรวมตัวกันที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ UNDP
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แผนการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยได้ให้คำามั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยปรับใช้แผนระยะยาว 
นั่นคือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) โดยมีประเด็นสำาคัญ  
6 ประการ ได้แก่ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคล มุ่งเน้น
ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม เสริมสร้างพัฒนา
เศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน ส่งเสริม
การอนุรักษ์และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมสำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล แผนระยะยาวดังกล่าวมาพร้อมกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560–2564) โดยที่ 
แผนทั้งสองต่างสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำาปี 2562 ได้แสดงให ้
เห็นว่าประเทศไทยกำาลังมีการพัฒนามากที่สุดตามเป้าหมาย 
ต่อไปนี้ เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 4: การศึกษา
ที่เท่าเทียม และ เป้าหมายที่ 6: การจัดการนำ้าและสุขาภิบาล 
แต่ในทางกลับกันประเทศไทยกำาลังเผชิญกับความท้าทายเป็น 
อย่างมากใน เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมลำ้า เป้าหมายที่ 13: 
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ เป้าหมายที่ 14: 
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานได้ดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ 
ผ่านแนวทางการบูรณาการภาครัฐ (Whole-of-Government) 
และการบูรณาการภาคสังคม (Whole-of-Society) เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเดือนธันวาคม 2562 
คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการเร่งรัด (Acceleration 
Roadmap) เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผน 
ดังกล่าวสอดคล้องกับทศวรรษของการลงมือทำา (Decade of 
Action) ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องเพื่อเน้นยำาถึง 
ความจำาเป็นในการดำาเนินการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการขับเคลื่อนนี้มีคุณลักษณะคือมุ่งเน้น 
การปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริบท
ท้องถิ่น กล่าวคือ ให้หน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน 
สามารถปรับใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนและกิจกรรม 
ระดับท้องถิ่น สามารถลำาดับความสำาคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้  
และคิดค้นทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

สำาหรับการบูรณาการภาคสังคม ในเดือนธันวาคม 2562 มีการ 
เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ด้วยความ
สนับสนุนจาก UNDP เพื่อขับเคลื่อนและประสานการมี 
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปิด 
ตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยได้เน้นยำ้า 
ความสำาคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายดังกล่าวครอบคลุมองค์กร 
หลัก ๆ ในประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 (UN Global Compact Network Thailand) และบริษัทภาค
เอกชนอีกมากมายที่มีขนาดบริษัทหลากหลาย ทั้งนี้ 3 ประเด็นที่
เครือข่ายมุ่งเน้น คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเท่า
เทียมของคนในสังคม และธรรมาภิบาล

ในช่วงปี 2562 ประชาสังคมยังคงเสริมสร้างความคิดริเริ่มสำาคัญ
หลายประการที่เกี่ยวเนื่องกับความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ในระหว่างการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and 
Human Rights: NAP) องค์กรภาคประชาสังคมได้แสดงความคิด
เห็นและข้อมูลที่นำาไปสู่เริ่มดำาเนินแผนในเดือนธันวาคม 2562 ใน
ส่วนของปัญหาการทุจริตนั้น ภาคประชาสังคมมีส่วนในโปรแกรม
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และโครงการความโปร่งใส
ในงานก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency 
Initiative) ความคิดริเริ่มทั้งสองนี้ พร้อมทั้งความคิดริเริ่มอื่น ๆ 
อีกมากมาย แสดงให้เห็นความพยายามของทุกภาคส่วนในสังคม 
ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นต่อความก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและความก้าวหน้าของประเทศในการบรรล ุ
เป้าหมายโลกแล้ว ประเทศไทยยังต้องมีการดำาเนินการและความ 
มุ่งมั่นในด้านอื่น ๆ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทำาให ้
ดอกผลจากการพัฒนาเป็นรูปเป็นร่าง และกระชับความสัมพันธ์กับ
พันธมิตรให้แน่นแฟ้นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลักดันให ้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปอยู่ในงบประมาณแผ่นดิน และใช้
กระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับ 
ท้องถิ่น UNDP จะยังคงสนับสนุนประเทศไทยตามแนวทางเหล่านี้ 
พร้อมมอบความช่วยเหลือด้านเทคนิคและคำาแนะนำาด้านนโยบาย  
อีกทั้งร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ ๆ และริเริ่มใช้นวัตกรรมอื่น ๆ  
มากขึ้นเพื่อปูทางสู่ความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ UNDP
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มากกว่าเรื่องรายได้
วาระการพัฒนา 2030 มีหลักการข้อสำาคัญคือ “ไม่ทิ้งใครไว้ 
ข้างหลัง” ในขณะที่นานาประเทศกำาลังพยายามมุ่งสู่เป้าหมายโลก 
ความไม่เหลื่อมลำ้ามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมลำ้าด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือทางการเมือง และความพยายาม
ที่จะลดทอนความเหลื่อมลำ้าเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 10 
เรียกร้องให้มีการลดความเหลื่อมลำ้าภายในและระหว่างประเทศ 
เช่น สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยการยกเลิกกฎหมาย นโยบาย 
และแผนปฏิบัติที่มีการเลือกปฏิบัติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข้อที่ 16 เน้นความสำาคัญของธรรมาภิบาล และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ในขณะเดียวกัน เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 มุ่งลดทอนความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ 
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และขจัดการเลือกปฏิบัติ

ในปี 2562 การถกเถียงเรื่องความเหลื่อมลำ้าได้กลายเป็นกลายเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจในประเทศไทยเมื่อข้อมูลจากหลายแหล่ง
ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในประเด็นดังกล่าว UNDP ได้
จัดทำารายงานการพัฒนามนุษย์ (Global Human Development 
Report) ประจำาปี 2562 เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมลำ้าในการ
พัฒนามนุษย์ช่วงศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ “Beyond income, 
beyond averages, beyond today” (มากกว่าเรื่องรายได้ 
มากกว่าเพียงค่าเฉลี่ย มากกว่าแค่วันนี้) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
77 จาก 189 ประเทศ และเป็นประเทศกำาลังพัฒนาที่มีอัตราการ
พัฒนาในอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development
Index: HDI) ในช่วงปี 2556-2561 มากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 12 อันดับ

ส่ิงน้ีสะท้อนให้เห็นอายุคาดเฉล่ีย จำานวนปีการศึกษา และรายได้ 
ต่อหัวของประเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาประเด็นความเหล่ือมลำาในประเทศแล้ว HDI ปี 2562  
ของประเทศไทยจะลดลงร้อยละ 16.9 เป็น 0.635 หากไม่ให้ความ
สำาคัญกับปัญหาน้ีอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมลำา 
ท่ีขยายวงกว้างจะย่ิงมีความยากลำาบากเม่ือพ่วงปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรง  
โดยปัญหาความเหล่ือมลำา้มักส่งผลกระทบรุนแรงท่ีสุดต่อกลุ่มประชากร
ท่ียากจนมากท่ีสุด และเกิดกับประชากรกลุ่มน้ีก่อนกลุ่มอ่ืน ๆ

เนื่องจากความเท่าเทียมมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการทำาให้เศรษฐกิจ 
สังคม และระบบนิเวศมีเสถียรภาพมากขึ้น และทำาให้บรรลุวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 2030 UNDP มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลไทย 
ในการจัดทำารายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2563 และมุ่งสู่แนวทางการ
ปรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้ากับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น UNDP 
จะร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากเป็นภาคส่วน 
ท่ีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านของ 
ประเทศไทยในปี 2562 UNDP ร่วมมือกับสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย สร้างความตระหนักในกลุ่มธุรกิจใน
การเปลี่ยนจากหลักการ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม 
(Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ไปสู่เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และดำาเนินธุรกิจและวางกลยุทธ์การลงทุนโดย 
บูรณาการการวัดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
กรอบการจัดการองค์กร ขณะที่การรายงานผลตามหลักการ ESG 
เน้นวิธีปฏิบัติของบริษัททางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการวัดผลทางการเงินแบบดั้งเดิม  
กรอบการวัดผลกระทบจะช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนสามารถวัดผล 
จัดการ และเพิ่มพูนผลสมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
เพื่อก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายโลก

UNDP และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทำางานร่วมกัน
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนสังคม รัฐบาล ภาค
เอกชน สื่อมวลชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับทุกพื้นที่และสำาหรับ
ทุกคนในประเทศไทย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ UNDP

ผู้หญิงที่ทำาเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน

©UNDP
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ส่วนที่ 1

ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 มุ่งสู่ 

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16 

UNDP ทำางานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม

และการเข้าถึงความยุติธรรม การขจัด

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสถาบันของรัฐ ลดการทุจริต และ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้แน่ใจว่า 

ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจหลักของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
เรื่องสิทธิมนุษยชนของรัฐสมาชิก ประเทศต่าง ๆ มุ่งบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำาให้เราสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่เป็นไปในทางบวก

UNDP ส่งเสริมการวางแผนการพัฒนาโดยอาศัยแนวทาง 
สิทธิมนุษยชน และมุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศไทยในการเสริมสร้าง
ระบบสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้มากยิ่งกว่าเดิม 
ในปี 2562 สำาหรับประเทศไทยในฐานะผู้บุกเบิกด้านการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุ
ภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ

ประเทศไทยเปิดตัวแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนฉบับแรก โดยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียและ 
เป็น 1 ใน 23 ประเทศทั่วโลกที่มีการปรับใช้แผนงานดังกล่าว 
แผนดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights) โดยสอดคล้องกับและมีส่วนร่วม
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้แผนดังกล่าว 
ยังร่างขึ้นตามกระบวนการให้คำาปรึกษาแบบครอบคลุมและให ้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม UNDP ช่วยเหลือรัฐบาลโดยการใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้คำาปรึกษาในการร่างแผนปฏิบัติการ 
แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานรัฐบาล 
องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจและ
ภาคธุรกิจ UNDP จะดำาเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป 
เพื่อช่วยเหลือในการสอดส่องดูแล และดำาเนินการตามแผนงาน

UNDP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อ 
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(Business and Human Rights 
agenda) ซึ่งส่งเสริมให้รัฐบาลปรับใช้
หลักการธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
ขององค์การสหประชาชาต ิ
(UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights)

UNDP สนับสนุนกระทรวงยุติธรรม 
ในการแปลแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็น
ภาษาอังกฤษ

UNDP ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับชาติให้องค์กรและหน่วยงาน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมายจัดตั้ง 
เครือข่ายเยียวยาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1  |  ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

UNDP ประเทศไทยสนับสนุน
แผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของไทย

1

2

งานเปิดตัวแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 1 (2562-2565) 16 ธันวาคม 2562

©UNDP
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ส่วนที่ 1  |  ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

สารจากสตาฟาน เฮอร์สตรอม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำาประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ไม่นานผู้คนยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
มากนัก แต่สิ่งนี้กำาลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย สวีเดนให้การสนับสนุน 
โครงการ UNDP ระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นประเด็นนี้โดยเฉพาะ รัฐบาลของเราแนะนำาให้ประเทศไทย
ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของในการจัดทำาการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) พ.ศ. 2559 ในคณะมนตร ี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) เราได้มอบเงินสนับสนุนแก่ 
UNDP เพื่อช่วยเหลือกระบวนการนี้ น่าตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าแผนซึ่งนำาไปใช้เมื่อไม่นานนี้ได้สร้าง 
แรงบันดาลใจให้ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเริ่มเคลื่อนไหวในด้านนี้เช่นเดียวกัน

ขณะนี้จำาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องนำาแผนดังกล่าวไปใช้จริง เนื่องจากนักต่อสู้เพื่อ 
สิทธิมนุษยชนต้องเผชิญปัญหามากมายจากการปฎิบัติงาน ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับ 
ความสำาเร็จของทีม UNDP จนถึงปัจจุบัน และเราพร้อมที่จะร่วมงานกันอีกในอนาคต

โครงการ Being LGBTI in Asia และ Climate Finance เป็นอีกสองตัวอย่างความร่วมมือของเรา
กับ UNDP ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย ผมรู้สึกมีกำาลังใจที่ได้เห็นการวางแผนการงานและ
การทำางบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้ความสำาคัญกับแนวคิดความเท่าเทียม 
ทางเพศ สิ่งนี้สะท้อนแนวคิดหลักในการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคของเรา นั่นคือ การหาจุด
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับความเท่าเทียมทางเพศและ 
สิทธิมนุษยชน

ช่างภาพ: นายกรวุฒิ นีภาร

เยาวชนส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน: ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบสำาคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 คือ 
การลดทอนความเหลื่อมลำ้า และส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม  
ไม่แบ่งแยก ในการนี้ UNDP ให้การสนับสนุนและเพิ่มขีดความ
สามารถของผู้มีส่วนได้เสียระดับชาติในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับ 
เงื่อนไขทางโครงสร้างที่ทำาให้เกิดการความไม่มั่นคง ทั้งนี้มีการใช้ 
ความพยายามเป็นอย่างมากในการสร้างความตระหนักของ
ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ ส่งเสริมพื้นที่พลเมืองและการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ดังนั้นแล้วหัวข้อ “เปิดรับความหลากหลาย” จึงได้รับเลือกสำาหรับ
โครงการ UNDP Youth Co: Lab ปี 2562 และเป็นหัวข้อในการ
แข่งขันด้านสื่อที่เปิดตัวโดย UNDP และไทยพีบีเอส

Youth Co: Lab คือโปรแกรมการเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจให้กับ
เยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการนำาเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนมาใช้ผ่านนวัตกรรมทางสังคมและความเป็นผู้ประกอบการ 
ดังนั้น UNDP จึงเชื่อว่าคนหนุ่มสาวคือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
และการเพิ่มพลังและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเทศไทย 
มีความสำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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UNDP Youth Co: Lab ปี 2562 สนับสนุนให้เยาวชนไทยร่วม
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “เปิดรับความหลากหลาย” 
UNDP ได้ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุน
จากสหภาพยุโรปและแอร์เอเชียจัดค่ายเยาวชนเป็นเวลาสามวัน 
โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 10 ทีม ทีมที่ชนะ 
3 ทีมได้สร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาที่ชุมชนของพวกเขา 
ต้องเผชิญ แต่ละทีมได้รับเงินทุนเพื่อช่วยให้นำาไอเดียไปใช้จริง 
UNDP ยังติดตามความคืบหน้าโครงการ และคอยให้คำาปรึกษา
ตลอดช่วงเวลาหกเดือน

ในปี 2562 UNDP ร่วมกับไทยพีบีเอสเปิดตัวโครงการริเริ่มที่มุ่งเน้น
เยาวชนอีกหนึ่งโครงการ โดยนักเรียนได้รับโจทย์ให้สะท้อนปัญหา
ของประเทศไทยผ่านเรื่องราวในวิดีโอ โครงการนี้มี 15 ทีมเข้าร่วม
กิจกรรมถ่ายทำาเกี่ยวกับปัญหาด้านการยอมรับความหลากหลาย 
ในสังคมไทย ทีมที่ชนะสามทีมได้รับรางวัลจาก UNDP, เฟซบุ๊ก 
และสหภาพยุโรป พร้อมทั้งได้รับเงินทุนและคำาปรึกษาจาก 
ไทยพีบีเอสสำาหรับการผลิตสื่อในขั้นตอนสุดท้าย

ส่วนที่ 1  |  ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

ทีมผู้ชนะ Youth Co: Lab ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เคารพความแตกต่าง และเปิดรับความหลากหลาย” (Respect Difference and Embrace Diversity)

©UNDP
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ให้การสนับสนุนสถาบันที่รับผิดชอบ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ตระหนักถึงความจำาเป็นในการ 
ต่อต้านการทุจริตและการเรียกร้องให้เกิดการลดกระแสการเงิน 
ที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งการกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกช่วงชิง การจัดการ
ปัญหาการทุจริตไม่เพียงแต่ส่งเสริมคุณภาพการบริการสำาหรับ
ประชาชนที่ดีขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น 
แต่ยังช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณอย่างมหาศาล ส่งผล 
ให้ทรัพยากรในประเทศเพิ่มขึ้น UNDP ทำางานร่วมกับภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 
ในประเทศไทย

ในอดีตขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในประเทศไทยนั้น 
แตกต่างกันไปตามหน่วยงาน การขาดกรอบการปฏิบัติและ
มาตรฐานปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานทำาให้ภาครัฐบริหาร 
ค่าใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริต ด้วยการสนับสนุนจาก UNDP และกองทุนความมั่งคั่ง 
(Prosperity Fund) ของสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สร้างความ 
สอดคล้องในแนวปฏิบัติและมาตรฐาน เพิ่มความโปร่งใส และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 
กรมบัญชีกลางเป็นผู้นำาในการปรับใช้กฎหมาย และสองปีหลังจาก 
ประกาศใช้กฎหมาย รัฐบาลไทยก็ประกาศว่าประหยัดงบประมาณ 
ได้เป็นจำานวนมาก สิ่งนี้เป็นผลมาจากความคิดริเริ่มต่าง ๆ ในเรื่อง 
ความโปร่งใส เช่น ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และโครงการ 
ความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ

พันธมิตรอย่างเป็นทางการระหว่าง UNDP กับแนวร่วมภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption) 
เป็นก้าวสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตในภาคธุรกิจ UNDP 
ยังร่วมมือกับเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย และเครือข่าย
เพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดตัวในปี 2562 โดยมี UNDP 
เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลักจากสหประชาชาติที่ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค

ในการสนับสนุนสถาบันที่รับผิดชอบในประเทศไทย เป็นสิ่งสำาคัญ 
ยิ่งที่จะต้องมีผู้นำารุ่นใหม่ ๆ อยู่ในกระบวนการในวันต่อต้านการ 
ทุจริตสากลปี 2562 UNDP ได้จับมือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
กลุ่มสตาร์ทอัพ เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าไทย 
และนักศึกษาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อส่ง
เสริมความความใฝ่รู้ และกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวออกแนวคิดใหม่ ๆ 
ในการแก้ปัญหาการทุจริต ช่วยส่งเสริมเยาวชนให้สร้างไอเดียใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมมากขึ้นนั้น UNDP 
ได้ร่วมมือกับพื้นที่ทำางานร่วม (Co-working space) ต่าง ๆ 
ในประเทศ โดยติดตั้งต้นคริสต์มาสต่อต้านการทุจริต 
(anti-corruption Christmas tree) เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
แบ่งปันไอเดียใหม่ ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในภาคธุรกิจ ต่อมา 
จึงมีการแบ่งปันแนวคิดต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากต้นคริสต์มาส 
ในหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ

จากการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562 ทำาให้ชาวไทยได้สภาผู้แทน
ราษฎรจากการเลือกตั้ง ถือเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันให ้
ฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำาคัญกับความคิดริเริ่มด้านการพัฒนา 
มากขึ้น การประชุมครั้งแรกกับประธานรัฐสภาในเดือนตุลาคม 
2562 เป็นใบเบิกทางให้ UNDP ทำางานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาไทย 
และเจ้าหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการ 
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชิญชวนพวกเขาให ้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ

ในปี 2562 UNDP ได้กระชับความร่วมมือกับศาลยุติธรรม 
โดยร่วมงานกับศาลฎีกาแห่งประเทศไทยในการเสวนาแนะนำา
กรอบงานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล (International 
Framework for Court Excellence) ซึ่งส่งเสริมความยุติธรรม 
ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน อันเป็นหลักการสำาคัญของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 1  |  ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม
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งานของ UNDP ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เริ่มขึ้นใน 
ปี 2547 ได้นำาไปสู่การสูญเสียกว่า 7,000 ชีวิตและมีผู้บาดเจ็บกว่า 
13,500 คน ทั้งผู้ชายและผู้หญิง พร้อมกันนั้นสถานการณ์ความ 
ปลอดภัยในท้องถิ่นทำาให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมและ
พุทธในชุมชน ผลจากความร่วมมือที่ประสบความสำาเร็จกับรัฐบาล 
ไทยคือ UNDP มีส่วนในการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มี 
ส่วนได้เสียในการรักษาสันติภาพ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ของ 
ท้องถิ่นภาคใต้ โดยการส่งเสริมความสมานฉันท์ทางสังคมผ่าน
การมีส่วนร่วมและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย ภาคประชา
สังคม และสื่อมวลชนที่เพิ่มมากขึ้น และโดยการพัฒนาขีดความ
สามารถและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกำากับดูแลระดับท้องถิ่น
และเยาวชน

ในเดือนเมษายน 2562 UNDP ได้ริเริ่มกิจกรรมสร้างความตระหนัก
และพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับการปรับใช้เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่นที่จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และแนวคิดเรื่องสันติภาพ 
ที่ยั่งยืนสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และ
บรรดาผู้นำาชุมชน ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นความสำาคัญของการนำา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 ไปใช้เป็นพิเศษ โดยการ 
ส่งเสริมสถาบันต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นให้ตอบสนองและมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและการลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การงานเสวนาและสร้างความตระหนักขึ้น 2 ครั้งที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทยในเดือนกันยายน 2562 โดยมีตัวแทน 80 คนเข้าร่วม
จากสำานักงานประจำาจังหวัดและเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาควิชาการ

UNDP ส่งเสริมความสมานฉันท์ทาง
สังคมในประเทศไทยโดยการจัดทำางาน
วิจัยเพื่อเข้าใจสาเหตุของความ 
ขัดแย้งและการใช้วาจาสร้างความ
เกลียดชัง ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และภาคประชาสังคม เพื่อเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ของประเทศอื่น 
และร่วมมือกับซิตี้แบงก์แอร์เอเชีย 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ และ
ไทยพีบีเอส ในการรณรงค์ทางสื่อ
สาธารณะเพื่อเป็นป้องกันความรุนแรง

สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส

ยะลา
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UNDP สนับสนุนความ 
สมานฉันท์ทางสังคม 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ 
หลักนิติธรรมอย่างไร

UNDP ทำางานร่วมกับผู้นำาท้องถิ่น 
ในการสนับสนุนการป้องกันความ 
ขัดแย้ง และการแก้ปัญหานโยบาย
ที่ดินและการใช้ที่ดินโดยการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนการดำารงชีวิตอย่างยั่งยืน 
สำาหรับชุมชนที่รุกลำ้าพื้นที่ป่าซึ่งมี 
แนวโน้มจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และ
สัตว์ป่า UNDP สนับสนุนนโยบาย 
สิทธิ์ในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยการ
ส่งเสริมบทบาทของพวกเขาในฐานะ  
“ผู้พิทักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า 
นานาพันธุ์” (Watcher of the Wild) 
ด้วยวิธีนี้ การดำารงชีวิตในพื้นที่ปิด 
และหมู่บ้านเขตกันชนและความ
ปลอดภัยระยะยาวของชุมชน
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เหล่านี้จะเอื้อให้เกิดการอนุรักษ์ใน 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มากขึ้น 
ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Environment Facility) 
สำาหรับการการฟืนฟูป่า UNDP ยังได้
สนับสนุนกลไกการให้คำาปรึกษาแบบ
ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมการ 
ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่าง
ชุมชนดั้งเดิม และเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติ กลยุทธ์เหล่านี้มุ่งพัฒนา
สมดุลในการตัดสินใจระหว่างรัฐบาล
และชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

UNDP จัดทัศนศึกษาให้รัฐบาลและ
ผู้นำาภาคประชาสังคมไปยังประเทศ
ฟิลิปปินส์ รวมถึงประสานงานกับ
สำานักที่ปรึกษาประธานาธิบดีใน
กระบวนการสันติภาพ (Office of 
the Presidential Adviser on the 
Peace Process) ภูมิภาคปกครอง
ตนเองบังซาโมโร (Bangsamoro 
Autonomous Region) สำาหรับ
มุสลิมมินดาเนา และ 'คนกลางภายใน' 
ในมินดาเนา ความคิดริเริ่มทั้งสอง
ประการนี้ทำาให้คนไทยผู้เข้าร่วมได้เห็น
ว่าสังคมที่ได้รับการเพิ่มพลังสามารถ
จะมีบทบาทในเชิงบวกต่อความ
พยายามเพื่อสันติภาพได้อย่างไร 
ความคิดริเริ่มดังกล่าวได้ช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับภาคประชาสังคม 
และสนับสนุนความมุ่งมั่นของพวก
เขาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่าง
มีความหมาย UNDP จะดำาเนินการ
พัฒนางานที่กำาลังดำาเนินอยู่ต่อไปเพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มคน
ชายขอบและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้ง รวมถึงเชิญชวนให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนิน
การตามความคิดริเริ่มเพื่อสันติภาพ 
พร้อมทั้งสนับสนุนความพยายามของ
รัฐบาลในการส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 1  |  ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

3

ผู้เข้าร่วมโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

©UNDP

กลุ่มสตรีในจังหวัดปัตตานีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน

©UNDP



©UNDP

ทีมวิจัยช่วยเหลือเสือโคร่งชื่อคลองกอหลังจากที่แม่ของมันทอดทิ้ง พฤติกรรมนี้อาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในถิ่นที่อยู่ของพวกมัน คลองกออยู่ในความดูแลของสถานีวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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ส่วนที่ 2

การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่ง

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก 

มากที่สุด ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพของประเทศอยู่ในอันตราย 

สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ใกล้จะ 

สูญพันธุ์ สำาหรับประเทศไทยนั้น 

UNDP ทำางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 8 11 12 

13 14 15 และ 16 โดยสนับสนุน 

การลงทุนในด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศอย่างครอบคลุม
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นกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์

ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่ง
ระดับภูมิภาค ห้วยขาแข้ง

ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ผู้นำาชุมชนตำาบลบางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม

©UNDP

การปกป้องสัตว์ป่าของประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หายากนานาชนิด อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและการลักลอบ 
ล่าสัตว์ผิดกฎหมายทำาให้สัตว์หายากมีจำานวนที่ลดลง UNDP  
ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วย
แนวทางคู่ขนาน ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ตัวอย่างความสำาเร็จของแนวทางคู่ขนานนี้คือการสนับสนุนของ 
UNDP ในแหล่งมรดกโลกห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของเสือโคร่ง 
อินโดจีนจำานวนมากที่สุดแห่งหนึ่ง UNDP ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพื่อชมสัตว์ป่า ด้วยวิธีนี้การอนุรักษ์สัตว์ป่าจะกลายมาเป็น

ทรัพย์สินของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากการสร้างโอกาสการดำารง
ชีวิตรูปแบบใหม่แล้ว ยังมีการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือ
กับการรุกลำ้าและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เหล่าเจ้าหน้าที่ดูแล 
ป่าห้วยขาแข้งได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำาหรับการลาดตระเวน 
ในพื้นที่แบบ SMART โดยสามารถบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน 
มือถือเพื่อให้เห็นภาพรวมการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการดำาเนินงานที่
สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละข้อที่มีความเชื่อมโยงกัน UNDP มีส่วนช่วย
ปรับปรุงสภาพการทำางานโดยดูแลให้เหล่าเจ้าหน้าที่ดูแลป่าทุกคน
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันชีวิตและประกันทุพพลภาพ
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เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ 
ที่มีพื้นที่อนุรักษ์เสือ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับ 
ภูมิภาคจึงเปิดตัวขึ้นในปี 2562 ศูนย์ดังกล่าวได้จัดเก็บความรู้ 
พัฒนาการอนุรักษ์สัตว์ป่า และความสามารถในการลาดตระเวน
อย่างชาญฉลาดในภูมิภาค การจัดหลักสูตรมาตรฐานและสิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สัตว์ป่านั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีพื้นที่อนุรักษ์เสือ 
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ด้วยความช่วยเหลือของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global 
Environment Facility: GEF) UNDP จึงให้ความสนับสนุนได้ 
มากขึ้นในการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 
จุดมุ่งหมายคือเพื่อเพิ่มการบังคับใช้ข้อบังคับ ความร่วมมือ และ
รณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ ผู้บริโภค และผู้สนับสนุนการค้า 
สัตว์ป่า 

ตัวอย่างความสำาเร็จอื่น ๆ ของการป้องกันและการส่งเสริมสัตว์ป่า
ของไทยคือ การกลับมาของนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ 
ซึ่งเคยเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศไทย ระบบนิเวศของ 
นกกระเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ฟืนขึ้นมามีชีวิตควบคู่ไปกับการ 
ทำานาข้าวแบบปลอดสารเคมี ผ่านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 
ระหว่างมนุษย์และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้พื้นที่อนุรักษ์ 
นกชายเลนปากช้อนยังได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการ 
สนับสนุนของ UNDP

ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

นกกระเรียนพันธุ์ไทย
UNDP ให้การสนับสนุนทางเทคนิค และเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ และสนับสนุน
ประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 
(กำาหนดไว้ในกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแห่งชาติปี 2558–2562) การสนับสนุนของ UNDP 
ในการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชที่สำาคัญทั่วโลก
ทำาให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นอย่างมากในแง่ความเข้าใจ 
ในการวางแผน และการดำาเนินการเพื่อการคุ้มครองสัตว์ 
ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศ

©UNDP

เยาวชนจากกรุงเทพมหานครได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า การลักลอบค้า 
สัตว์ป่า และใช้เวลาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการอนุรักษ์สัตว์ป่า

©UNDP
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ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ชาวนาร่วมทำานาข้าวอินทรีย์ในอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

©UNDP
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การส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
UNDP สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ชนกลุ่มน้อย
และชุมชนท้องถิ่นจะได้รับเงินช่วยเหลือจำานวนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้
พวกเขาค้นพบการดำารงชีวิตแบบใหม่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นจากพื้นฐาน
ความรู้ดั้งเดิม ในปี 2562 UNDP ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร
ภาคเอกชนที่จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในการสนับสนุนความพยายาม
เหล่านี้ ในขณะที่เยาวชนผู้มีบทบาทได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ 
เปลี่ยนแปลงในหมู่คนรุ่นใหม่ การสนับสนุนของ UNDP นำาไปสู่ 
พื้นที่อนุรักษ์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 33,000 เฮกตาร์ พร้อมทั้งให้เงินทุน
สำาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายแห่ง และมีการปรับใช้แผนการใช้ 
ที่ดินในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น

เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุและการดำารงชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น UNDP ร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ 
คนกับป่า (RECOFTC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กร 
ประชาสังคมต่าง ๆ พัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบธรรมชาติในการเพิ่มขีด 
ความสามารถของการจัดการป่าพรุโดยอาศัยการสนับสนุนจากกอง
ทุนสิ่งแวดล้อมโลก พรุเป็นส่วนสำาคัญของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มนำา 
อันเป็นที่อยู่ของนกและสัตว์นำาหายากหลายสายพันธุ์ พื้นที่พรุยังมี
ความสำาคัญในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพราะจะช่วยยึดคาร์บอนไว้ไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม 
พรุกำาลังเผชิญอันตรายจากการปลูกปาล์มนำามันและไฟป่า ไฟเหล่า
นี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่นและ 
ระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีก 
ด้วย ทำาให้ระดับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์หลัก
ของความคิดริเริ่มคือค้นหาแนวทางแก้ไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 
ชุมชนและระบบนิเวศธรรมชาติพรุ โดยการปรับปรุงการปกป้องป่า
พรุธรรมชาติในตำาบลควนเคร็ง ใช้แนวทางใหม่ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ระบายนำาและฟืนฟูพื้นที่พรุ พร้อมทั้งสานต่อผลสำาเร็จในท้องถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ชาติการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ

UNDP สนับสนุนการส่งเสริมระบบนิเวศที่แข็งแรงในพื้นที่มรดกโลก 
แห่งหนึ่งในของไทย ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้รับ 
การประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกในปี 2534 เพื่อรับประกันความ
คุ้มครองตามกฎหมายให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่ ในการส่งเสริมความ
คุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นที่นั้น UNDP สนับสนุนทั้งหน่วยงานรัฐบาล
และชุมชนในการปกป้องและส่งเสริมระบบนิเวศที่แข็งแรง การให้ 
การสนับสนุนชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสัตว์ป่า และ
ปรับตัวเพื่อการดำารงชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น เป็นสิ่งสำาคัญในการ
พัฒนามนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยแรงสนับสนุนจาก 
UNDP ชุมชนท้องถิ่นห้วยขาแข้ง และเขตกันชนกำาลังเริ่มเปลี่ยน
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่การทำาเกษตรอินทรีย์

เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ UNDP ให้ความ 
ช่วยเหลือทางเทคนิคและเสริมสร้างความตระหนักสำาหรับสายพันธุ์
พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และสนับสนุนประเทศไทยให้บรรล ุ
เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (กลยุทธ์และแผนปฎิบัติ
การความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ปี 2558–2564) UNDP 
สนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่ม ี
ความสำาคัญระดับโลก ทำาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในแง ่
ความเข้าใจในการวางแผนและการดำาเนินการเพื่อการคุ้มครอง
สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ UNDP ได้แก้ไขปัญหาช่องว่างในกฎหมาย 
พัฒนากรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยในการดำาเนินการทางกฎหมาย 
พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถภายในกระทรวงและหน่วยงาน 
ที่สำาคัญ สิ่งนี้ทำาให้เกิดการเรียนรู้ข้ามภาคส่วน มีการประสานงาน
และเฝ้าติดตามแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำาคัญของสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ 
เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

เพื่อความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย 
การจัดการปัญหาด้านช่องว่างทางการเงินคือสิ่งสำาคัญ ในปี 2562 
UNDP เริ่มดำาเนินการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์กองทุนหนึ่งในเกาะ 
ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศไทย กองทุนดังกล่าวเรี่ยไรเงิน 
ช่วยเหลือเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อกองทุนนี้จัดตั้งและ 
ดำาเนินการแล้ว จะถือเป็นแบบอย่างให้แก่กองทุนอื่น ๆ และ 
จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข้อ 12 14 และ 17 กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดริเริ่มใน 
การแก้ปัญหาการเงินรูปแบบใหม่

ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
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ใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดหา 
เงินทุนสำาหรับพื้นที่คุ้มครองและสัตว์ป่าคุ้มครอง แนวทางปรับปรุง
งบประมาณของส่วนปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ 
ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ในเดือนธันวาคม 2562 ประเทศไทยได้ปรับ
ใช้แผนการระดมทุนเพื่ออนุรักษ์และฟืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งเป็นพันธะสัญญาที่จะดำาเนินการปฏิรูปนโยบายและ 
จัดลำาดับความสำาคัญในการจัดหาเงินทุนเพื่อรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย แผนดังกล่าวมุ่งให้เกิดการจัดลำาดับ
ความสำาคัญของ ‘การแก้ปัญหาทางการเงิน’ โดยแผนดังกล่าวเป็น
คว้าโอกาสสำารวจแหล่งเงินทุนจากการที่รัฐบาลไทยเริ่มดำาเนินการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการใช้กลไกตามตลาดแบบใหม่ใน 
การจัดหาเงินทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ แผนดังกล่าว 
มีส่วนช่วยการพัฒนาของประเทศไทย ไม่เพียงแต่เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการระดมทรัพยากรในใช้กลยุทธ์
และแผนปฎิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ กลไก 

การระดมทุนรูปแบบใหม่ เช่น ค่าธรรมเนียมเข้าเกาะในพื้นที ่
ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง และกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ เป็นตัวอย่าง
กลไกแบบใหม่เพื่อช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศในทะเลและชายฝั่ง 
ที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย โดยสอดคล้องกับหลักการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และยังรักษาและปกป้องมหาสมุทรไปในเวลาเดียวกัน

UNDP มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนประเทศไทยให้จัดตั้งกรอบ
แนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงินและ รายงานระดับชาติที่ 6 
ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention of 
Biological Diversity) ให้สมบูรณ์ โครงการนั้นเชิญชวนให้เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยสนับสนุนผู้นำาเยาวชนหนึ่งคนให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในงานประชุมเยาวชนเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบาย
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยบริการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศในประเทศบราซิล ต่อมามีการก่อตั้งเครือข่ายเยาวชน
ไทยเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Youth Biodiversity 
Network) ขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากงาน

นกชายเลนปากช้อนที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นนกปากห่างอพยพขนาดเล็กที่ขยายพันธุ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียและอพยพมาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูหนาว 
มีการบันทึกตัวเลขจำานวนนกในอ่าวไทยตอนในได้เป็นจำานวนน้อยลงทุกปี

©UNDP
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ชมรมเยาวชนเพื่อองค์ความรู้ท้องถิ่น

เยาวชนเพื่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ
การมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืน นี่คือเหตุผลของการก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนไทยเพื่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand Youth Biodiversity 
Network) ในปี 2562 โดยความสนับสนุนจาก UNDP กลุ่มเยาวชน
ประกอบด้วยผู้นำาเยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็น
เวทีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาค ได้มี 
การเชิญผู้นำาเยาวชนห้าคน (เยาวชนหญิง 3 คนและชาย 2 คน) 
จากโครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเยาวชนอาเซียน 
(ASEAN Youth for Biodiversity) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของ
พวกเขาในการพัฒนาการดำาเนินการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในวงกว้างภายในประเทศของตน ในปี 2562 เครือข่าย
ได้จัดงาน ‘เสียงแห่งรักษ์จากเยาวชนไทย เพื่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ’ (Thailand Youth Voices for Biodiversity) ซึ่งได้รับ
ทุนจากโครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ UNDP 
(UNDP Biodiversity Finance Initiative) และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (the Center of Excellence 
on Biodiversity) และด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายเยาวชนโลก 
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Youth Biodiversity 
Network) วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือเพื่อสร้างความ
ตระหนักในความสำาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ รวบรวม 
ความคิดเห็นของเยาวชนในกรอบการบริหารจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยหลังปี 2563 และก่อตั้ง
เครือข่ายเยาวชน งานนี้ได้มีผู้เข้าร่วม 50 คนจากทั่วประเทศ ความ
คิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ
ยอมรับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย และมีการให้ความสำาคัญกับการให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการร่างพระราชบัญญัติ

UNDP ได้ทำางานร่วมกับเยาวชนชน 
กลุ่มน้อยในห้วยขาแข้ง ให้ความช่วยเหลือ
เหล่าเยาวชนในการรวบรวมความรู้ดั้งเดิม
จากผู้ใหญ่ในชุมชน และให้การสนับสนุน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของ 
การปฏิบัติ ชมรมเยาวชนได้รวมเยาวชน
ชนกลุ่มน้อยจากเจ็ดหมู่บ้านที่มีการจัดเก็บ 
องค์ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ ประกอบด้วย ปลานำาจืด นกเงือก 
และพืชป่า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสำาคัญ
ต่อระบบนิเวศที่จำาเป็นต้องได้รับการปกป้อง 
ชมรมที่ว่านี้ทำาการวิจัย ตรวจสอบและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม 
เพื่อปกป้องสายพันธุ์เหล่านี้ ผลงานของ
ชมรมเยาวชนแสดงให้เห็นว่าความรู้ดั้งเดิม
ของชุมชนชนกลุ่มน้อยเข้ากันได้กับ 
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
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ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าพรุเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนธรรมชาติ โดยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเข้ามาเก็บไว้ในผืนดิน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ 
ป่าพรุอาศัยพรุเป็นแหล่งนำ้าและอาหาร รวมถึงใช้หญ้าในการสร้างงานหัตถกรรม เช่น กระเป๋า เสื่อ และตะกร้า

©UNDP

การรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
UNDP สนับสนุนประเทศไทยให้มีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ระดับชาติ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมและ 
ภาควิชาการโดยการลดก๊าซเรือนกระจกนั้นทำาได้โดยการพัฒนา 
การจัดการระบบนิเวศป่านพรุเพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอนที่มี 
ประสิทธิภาพ ผสมผสานแผนพัฒนาคาร์บอนตำ่า สาธิตการ 
แก้ปัญหาในเมืองเป้าหมาย พร้อมทั้งเพิ่มมิติเพศและการม ี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมภายในกรอบการจัดทำางบประมาณ 
การปฎิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อสังคมในทุกด้าน 
อย่างไรก็ตาม แต่ละด้านจะไม่ได้รับผลกระทบในระดับที่เท่ากัน  
และความไม่เท่าเทียมในสังคมที่มีอยู่จะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
งานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เผชิญกับความไม่เท่าเทียมทางเพศตั้งแต่แรก 
จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากกว่า ในการนี้ 
UNDP ได้สนับสนุนแนวทางการบูรณาการภาครัฐโดยจัดทำาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมทุกเพศและทุกภาคส่วน
ในสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐพิจารณามิติปัญหา 
เรื่องเพศและสังคมในงานด้านสภาพภูมิอากาศของพวกเขามากขึ้น 
งานนี้มีผู้เข้าร่วมจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงธรรมชาติทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมดังกล่าวเน้นยำ้าถึงความจำาเป็นในการ 
บูรณาการเพิ่มขึ้นในหน่วยงานระดับย่อย สำาหรับการแบ่งปัน 
ข้อมูลข้ามกระทรวง และความพยายามร่วมกันเพื่อจัดการกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมลำ้าและปัญหา 
ความไม่ยอมรับกันในสังคมในลักษณะที่ให้ความสำาคัญกับ 
ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ

การสร้างเมืองที่ยั่งยืนเป็นส่วนสำาคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2030 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 11 แก้ปัญหาเรื่องนี้ 
โดยเฉพาะ การเติบโตของเมืองที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง
สำาหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการขยายตัวของเมือง 
อย่างรวดเร็ว UNDP สนับสนุนประเทศไทยในเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
แต่ละหน่วย หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของ 
ตัวเมืองและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ 
มีการคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2562 การสนับสนุนของ UNDP 
ได้ช่วยจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และเกาะสมุย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ 54,000 ตันโดย

ประมาณ ผ่านงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจำานวน 20 งาน พร้อม 
เงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงานเปลี่ยน 
ขยะเป็นพลังงาน

เมืองที่เข้าร่วมได้พัฒนาแผนคาร์บอนตำ่าแบบบูรณาการซึ่งประยุกต์ 
เข้ากับกระบวนการวางแผนของเมือง สิ่งนี้ช่วยให้เมืองต่าง ๆ  
ได้เปลี่ยนจากโครงการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นแนวทางแก้ปัญหาหลัก มาใช้แนวทางที่เชิญชวน
ให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีการบูรณาการมากยิ่งขึ้นในการ 
จัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในท้องถ่ิน UNDP ทำางาน
อย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
อินทรีย์ ตัวอย่างเช่น ในสมุยมีพ่อและลูกชายคู่หนึ่งส่งเสริมการ 
จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและโรงเรียน มีการใช้แนวทางแก้ไข 
จากโครงการนำาร่อง 19 โครงการเป็นตัวอย่าง โดยการจำาลอง 
แนวทางไปใช้ในพื้นที่อื่น ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ การที่ UNDP  
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่เพื่อ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งและท้องถิ่น และการก่อตั้ง 
กลุ่มท้องถิ่นในสมุยชื่อ 'Say No to Plastic Bags- Samui’  
(สมุยไม่รับถุงพลาสติก) เพื่อปลุกจิตสำานึกเรื่องขยะพลาสติก

การต่อสู้กับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ในปี 2562 UNDP ประเทศไทยได้เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์สาธารณะหัวข้อ “ขาดพลาสติก ไม่ขาดใจ” บนโซเชียลมีเดียและป้ายโฆษณากลางแจ้งเพื่อส่งเสริมการลดใช ้
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวร่วมกับ Dentsu และ Plan B และยังร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บมจ. ซีพีออลล ์
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยเพื่อเปิดตัวความร่วมมือใหม่ที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อต่อสู้กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ในการสนับสนุนการรณรงค์ระดับชาตินี้ UNDP ร่วมกับร้านค้าปลีกชั้นนำา สมาคมธุรกิจ และ
ส่วนปกครองท้องถิ่นบนเกาะสมุยสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า 
บนเกาะสมุย ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากสถานประกอบการเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 30 ของถุงพลาสติกที่ใช้ในประเทศไทยทุกปี

ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

การร่วมมือกับ Plan B และ Dentsu ในป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ รณรงค์ “ขาดพลาสติก 
ไม่ขาดใจ” (No Plastic, Yes we can) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครและ 
เมืองอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติก

©UNDP
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ครบรอบ 15 ปีสึนามิ

เสียงจากโครงการเมืองคาร์บอนตำา

ติณภพ เลิศสินสถาพร นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพผู้มีชื่อในวงการว่า ดีเจหนู เกิดและเติบโตในสมุย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
ของไทย ติณภพได้เห็นขยะอินทรีย์และพลาสติกกลายมาเป็นปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำาหรับเกาะ ในฐานะดีเจรายการวิทยุ เขาตระหนักว่า 
เขาสามารถถ่ายทอดสารไปยังครัวเรือนในท้องถิ่นได้ เขาได้ชักชวนผู้คนให้คัดแยกพลาสติก รีไซเคิลขยะและขยะอินทรีย์เพื่อลดภาระของทาง
เทศบาล เขาอุทิศเวลาพูดคุยกับคนในทุกตำาบลเกี่ยวกับปัญหาขยะอินทรีย์และวิธีการจัดการ ในปี 2561 เขาได้สร้างทีม “โครงการกำาจัดขยะเปียก
ต้นทาง” (Samui Gold Bin) กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมและเผยแพร่การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ภัณฑดล เลิศสินสถาพร (แคนนอน) นักเรียนอายุ 12 ปีจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟสมุย ในปี 2561 เขาได้รับรางวัลผู้นำาเยาวชนด้านการปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมของสมุย เขาคือลูกชายของนาย ติณภพ เลิศสินสถาพร ที่กล่าวไปข้างต้น ภัณฑดลช่วยเหลือคุณพ่อในโครงการจัดการขยะอินทรีย ์
โดยทำางานร่วมกันเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด และ 
ห้างสรรพสินค้าในสมุย

อ้ายฮิม ประมงกิจ ผู้พิการในหมู่บ้านเกาะสิเหร่ ภูเก็ต

26 ธันวาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 15 ปีของสึนามิปี 2547 ที่สร้างความเสียหาย
ให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล ในโอกาสวันครบรอบนี้ UNDP ได้เข้าเยี่ยมผู้รอด
ชีวิตจำานวนหนึ่งจากเหตุการณ์ ในวันที่สึนามิถล่มภูเก็ต ลุงอ้ายฮิมเห็นระดับนำา
ทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว เขารู้ตัวว่าจะต้องรีบหนี เนื่องจากเขาเป็นผู้พิการที่ต้อง 
ปั่นรถสามล้อ ทำาให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีนำาได้ทัน เขาคงไม่รอดมาได้ใน 
วันนั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแรงงานข้ามชาติที่อยู่ใกล้ ๆ ความยาก
ลำาบากที่ลุงอ้ายฮิมต้องเผชิญคือสิ่งที่คนพิการจำานวนมากต้องประสบในชีวิต 
ประจำาวัน การส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คำานึงถึงผู้พิการจึงเป็น 
สิ่งสำาคัญ เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

ด้วยการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น UNDP ได้ทำางานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และดูแลให้มีการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่ตอบสน
องความต้องการพิเศษของผู้พิการ ในบรรดา 18 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ได้
รับประโยชน์จากโครงการระดับภูมิภาคในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งได้
รับทุนสนับสนุนจากญี่ปุ่น ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ออกแบบแผนฉุกเฉิน
ของโรงเรียนโดยให้ความสำาคัญกับการอพยพอย่างปลอดภัย การคุ้มครองเด็ก 
และความต้องการของนักเรียนพิการ

เพื่อสานต่อจากกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสึนามิและการฝึกซ้อมในโรงเรียน 5 แห่ง
ของจังหวัดพังงาเมื่อปี 2561 UNDP ร่วมงานกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภากาชาดไทย 
เพื่อพัฒนาแนวทางแผนการอพยพและการซ้อมรับมือสึนามิสำาหรับโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสึนาม ิ
อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความตระหนักในประเด็นดังกล่าวภายใน
ระบบการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียน

ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

©UNDP

©UNDP

วีดีโอกับลุงอ้ายฮิม: https://www.youtube.com/watch?v=Nh-l4m7-YeY

©UNDP

จากประเทศญี่ปุ่น
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ส่วนที่ 2  |  การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

ผู้หญิงกะเหรี่ยงสองคนเก็บเมล็ดกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในป่า

©UNDP

โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
ล ง ทุ น ใ น โ ล ก ข อ ง เ ร า

ในคืนก่อนการประชุมสุดยอดที่นครริโอ เดอ จาเนโร ปี 2535 
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ได้จัดตั้งขึ้น จุดประสงค์ของ GEF 
คือการต่อสู้ภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง ด้วยการสนับสนุน
จาก GEF UNDP ได้สนับสนุนประเทศไทยในโครงการปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปล่อยเรือนกระจกและ 
การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความสามารถใน 
พันธะสัญญาระหว่างประเทศ การสนับสนุนของ GEF ต่อ
ประเทศไทยที่สำาคัญนั้นกระทำาผ่านโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน 
(Small Grants Programme) ที่ทำาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ 
ปรับตัวสู่การดำารงชีวิตที่ยั่งยืนได้มากขึ้น

โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ของชุมชน 
ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทยได้ดำาเนินการร่วมกันปรับตัวทาง
ภูมิทัศน์และการจัดการทะเลเพื่อความยืดหยุ่นทางสังคมและ
นิเวศวิทยา โดยกระทำาผ่านการออกแบบ การดำาเนินการ และ 
การประเมินผลโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อ 
สิ่งแวดล้อมระดับโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนสนับสนุนการจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชนกลุ่มน้อยและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการดำารงชีวิต
ผ่าน 19 โครงการทั่วประเทศ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็น
ตัวอย่างแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ โดยสมาคมฯ ได้ทำางาน 
ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ
เรื่องสิทธิในที่ดินชุมชน มีการนำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เกี่ยวกับ 
การใช้และการวางแผนที่ดิน พร้อมกับการสำารวจที่ดินและ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ป่าสงวนอย่าง 
เป็นทางการ แนวคิดริเริ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นความสำาคัญของ 
การสร้างสมดุลระหว่างการดำารงชีวิตของชุมชนและการอนุรักษ์ป่า

ผู้ได้รับเงินทุนจากโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนจำานวน 19 ราย  
ล้วนส่งเสริมและเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศ และการ 
เพิ่มพลังของผู้หญิงในกลุ่มชนกลุ่มน้อยและชุมชนท้องถิ่น 

ตัวอย่างโครงการดังกล่าว ได้แก่ ธุรกิจผ้าทอโดยกลุ่มสตรีกะเหรี่ยง 
ห้วยหินดำาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้หญิงกลุ่มนี้มีอำานาจในการจัดการแต่
ละขั้นตอนของการทำาการตลาด ฟืนฟูการทอผ้ารูปแบบดั้งเดิม และ
แบ่งปันความรู้และทักษะให้ชุมชนกะเหรี่ยงอื่น ๆ กลุ่มสตร ี
เหล่านี้สนับสนุนวิสาหกิจอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว 
เชิงระบบนิเวศ โฮมสเตย์ การฟืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและกองทุนหมุนเวียนชุมชนห้วยหินดำาตั้งอยู ่
ในเขตกันชนของพื้นที่คุ้มครอง อุทยานแห่งชาติพุเตย



©World Bank

เยาวชนสองคนร่วมเฉลิมฉลองวันสากลเพื่อการยุติความรังเกียจคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ
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ความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับ 

ทางสังคมมีความสำาคัญต่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนข้อที่ 5 กำาหนดขึ้นเพื่อความ 

เท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ 

ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับ

ทางสังคมได้รวมอยู่ในเป้าหมายอื่น ๆ

เช่นเดียวกัน

ส่วนที่ 3

การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ 
และการยอมรับทางสังคม
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ส่วนที่ 3  |  การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

ทั่วโลกประสบความสำาเร็จในเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึงการศึกษาและการรักษา 
พยาบาล รวมถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม 
รายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2562 ของ UNDP แสดงให้เห็นการ 
พัฒนาในประเด็นนี้ในอัตราที่ช้าลง จะเห็นได้ว่าการแก้ไขความ 
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศเป็นปัญหาที่ยากที่สุด รายงานชิ้นนี ้
แสดงให้เห็นว่าจะต้องใช้เวลาถึง 202 ปีในการขจัดปัญหาช่องว่าง 
โอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างเพศเพียงประเด็นเดียวหากคาดการณ ์
ตามแนวโน้มในปัจจุบัน

สำาหรับประเทศไทย การเลือกตั้งปี 2562 นำาไปสู่การมีสมาชิก 
รัฐสภาผู้หญิงที่ได้รับเลือกจำานวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา อย่างไร
ก็ตามตัวเลขโดยประมาณที่ร้อยละ 15 นั้นก็ยังตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก นโยบายที่แก้ปัญหาอคติ บรรทัดฐานทาง 
สังคม และโครงสร้างอำานาจที่มีอยู่เป็นกุญแจสำาคัญสู่ความก้าวหน้า
ของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5

ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคมเป็นหัวใจหลัก 
ของงานของ UNDP พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ปี 2558 ของประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่สำาคัญยิ่ง เนื่องจากเป็น 
กฎหมายฉบับแรกและฉบับเดียวในประเทศไทยที่ให้ความคุ้มครอง 
กลุ่มคน LGBTI จากการเลือกปฏิบัติ แม้จะไม่ได้มีการกล่าวถึง 
กลุ่มคน LGBTI ในพระราชบัญญัติโดยตรง แต่เนื้อหาได้กล่าว 
รวมถึงทุกเพศ ในปี 2662 UNDP ยังคงให้การสนับสนุน

การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยการพัฒนาหนังสือคู่มือให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนังสือคู่มือ 
นั้นตามมาด้วยงานวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการ 
ดำาเนินการตามกฎหมาย โดยที่งานดังกล่าวจะเพิ่มสิทธิให้แก่ 
ทุกคนโดยไม่คำานึงถึงรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการ 
แสดงออกทางเพศ

สำาหรับประเทศไทย 
การเลือกตั้งปี 2562 นำาไปสู่
การมีสมาชิกรัฐสภาผู้หญิง
ที่ได้รับเลือกจำานวนมากที่สุด
เท่าที่เคยมีมา อย่างไรก็ตาม

ยังตำ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับภูมิภาค
และระดับโลก 

16.2%

ตามรายงาน 
การพัฒนามนุษย์ปี 2562  
ของ UNDP จะต้องใช้เวลา

ปี202

ในการขจัดปัญหาช่องว่างโอกาส
ทางเศรษฐกิจระหว่างเพศเพียง
ประเด็นเดียวหากคาดการณ์ 
ตามแนวโน้มในปัจจุบัน

การเพิ่มพลังของผู้หญิง

การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและมีความหมายของผู้หญิงใน 
ทุกแง่มุมของสังคมเป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งเป็นสิ่งสำาคัญ 
สำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2562 UNDP สนับสนุนการเพิ่ม 
พลังของผู้หญิงอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย มีการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของผู้หญิงในหน่วยงานที่มีอำานาจตัดสินใจในท้องถิ่น เช่น 
คณะกรรมการโครงการ ในกิจกรรมทั้งหมดของ UNDP มีความ 
พยายามในการเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจ

ให้แก่ผู้หญิงโดยการส่งเสริมให้ประเด็นเรื่องการดำารงชีวิตแบบ 
ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและการเข้า 
ช่วยเหลือของ UNDP 

แนวทางของ UNDP ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่เพียงแต่ 
สนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับประโยชน์เท่านั้น แต่ยังมองว่าผู้หญิงคือ 
ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง แนวทางดังกล่าวได้นำาไปสู่กิจกรรมดำารง
ชีวิตทางเลือกสำาหรับผู้หญิง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 
ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ตัวอย่างของการดำาเนินงานที ่
ประสบความสำาเร็จในด้านนี้ คือ การใช้จักสานกระจูดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการปกป้องพรุของประเทศไทยในจังหวัดระนอง
โดย UNDP ผู้หญิงเป็นผู้นำาในกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนซึ่งมอบเงินกู้แก่
กลุ่มอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตัวอย่างอีกประการหนึ่งคือ  
ความคิดริเริ่มในการสนับสนุนให้พลับพลึงธารกลายมาเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวโดยผู้หญิงเป็นผู้บริหารจัดการในฐานะส่วนหนึ่งของ 
การท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการพิจารณากิจกรรม 
สร้างรายได้ที่นำาโดยผู้หญิงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เพิ่ม 
มูลค่าแก่ฟาร์มเกลือซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกชายเลนปากช้อน  
โครงการได้พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในบริการและผลิตภัณฑ ์
เกี่ยวกับเกลือเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น สปาเกลือ สบู่เกลือ  
สครับเกลือ ยาสีฟันเกลือ 

ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้หญิงจากชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการคุ้มครองนกกระเรียนพันธุ์ไทย มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้าและนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งนำาโดยกลุ่ม 
ผู้หญิง มีการส่งเสริมการเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิงโดยการ 
ผลิตและการทำาตลาด ‘ข้าวสารัช’ อินทรีย์ พร้อมผูกเรื่องราว 
ที่เกี่ยวข้องกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ผู้หญิงมี 
บทบาทนำาในด้านการควบคุมคุณภาพและการทำาการตลาดข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ทอผ้าท้องถิ่นอื่น ๆ ในปี 2562 UNDP ได้สรุปโครงการ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในประเทศไทย
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การรณรงค์ UNiTE

ความรุนแรงต่อผู้หญิงพบเจอได้อย่างแพร่หลาย โดยมี 
ผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและสังคม สหประชาชาติ 
มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมต่อสู้กับการละเมิดสิทธิของผู้หญิง
และเด็กผู้หญิงภายใต้ชื่อการรณรงค์ UNiTE ในปี 2562 
UNDP ร่วมมือกับ Dentsu และ Plan B ในการแสดง 
ข้อความรณรงค์นี้บนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพื่อ 
สร้างความตระหนักในประเด็นที่ร้ายแรงนี้ บุคคลสาธารณะ
ได้ออกมาแสดงความสนับสนุนบนโซเชียล ในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย UNDP องค์การเพื่อการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของ 
ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และองค์การ 
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้ร่วมเป็น 
เจ้าภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความรุนแรงต่อผู้หญิง เช่นเดียวกับความสำาคัญการมี 
ส่วนร่วมของผู้หญิงในการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค

ด้วยการสนับสนุนของ UNDP 
ประเทศไทยมีพัฒนาการความ 
สามารถและความมุ่งมั่นของ
หน่วยงานรัฐไทยที่จะพัฒนา 
ดำาเนินการ และตรวจสอบ 
กฎหมายที่ให้การคุ้มครอง 
และยอมรับ LGBTI  
ในปี 2562

T
O

L
E
R
A

N
C

E

ACCEPTANCE

IN
C

L
U

S
IO

N

รับได้แต่ไม่อยากสุงสิง:  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ 
ครอบคลุมมากที่สุดที่เคยทำา 
ในประเทศไทย โดยศึกษา 
ประสบการณ์ของและทัศนคติ
ทางสังคมที่มีต่อ หญิงรักหญิง
ชายรักชาย คนรักสองเพศ
คนข้ามเพศ และ เพศกำากวม
(LGBTI)

ในระดับชุมชนนั้น ผู้หญิงในโครงการนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาท 
ในการตัดสินใจเท่านั้น แต่พวกเธอยังเผยแพร่ความรู้ให้กับคน 
อื่น ๆ ในชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวและสมาชิกใน 
ชุมชนอื่น ๆ ลงมือทำา ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเพิ่มพลัง 
ให้ผู้หญิง โครงการดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนต่าง ๆ 
พึ่งพาตนเอง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานและพัฒนาความ 
สามารถมากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของผู้หญิงทำาให้แนวคิดริเริ่ม 
เหล่านี้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น

ในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก 
UNDP กลุ่มผู้หญิงชนกลุ่มน้อยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์รวบรวม 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานของผู้หญิงเหล่านี้ช่วย 
อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมชม 

พิพิธภัณฑ์นี้จะเปิดให้บริการในปี 2563 

การยอมรับ LGBTI

LGBTI เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกทำาให้เป็นชายขอบมากที่สุดในโลก 
ในประเทศไทยพวกเขาเผชิญการตีตราจากสังคม การเลือกปฏิบัติ 
และความรุนแรงเนื่องจากรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ 
หรือการแสดงออกทางเพศ ของพวกเขาในการดำารงชีวิต ตั้งแต่ 
การศึกษา การเข้าถึงบริการของพลเมืองและสังคม และการจ้างงาน

ด้วยการสนับสนุนของ UNDP ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐ 
ของประเทศไทยมีความสามารถและความมุ่งมั่นมากขึ้นในการ 
พัฒนา ดำาเนินการและตรวจสอบกฎหมายที่ให้การยอมรับและ 
คุ้มครอง LGBTI ทั้งนี้จำาเป็นต้องมีการกระจายความรู้และความ 
ตระหนักในรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศไป
ทุกภาคส่วน โดยสามารถดำาเนินการได้ผ่านการยอมรับรสนิยม 
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศในเรือนจำา 
และหน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย โดยได้รับความช่วยเหลือ 
ทางเทคนิคจาก UNDPในการแจ้งให้ทราบถึงกฎหมายและนโยบาย 
ที่คุ้มครองการยอมรับ LGBTI มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมว่าด้วย 
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ  
สำาหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยได้รับความร่วมมือจาก 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีการจัดฝึก 
อบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพัทยาเพื่อทดสอบหลักสูตร 
ก่อนที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจะรวม 
หลักสูตรดังกล่าวลงในหลักสูตรสิทธิมนุษยชนของกรมสำาหรับ 
เจ้าหน้าที่ผดุงความยุติธรรม

สิ่งสำาคัญคือต้องเข้าใจบรรทัดฐานทางสังคมและทัศนคติต่อ 
กลุ่มคน LGBTI โดย UNDP ได้ทำาการศึกษาเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพในชุมชน LGBTI และประชาชนทั่วไป นำาไปสู ่
รายงาน “รับได้แต่ไม่อยากสุงสิง: การสำารวจระดับชาติเกี่ยวกับ 
ประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ และ ทัศนคติของสังคมที่มีต่อคน
ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” งานวิจัยนี้เป็นงาน 
วิจัยที่ครอบคลุมมากที่สุดที่เคยทำามาในประเทศไทย โดยศึกษา 
ประสบการณ์ของและทัศนคติทางสังคมที่มีต่อ หญิงรักหญิง ชาย
รักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และ เพศกำากวม (LGBTI) โดย
มีผู้เข้าร่วมการสำารวจ 2,210 คนจากทั่วประเทศไทย ผลงานวิจัยพบ
ทัศนคติโดยรวมที่ดีต่อชาว LGBTI ในประเทศไทย และมีการ 
สนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่ให้สิทธิและครอบคลุม LGBTI  
แต่งานวิจัยได้ค้นพบประสบการณ์การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ  

พร้อมท้ังการเผชิญความรุนแรงและการกีดกันอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน
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ผลการศึกษาทำาให้เห็นความต้องการโครงการและการช่วยเหลือใน
การลดการตีตราทางสังคม ขจัดการเหมารวม และเสริมสร้างความ
รู้เกี่ยวกับผลที่ตามมาของการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคน
 LGBTI ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ UNDP จะให้การสนับสนุนต่อไป ทั้งนี้มี
การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการยอมรับ LGBTI ในสถานที่ทำางานและ 
วาระว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน 
UNDP ในการสนับสนุนประเทศไทยให้พัฒนานโยบายเกี่ยวกับ 
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ มีความเข้าใจ ป้องกัน 
บรรเทา ติดตามและแก้ไขผลกระทบจากการกระทำาของพวกเขา 
ที่มีต่อผู้อื่นรวมถึงกลุ่มคน LGBTI ในการดำาเนินกิจการและ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า และมุ่งมั่นจะปฏิบัติ 
ตามคำามั่นสัญญา

การทำางานกับผู้พิการ

การมีส่วนร่วมของคนพิการในงานด้านการพัฒนามีความสำาคัญยิ่ง 
ต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ประเทศไทยมุ่งมั่นปฏิบัติตาม 
สิทธิของคนพิการ รวมทั้งให้ความสำาคัญกับความต้องการเฉพาะ 
ของคนพิการ โดยการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
ในปี 2551

อย่างไรก็ตาม คนพิการในประเทศไทยยังคงเผชิญกับอุปสรรค 
และความท้าทายมากมายในการหางาน การรักษางานไว้  
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และการได้รับรายได้ที่เท่าเทียม  
ผู้หญิงพิการต้องเผชิญความท้าทายที่มากยิ่งกว่าโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเมื่อพ่วงด้วยปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประเภทความพิการ  
ความรุนแรง หรือสถานะชนกลุ่มน้อย มีงานวิจัยจำานวนมากระบุว่า
ผู้หญิงพิการมักจะเสียเปรียบจากการเลือกปฏิบัติในขั้นต่าง ๆ  
รวมถึงการตีตรา “ความอ่อนแอ” ทั้งจากสถานะเพศหญิง  
และความพิการ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 8 ว่าด้วยการจ้างงานที่มีคุณค่า 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เรียกร้องให้มีการจ้างงานอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิผลพร้อมทั้งงานที่ดีสำาหรับทุกคน UNDP มุ่งมั่นที่จะ 
‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ และมีการทำางานอย่างหนักเพื่อปรับปรุง 
โอกาสสำาหรับกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย ในปี 2562 UNDP  
สนับสนุนการฝึกอบรมผู้หญิงพิการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน มีการเข้าหาภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติของการจ้างงานผู้พิการ ในปี 2563 UNDP วางแผนที่จะ
ทำางานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีการยอมรับคนพิการมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์ทั่วโลกสำาหรับผู้ที่มี “ความพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์” 
กล่าวคือ มีความขาดแคลนหนังสือและการเข้าถึงหนังสือ ตำาราเรียน 
และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในรูปแบบที่อ่านได้ เช่น อักษรเบรลล์ 
หนังสือเสียง และสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ ในปี 2562 ประเทศไทย 
ดำาเนินการต่อสู้กับความขาดแคลนนี้โดยเข้าร่วมสนธิสัญญา 
มาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์สำาหรับคนตาบอด คนพิการทางการมองเห็น 
และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สนับสนุนโดย UNDP

ประเด็นสำาคัญอีกประการหนึ่งคือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ
โดยคนพิการมีส่วนร่วมซึ่งระบุไว้ในข้อ 11 ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในประเทศไทยยังไม่พบการมีส่วนร่วมของ 
ผู้พิการในกระบวนการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งทำาให้ 
ไม่มีความช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็นและขาดความช่วยเหลือพิเศษ
ที่คนพิการควรได้รับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร 
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ มีการรณรงค์ 
สร้างความตระหนักและการเปิดตัวโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ด้วยการสนับสนุนจาก UNDP ในโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น  
และมีการจัดทำาแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับองค์กร
สำาหรับคนพิการ
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ส่วนที่ 3  |  การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

การฝึกซ้อมแผนรับมือสึนามิ ณ โรงเรียนพระบรมราชานุสาวรีย์ จังหวัดพังงา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของโรงเรียนในการรับมือภัยสึนาม ิ
ในเอเชียแปซิฟิก

©UNDP
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“ ทุกครั้งที่มีโอกาส ฉันจะร่วมงานอาสาสมัคร  
ฉันเคยเก็บขยะตามชายหาดและเข้าร่วมกิจกรรม 
อื่น ๆ ฉันมักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอใน 
โรงพยาบาลที่ฉันทำางาน คนพิการทำาประโยชน์ให้
สังคมได้มากมาย ตอนนี้รัฐบาลพยายามส่งเสริม
สิ่งอำานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ เช่น 
พัฒนาทางลาด และห้องสุขาสำาหรับคนพิการ  
สิ่งนี้จะทำาให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อออกไป 
ข้างนอกและใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร  
ฉันอยากจะสนับสนุนให้ผู้พิการคนอื่นออกไป 
ข้างนอกบ้างเพราะมีคนยอมรับเรามากขึ้นเรื่อย ๆ 
และเชื่อว่าเราสามารถทำางานและใช้ชีวิตในแบบ 
ที่เราเป็นได้ เราสามารถช่วยผู้อื่นในที่ทำางานได้
ด้วยเช่นเดียวกัน ผู้พิการสามารถทำาประโยชน์ให้
แก่สังคมได้ถ้าพวกเขามีโอกาส”

จีน เป็นคนพิการที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ UNDP ประเทศไทย  
เธอเชื่อว่าคนพิการสามารถทำาประโยชน ์
ให้แก่สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้

©UNDP

UNDP และรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการเตรียมพร้อมรับมือ 
ภัยพิบัติแบบครอบคลุมทุกคน ซึ่งมีการใช้แผนนี้ระหว่าง 
การฝึกซ้อมรับมือภัยสึนามิในจังหวัดพังงา ประเทศไทย ปี 2561 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการฝึกซ้อม โดยมีเส้นทางอพยพที่รองรับ 
รถเข็นสำาหรับนักเรียนที่มีความพิการทางร่างกาย นักเรียนที่ม ี
อายุมากกว่าได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 
ผ่าน “ระบบจับคู่เพื่อน” และมีการฝึกสอนครูในการช่วยเหลือ 
นักเรียนพิการ แนวทางที่ครอบคลุมทุกคนนี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า 
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในปี 2562 UNDP ร่วมมือกับสำานักงาน 
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงการศึกษา 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภากาชาดไทย สานต่อการ 
มีส่วนร่วมและพัฒนาแนวทางการฝึกซ้อมอพยพภัยสึนามิและ 
บทเรียนที่ได้รับในประเทศไทย และโปรแกรมฝึกอบรมคู่ฝึกเพื่อ 
ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและความตระหนักภัยสึนามิ 
ในระบบการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียน ด้วยการสนับสนุนจาก 
UNDP ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแนวหน้าเรื่องการอพยพ 
อย่างปลอดภัยและแผนรับมือฉุกเฉินของโรงเรียนที่ครอบคลุม 
ความต้องการของนักเรียนพิการ

ส่วนที่ 3  |  การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม
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การทำางานร่วมกับคนไร้รัฐ

“มีคนไร้รัฐจำานวนมากในเชียงใหม่ ซึ่งรวมทั้งพวกเราด้วย กฎระเบียบของรัฐบาลไทยระบุว่าคนไร้รัฐสามารถขอสัญชาติไทยได้หากม ี
คุณสมบัติเพียงพอ แต่จริง ๆ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือยังมีพวกเราจำานวนมากที่ไม่เข้าใจกระบวนการ และไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนได้ เนื่องจากความรู้ที่จำากัด งบประมาณที่จำากัด หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ เราสูญเสียโอกาสในชีวิตและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
เนื่องจากเราไม่มีสัญชาติ”

ส่วนที่ 3  |  การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

ทีมเยาวชนไร้รัฐ 3 คนจากเชียงใหม่พัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับการสมัครสัญชาติจากการเข้าร่วมโครงการ Youth Co: Lab ประเทศไทย ปี 2562 และคว้าตำาแหน่ง 
รองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันครั้งนั้น

©UNDP
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มีการเปิดตัว Mission 1.5 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
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ส่วนที่ 4

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตร 
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การร่วมมือกับรัฐบาล 
 
การส่งเสริมนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติในหลายประเทศ 
โดยมีจุดมุ่งหมายคือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมือง 
ตลอดจนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลมองหาวิธีที่จะ 
เปลี่ยนระบบราชการ การดำาเนินนโยบาย และบริการสาธารณะ 
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศสู่ศตวรรษต่อไป 
โดยสอดคล้องกับ ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แห่งชาติเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในสังกัดรัฐบาล ร่วมมือกับ 
UNDP ริเริ่มแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ และใช้ 
แนวทางที่มุ่งเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมาย 
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนผ่านความร่วมมือ
สาธารณะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในบริการของภาครัฐ 

การจัดหาเงินทุนเพื่อความ 
หลากหลายทางชีวภาพ
รัฐบาลรับรองเครื่องมือทางการเงินแบบใหม่สำาหรับความ 
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยในการดำาเนินการแก้ปัญหา
ทางการเงินใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
การจัดหาเงินทุนสำาหรับพื้นที่และสัตว์ป่าคุ้มครอง แนวทาง 
ปรับปรุงสำาหรับงบประมาณของส่วนปกครองท้องถิ่น และการ 
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น 

จัดหาเงินทุนให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ด้านสภาพอากาศ
UNDP พยายามพัฒนาระบบจัดหาเงินทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสภาพ
อากาศโดยให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและ
ให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยให้การสนับสนุนรัฐบาล
ไทยในการปฏิรูปงบประมาณสาธารณะเพื่อให้เกิดแนวทางบูรณาการมาก
ขึ้นในการลงทุนภาครัฐ งานในส่วนนี้ช่วยเพิ่มการใช้งานแผนการดำาเนิน
งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDC) และครอบคลุมหลาย
มิติของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศความเท่าเทียมกันทางเพศ และปัญหาความยากจน

เสริมสร้างปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 
ด้านสภาพอากาศ
UNDP ทำางานเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนของประเทศใน
การบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นสำาคัญ ๆ  
ของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด (Nationally Determined 
Contributions : NDC) โดยมุ่งเน้นเรื่องพลังงานและการขนส่ง UNDP 
สนับสนุนแนวทางภาครัฐร่วมกับเอกชนสำาหรับแนวทางการลงทุนและ
การเงินด้านประสิทธิภาพพลังงานในประเทศไทย เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมแห่งความไว้วางใจและเปิดกว้าง สิ่งนี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถ
จัดการกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่ขัดขวางการลงทุน 
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขสำาหรับการแข่งขัน  
การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความต้องการของ
ตลาดที่นำามาซึ่งผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนระบบระดับ
ชาติและความร่วมมือซึ่งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าไปทำางานได้
ลักษณะการทำางานร่วมกันที่มีความไว้วางใจ และร่วมมือกัน  
เพื่อพัฒนาการปรับใช้ NDC และบรรลุเป้ามายความตกลงปารีส  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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UNDP ส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทย
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ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ใช้การเรียนออนไลน ์
 
มีผู้เข้าร่วม 3,371 คนจาก 170 ประเทศได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ 
ที่ UNDP จัดโครงสร้างกระบวนการสถาบันของการลงทุนเพื่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยในทุกระดับ วิธีการ 
ของ BIOFIN และกลไกทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น ใบอนุญาต 
เพื่อการอนุรักษ์ได้รับการรณรงค์ผ่านช่องทางการเรียนบริการ 
บทเรียนออนไลน์แบบเปิดของ UNDP ที่ https://
learningfornature.org/courses/biodiversityfinance

สร้างประเทศไทยที่ SMART 
ประเทศไทยมุ่งที่จะสร้างเมือง SMART จำานวน 100 แห่ง ภายใน 
20 ปี ทั้งนี้ UNDP ได้ทำางานร่วมกับ 4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา และสมุย ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
ของโครงการเมืองคาร์บอนตำ่า โดยมี 2 จังหวัดในบรรดาจังหวัด 
ดังกล่าว (ได้แก่ เชียงใหม่และขอนแก่น) อยู่ในเมือง SMART  
ชุดแรกที่ครอบคลุม 7 จังหวัดแรกของประเทศไทย ผลงานของ 
UNDP ในการส่งเสริมเมืองคาร์บอนตำ่าได้ส่งเสริมความคิด  
‘เมือง SMART’ ใน 7 มิติ ได้แก่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ  
การเดินทาง พลังงาน ผู้คนฉลาด การใช้ชีวิต และ 
การกำากับดูแลที่ชาญฉลาด

ในจังหวัดเชียงใหม่ UNDP ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการเดินทาง 
ในเมืองเชียงใหม่ อันเป็นรากฐานสำาหรับการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด
จังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นที่พลังงาน ขยะ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  
UNDP ได้แนะนำาการเก็บข้อมูลของเมืองเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
เพื่อเป็นรากฐานในการทำาความเข้าใจต้นตอและผลกระทบของเมือง
ต่อสภาพภูมิอากาศ จากการประเมินนี้ มีการนำาเสนอข้อมูลเพื่อ 
ส่งเสริมการรับรู้ในวงกว้างและความเข้าใจที่มากขึ้น โดยมีการ 
วางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหาโดยผู้มีบทบาทในท้องถิ่น

นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ 
สร้างเสริมสันติภาพ
UNDP นำาประสบการณ์จากแคว้นบาสก์ทางตอนใต้ของ 
สเปนมาใช้ในประเทศไทย โดยมีนาย Gorka Espiau ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านนวัตกรรมทางสังคมและผู้อาวุโสที่ Agirre Lehendakaria 
Center for Social and Political Studies ที่เชื่อว่าเราสามารถ 
ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้โดยการ 
รวมพลังกันของผู้คน นวัตกรรม และความเชื่อมั่นว่าความ 
เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ Espiau เดินทางมากรุงเทพมหานคร 
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของเขาในการเสวนาของ UNDP ชื่อ  
“เราจะสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคมในความขัดแย้ง 
พื้นที่ได้อย่างไร: ประสบการณ์จากแคว้นบาสก์”

ร่วมมือกับหอสังเกตการณ์สันติภาพ 
บังกลาเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
ประเทศไทยยังไม่มีศูนย์เฉพาะที่สำาหรับการตรวจสอบและทำา 
ความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและความตึงเครียดทาง
ศาสนาแม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย
ในประเด็นดังกล่าวอยู่เป็นจำานวนมาก และอยู่ระหว่างการดำาเนิน
การหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์เฉพาะแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อสำารวจ
ความตึงเครียดจากความเชื่อที่แตกต่าง นักวิจัยที่สนใจสามารถ
ค้นคว้าความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย ์
ดังกล่าวขึ้นได้ มีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยไทย
และหอสังเกตการณ์สันติภาพบังกลาเทศที่จัดตั้งโดย UNDP ที่
มหาวิทยาลัยธากา เพื่อสนับสนุนชุมชนวิชาการและการวิจัยของ
ประเทศไทยในการทำาความเข้าใจแนวโน้มและระบุแนวทางแก้ไข 
ที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในสังคม อันจะนำาไปสู่การมี 
ความยืดหยุ่นของชุมชนและส่งเสริมสันติภาพและความอดทน 
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ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

มีการเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก

©UNDP

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
การมีส่วนร่วมของ UNDP กับภาคเอกชนจะยังคงมีบทบาทในด้าน
ธุรกิจและความซื่อสัตย์ ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดหาเงินทุน
เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การจัดหาเงิน
ทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ การพัฒนาเมือง 
SMART และการลงทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ในปี 2563 UNDP จะเปิดตัวแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อสร้าง 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับองค์กร 
ChangeFusion เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของการลงทุนเพื่อ 
สร้างผลลัพธ์ทางสังคมในประเทศไทย UNDP สำารวจกิจการ 
เพื่อสังคมและนักลงทุนผู้สร้างผลลัพธ์ทั่วประเทศไทย และจะทำา 
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์แพลตฟอร์มนวัตกรรม 
เพื่อสังคมไทย (Thailand Social Innovation Platform) UNDP 
จะเลือก 20 กิจการเพื่อสังคมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีในการ 
ขยายทั้งธุรกิจและผลลัพธ์ผ่านการลงทุนภายนอก เพื่อเข้าร่วม 
ในโครงการเพื่อกิจการเพื่อสังคม (social enterprises 

acceleration program) ที่จัดโดย UNDP เพื่อให้การสนับสนุน 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาแผนธุรกิจ และการรายงานผลกระทบ 
เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนสำาหรับกิจการ 
เพื่อสังคมเหล่านี้

ในปี 2562 UNDP ทำางานร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 
ประเทศไทย ในการสร้างความตระหนักในกลุ่มธุรกิจเรื่องการ 
เปลี่ยนแนวทางดำาเนินการจาก ESG ไปสู่ เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และบูรณาการการวัดผลลัพธ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และกรอบการจัดการองค์กรในธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน 
สำาหรับปี 2563 UNDP กำาลังวางแผนที่จะนำา Impact Lab  
ของ Business Call to Action เข้ามาในประเทศไทย และ 
คัดเลือกนักลงทุนสถาบันจำานวนหนึ่งเพื่อทดลองลงทุนใน 
ตราสารหนี้ Assurance Standard on Private Equity and 
Bond ของ UNDP
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ความร่วมมือใต้–ใต้  

ในปี 2562 UNDP ได้ริเริ ่มกิจกรรมโครงการ 
ความร่วมมือใต้–ใต้ หลายกิจกรรมอันเป็น 
ประโยชน์แก่พันธมิตรประเทศในหลายด้าน 
ได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การส่งเสริม 
สิทธิ LGBTI สิทธิธุรกิจและมนุษยชนและการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

BIOFIN ประเทศไทยและ BIOFIN ประเทศคอสตาริกาอำานวยความสะดวกสำาหรับ
การเข้าพบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง 
ประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานของคอสตาริกา 
ในเดือนตุลาคม 2562 ผลลัพธ์จากการแลกเปลี่ยนความร่วมมือใต้–ใต้ ระหว่าง 
ประเทศไทยและคอสตาริกานี้จะปูทางสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสอง 
ประเทศในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2563

คอสตาริกา

ปากีสถาน

UNDP อำานวยความสะดวกในการประชุมความร่วมมือใต้–ใต้ระหว่าง 
เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลปากีสถานกับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลไทยที่ทำางาน 
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์สำาหรับทุกฝ่ายเนื่องจากต่างฝ่ายต่างได้แบ่งปัน 
ความรู้และเรียนรู้จากกันและกันในบทเรียนที่ได้รับ รวมทั้งเรียนรู้ถึงความ 
ท้าทายที่ต้องเผชิญ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
ตัวแทน 10 คนจากกระทรวงสิทธิมนุษยชน (Federal Ministry of 
Human Rights) กระทรวงอื่น ๆ หอการค้าปากีสถาน และ UNDP  
ปากีสถานได้เข้าพบกับตัวแทนรัฐบาลไทยจากกระทรวงยุติธรรมและ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งแบ่งปันผลงานการปฏิบัติตาม 
หลักการชี้นำาของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
และการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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ประเทศไทยแบ่งปันประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ในงานต่าง ๆ เช่น High-level Seminar: Increasing 
Transparency and Integrity in Public Procurement 
in the context of SDGs ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 
ในเดือนกันยายน 2562 และงาน Knowledge-
Exchange on Innovative Tools for Enhancing 
Public Construction Transparency ที่จัดขึ้น 
ในกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนธันวาคม 2562

UNDP ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาเลเซียส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับใช้ 
กฎหมายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า โดยได้รับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย 
เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย และ
องค์กรการบังคับใช้กฎหมายจากนานาประเทศ 

ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้วยขาแข้งได้พัฒนาความสามารถและความรู้ของผู้พิทักษ์ป่าและ
นักอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนามาเป็นผู้ฝึกอบรมได้ 
และลดการพึ่งพาผู้ฝึกอบรมภายนอก 
UNDP สนับสนุนประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมื ใต้–ใต้ 
ระหว่าง 15 ประเทศจากทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก โดยเป็นเจ้าภาพจัด 
การประชุม BIOFIN Regional Dialogue ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ในปี 2562รวมถึงสนับสนุนการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ 
ทางเทคนิคระหว่างประเทศและผลลัพธ์จากการนำาความรู้ไปใช้

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตเป็นโครงการริเริ่มแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการ 
เสนอเป็น Fair Biz รายเด่นบน YouTube ในหัวข้อ แนวคิดการ 
รวมกลุ่มต่อต้านการทุจริตนำาไปใช้จริงได้อย่างไร

เกาหลีใต้

ลาว

ประเทศไทย

มาเลเซีย

ไทยให้การสนับสนุนศรีลังกาในการแก้ปัญหา 
ทางการเงินโดยการบริจาค 100,000 ดอลลาร์ 
สหรัฐ ผ่านโปรแกรม BIOFIN ทั่วโลก  
ความร่วมมือนี้จะปูทางไปสู่การแลกเปลี่ยน
ประเทศใต้ – ใต้ในการใช้นโยบายการเงินที่
ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่าง
ธนาคารแห่งไทยและธนาคารแห่งศรีลังกาต่อไป

ศรีลังกา

จากการหารือกับกลุ่มนักวิชาการไทย UNDP ประเทศไทย 
ร่วมกับสำานักงาน UNDP อื่น ๆ ในภูมิภาคจัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ส่วนภูมิภาค 
“Mapping peace and conflict in Thailand: 
Bangladesh Peace Observatory knowledge 
exchange with Thailand” ในเดือนมิถุนายน 2562 โดย
งานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยสร้างศูนย์เฉพาะทางเพื่อการสำารวจ 
ความตึงเครียดทั่วประเทศแห่งแรกของประเทศไทย

บังกลาเทศ

ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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คณะทำางาน NDC

UNDP ในฐานะประธานคณะทำางานการประชุม 
สหประชาชาติว่าด้วยการค้า (UNCT Working Group) 
ในประเด็นการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด ให้การ 
สนับสนุนรัฐบาลไทยในการบรรลุเป้าหมายและการ 
ดำาเนินการส่งเสริมความร่วมมือและการทำางานร่วม 
ระหว่างโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในบรรดาองค์กรของสหประชาชาติ

กลุ่มผลลัพธ์สันติภาพและธรรมาภิบาล

UNDP ในฐานะประธานร่วมกับ UN Women เป็นผู้นำา 
คณะทำางานสันติภาพและธรรมาภิบาล เพื่อให้แน่ใจว่า 
โครงการริเริ่มและกิจกรรมของสหประชาชาติด้าน 
สันติภาพและธรรมาภิบาลได้รับการประสานและดำาเนิน
การภายใต้แนวทางเดียวของสหประชาชาติ โดย 
สนับสนุนหน่วยงานของสหประชาชาติให้ทำางานร่วมกัน 
และได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่น

ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูประดับโลกในการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างระบบการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ มีการแยกตำาแหน่งผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจำาประเทศไทยและผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำาประเทศไทยออกจากกันในปี 2562 การปฏิรูปของสหประชาชาตินี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกความ 
รับผิดชอบภายในและภายนอกที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การสื่อสารบทบาทของสหประชาชาติที่ดีขึ้น และบังคับใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดมากขึ้น ในบทบาทที่ให้ความสำาคัญกับ
การประสานงานน้อยลงและมุ่งเน้นงานพัฒนามากขึ้นนี้ UNDP จะยังคงสนับสนุนความแบ่งปันความเชี่ยวชาญต่อไปในประเด็นต่าง ๆ เช่น การต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน 
ทางเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมเยาวชนและผู้หญิง และการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยและสร้างความสมานฉันท์ทางสังคม

คณะทำางาน
UNDP มีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนสหประชาชาติที่ลงนามโดยรัฐบาลไทยและคณะทำางานของสหประชาชาติในประเทศซึ่ง 
ครอบคลุมช่วงปี 2560-2564 โดย UNDP จัดหาคำาแนะนำาเชิงนโยบายและการสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความเหลื่อมลำ้าทางสังคมและ 
เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ด้วยความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ งานนี้ดำาเนินการในฐานะองค์การสหประชาชาติที่เป็นเอกภาพผ่าน 
คณะทำางานต่าง ๆ ดังนี้

การทำางานร่วมกันของ NCD  
(การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อขององค์การ 
สหประชาชาติ)

ในฐานะส่วนหนึ่งคณะทำางานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย 
โรคไม่ติดต่อ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 UNDP และองค์การ 
อนามัยโลก (WHO) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการ 
ให้คำาปรึกษาระดับชาติเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อและเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการให้ความสำาคัญ 
กับปัญหาโรคไม่ติดต่อและการสนับสนุนแนวทางร่วมหลาย 
ภาคส่วนในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ การให้คำาปรึกษานี้ได้นำา 
ตัวแทนจากกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานของ 
สหประชาชาติมาพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างโรคไม่ติดต่อและ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งแบ่งปันตัวอย่างว่าผู้มีบทบาท
ที่อยู่ภายนอกภาคส่วนสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหา 
โรคไม่ติดต่อได้อย่างไร และเพื่อพิจารณาความท้าทายและโอกาส 
ในการสนับสนุนภาคส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคสุขภาพใน 
ความพยายามแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ

ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

UNDP ประเทศไทยและสหประชาชาติ
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คณะทำางานภาคใต้1

UNDP ในฐานะประธานร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เป็นผู้นำา 
การทำางานของคณะทำางานภาคใต้ ซึ่งเป็นการรวมกันของ 9 หน่วยงานแห่งสหประชาชาติ  
และธนาคารโลก ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทำางานนี้กลุ่มเสริมสร้าง
ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ทางใต้สุดของประเทศ ทั้งเรื่อง สันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนา
มุมมอง และให้การสนับสนุนการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีความละเอียดอ่อน

กลุ่มความเท่าเทียมทางเพศและ 
การยอมรับทางสังคม 

ตั้งแต่ปี 2562 UNDP และ UN Women ได้ร่วม 
เป็นเจ้าภาพจัดตั้งกลุ่มความเท่าเทียมทางเพศและ 
การยอมรับทางสังคมของ UNCT ขอบเขตของ 
คณะทำางานนี้นอกเหนือจากความเท่าเทียมทางเพศ 
แล้ว ยังครอบคลุมการยอมรับทางสังคม โดยเป็นการ 
ยึดมั่นตามแนวทางของสหประชาชาติที่จะไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง

1 กล่าวถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้

and

คณะทำางานร่วมองค์การสหประชาชาติโรคเอดส์ในประเทศไทย 

UNDP ประเทศไทยเข้าร่วมในงานและรับหน้าที่เป็นสำานักเลขาธิการของงานประชุม
คณะทำางานร่วมองค์การสหประชาชาติโรคเอดส์ที่โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
(UNAIDS) ประจำาประเทศไทยเป็นประธาน สมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสหประชาชาติในประเทศไทยที่ทำางานเพื่อขจัดเอชไอวีและโรคเอดส์ใน 
การวางกลยุทธ์และประสานเข้าช่วยเหลือที่ดีขึ้น ส่วนสำาคัญของการทำางานของทีม 
คือการพัฒนาแผนการทำางานร่วมกันต่อต้านโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางในการ 
ทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ และให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ 
งบประมาณร่วมของ UNAIDS พร้อมทั้งกรอบผลลัพธ์และความรับผิดชอบของ 
ประเทศ

ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โครงการและกิจกรรมร่วม 
ของสหประชาชาติ
UNDP และ UNICEF ร่วมมือกันสร้างความตระหนัก และพัฒนา 
ความสามารถสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ 
เข้าช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งกำาลัง 
ดำาเนินอยู่ กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากทิศทางการขับเคลื่อนเป้า 
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยใช้หลักการเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16  
เพื่อส่งเสริมสถาบันในระดับท้องถิ่นวางแผนและบริการอย่าง 
รวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีการ 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขึ้นจำานวน 2 ครั้งในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีตัวแทน 
80 คนเข้าร่วมจากราชการ องค์กรประชาสังคม ภาคเอกชน 
และภาควิชาการในจังหวัดและอำาเภอ 

UNDP ยังร่วมมือกับ UNICEF จัดโครงการบ่มเพาะเยาวชนชื่อ 
เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Gen-U: Generation Unlimited)  
ว่าด้วยการดำารงชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ UNDP และ 
UNICEF รับฟังแนวคิดใหม่ ๆ จากเยาวชน ด้วยการสนับสนุน 
ทางเทคนิคของ UNDP และด้วยคำาปรึกษาของหน่วยงาน 
ของสหประชาชาติ ในปี 2562 ประเทศไทยเปิดตัวแผนปฏิบัติการ 
แห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 ถือเป็นครั้งแรก 
ในเอเชียที่มีการนำาแผนดังกล่าวมาใช้ผ่านกระบวนการที่ครอบคลุม 
และมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ แสดงให้เห็นถึงกลไกที่สำาคัญ 
สำาหรับ UNDP ในความร่วมมือกับสำานักงานข้าหลวงใหญ่ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) กองทุน 
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) UNICEF UN Women 
และหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติในการร่วมมือกับ 
ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน และการติดตามการ 
ดำาเนินการตามแผน

UNDP, UN Women และ UNICEF ได้ร่วมกันจัดสัมมนาที่จังหวัด
ปัตตานีในระหว่างแคมเปญ UNiTE เพื่อสร้างความตระหนักและ 
ต่อสู้กับความรุนแรงต่อผู้หญิง งานสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วย 
งานภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์กรประชาสังคมเพื่อร่วมพูดคุย 
ประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานี้ พร้อม 
ทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภัย

แผนระบบเกษตรผสมผสานของ UNDP และองค์การอาหารและ 
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) บูรณาการแผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้การสนับสนุนรัฐบาล 
รวมกลยุทธ์การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้า 
ไปในกระบวนการวางแผนการเกษตรของรัฐบาลโครงการนี้ใน 
ประเทศไทยประสบความสำาเร็จหลายประการระหว่างปี 2558 ถึง 
2662 รวมถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และกรอบดำาเนินการต่าง ๆ 
(กลยุทธ์การเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันชาญ 
ฉลาด) กิจกรรมพัฒนาความสามารถ การติดตามการปรับตัว  
เครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในส่วนกลางสำาหรับการจัดลำาดับความ 
สำาคัญ การสาธิตความเสี่ยงและการประเมินความเปราะบาง 
ภายในประเทศ การศึกษาการปรับตัว และแผนงานที่กำาลังจะ 
เกิดขึ้นสำาหรับการวางแผนการปรับตัวภาคการเกษตรในอนาคต  
แผนงานนี้จะให้แนวทางเพื่อการวางแผนการปรับตัวภาคการเกษตร
ของประเทศไทยในอนาคต
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โครงการอาสาสมัครของ 
องค์การสหประชาชาติ (UNV) 
และจิตอาสาในประเทศไทย 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงการอาสาสมัครขององค์การ 

สหประชาชาติที่บริหารงานโดย UNDP ได้ช่วยเร่งความคืบหน้า 

ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการ

ยอมรับทางเพศและสังคม ข้อมูลสาธารณะ การระดมเยาวชน  

การริเริ่มด้านห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาชุมชน

การปลูกฝังความคิดจิตอาสาในชุมชนประเทศไทยนั้นเป็นแนวทาง 

ในการส่งเสริมความเอื้ออาทร และความคิดนี้เป็นที่ประจักษ์ในการ

ดำาเนินการท้องถิ่นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม ในปี 2562 

ประเทศไทยได้เตรียมจัดทำาการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับชาติเรื่อง 

จิตอาสาภายหลังการปรึกษาหารือกับหลาย ๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

งานจิตอาสาในประเทศ สำานักงานคณะกรรมการแห่งชาติส่งเสริม 

สวัสดิสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มความ 
คิดดังกล่าว ผลการวิเคราะห์สถานการณ์แสดงให้เห็นอาสาสมัคร 
จำานวนกว่า 8 ล้านคนที่ลงทะเบียนภายใต้หน่วยงานรัฐบาล UNV 
ได้ให้คำาแนะนำาและวิธีในการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งแสดงให้เห็น 
การใช้แนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโครงการอาสาสมัครขององค์การ
สหประชาชาติร่วมกับ UNDP เข้าร่วมในการจัดงานประชุมสมาคม
อาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 ปี
 2562 ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อคพลังของการทำางานอาสาสมัคร” 
(Unlocking The Power of Volunteering) การประชุมระดับ 
ภูมิภาคจัดขึ้นภายใต้การประสานงานขององค์การหน่วยงานอาสา 
สมัครอังกฤษ (VSO) ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแห่งแรกและ 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกว่า 400 คนจากภาค 
ประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน ์
และภาควิชาการจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าร่วมการ 
ประชุมเพื่อค้นหาวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อต่องาน 
อาสาสมัคร เพื่อการตระหนักถึงคุณค่าของอาสาสมัครที่มากขึ้น  
และเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงโอกาสในการเป็นอาสาสมัคร

ส่วนที่ 4  |  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติฉลองวันอาสาสมัครสากลในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562

©UNDP
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สื่อความรู้ของ UNDP

รายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2562 
มากกว่าเรื่องรายได้ มากกว่าเพียงค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าแค่วันนี้: ความเหลื่อมลำ้าในการพัฒนามนุษย์ 
ในศตวรรษที่ 21 

รายงานการวิจัยเร่ืองการจัดกา
รงบประมาณเพ่ืออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ UNDP 
ประเทศไทย
การลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
BIOFIN ประเทศไทย

นโยบายบูรณาการและ 
การทบทวนสถาบัน (PIR) | BIOFIN 

งานวิจัยระดับประเทศศึกษา 
ประสบการณ์ของการเลือกปฏิบัติและ
ทัศนคติทางสังคมที่มีต่อกลุ่มคน LGBTI 
ในประเทศไทย

รับได้แต่ไม่อยากสุงสิง 
งานวิจัยระดับประเทศศึกษาประสบการณ์ของ 
การเลือกปฏิบัติและทัศนคติทางสังคมที่มีต่อกลุ่มคน 
LGBTI ในประเทศไทย 

หนังสือคู่มือเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

http://hdr.undp.org/
en/2019-report 

https://www.undp.org/
content/undp/en/home/
librarypage/democratic-
governance/tolerance-
but-not-inclusion.html 

https://www.th.undp.org/
content/thailand/en/home/
library/other-publications/
sdg-booklet.html 

https://www.
biodiversityfinance.net/
knowledge-product/
synthesis-report-
thailand-pir-ber-fna

https://www.
biodiversityfinance.org/
index.php/knowledge-
product/integrated-
policy-and-institutional-
review-pir 

https://www.th.undp.org/
content/thailand/en/home/
library/environment_energy/
the-biodiversity-finance-
plan.html 
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รายงานผลการอนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัย 
สำาหรับพืชและสัตว์ท่ีสำาคัญท่ัวโลก 
ในโครงการถ่ินท่ีอยู่อาศัย

ทบทวนรายจ่ายเพ่ือความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย

สรุป BIOFIN ประเทศไทย  
ระยะท่ี 1 และ 2 (ภาษาไทย)

การประเมินความต้องการทางการเงิน 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ

พันธ์ุพืชและสัตว์ท่ีสำาคัญ

https://www.th.undp.org/content/
thailand/en/home/library/environment_
energy/Progres-on-biodiversity-
management-in-Thailand.html

https://www.
biodiversityfinance.
net/sites/default/files/
content/knowledge_
products/BIOFIN_
Financial%20Needs%20
Assessment%20for%20
Thailand_18%20sept%20
18_FINAL_0.pdf

https://undp-biodiversity.
exposure.co/cooperation-for-
coexistence?source=share-undp-
biodiversity

https://www.biodiversityfinance.
net/index.php/knowledge-
product/thailand-biodiversity-
expenditure-review

https://www.th.undp.org/
content/thailand/en/home/
library/environment_energy/
conserving-habitats-for-
globally-important-flora-and-
fauna-in-pr.html

https://www.
biodiversityfinance.net/
index.php/knowledge-
product/summary-biofin-
thailand-phase-1-2-thai-
language

ความคืบหน้าด้านการจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

Summary of the Thailand’s 6th National Report  
on the Implementation of the Convention on Biological Diversity 

Progress on  
Biodiversity  
Management 
in Thailand
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Tiger: Now or Forever    
ผู้เขียน: ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ  
ดร. อัจฉรา ซิ้มเจริญ 
สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ

กรณีศึกษา: ประเทศไทยบูรณาการ 
การเกษตรเข้าไปในแผนการ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศได้อย่างไร

https://www.adaptation-
undp.org/resources/
reports-and-publications-
country-teams/case-
study-how-thailand-
integrating-agriculture-its 

แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน

https://drive.google.com/
file/d/13pSbPgnVsIk_i0W-
FTpvcuS2hoDkcHDSN/
view?ts=5e4e2cd3

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 ฉบับย่อ

รายงานโครงการ One Community  
ค่ายค้นความจริง มกราคม – กันยายน 
2561

ONE COMMUNITY PROJECT
REPORT 
SEARCHING THE TRUTH
JAN - SEP, 2018

เรื่องราวของคนเฝ้ารักษาธรรมชาติ

https://www.th.undp.org/content/
thailand/en/home/library/
environment_energy/Human-story-
the-environmental-stewards.html

https://www.th.undp.
org/content/
thailand/en/home/
library/democratic_
governance/
thailand-s-1st-national-
action-plan-on-business-
and-human-rights.html

https://www.th.undp.
org/content/thailand/
en/home/library/
other-publications/
thailand---national-
actions-plan-on-business-
and-human-rights-.html
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รายงาน YOUTH CO: LAB 
ประเทศไทย 2560-2561

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครัฐ - ภูมิภาค (ไทย)

https://www.th.undp.
org/content/
thailand/en/home/
library/democratic_
governance/
youth-co-lab-thailand-
report-2017-2018-.html

https://drive.google.com/
file/d/1YT8MSjgwPNnCeT
MpxQ7KGhOLFYMEKN9s/
view?usp=sharing

https://www.undp.
org/content/undp/en/
home/librarypage/
hiv-aids/looking-out-for-
adolescents-and-youth-
from-key-populations.
html

การคุ้มครองผู้เยาว์และเยาวชน 
จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย

รายงานการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลกระทบและนวัตกรรม 
ทางการเงินในประเทศไทย 
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/
democratic_governance/mapping-the-social-impact-investment-
and-innovative-finance-land.html 

คู่มือบ้านคาร์บอนตำ่า

คู่มือการบ่มเพาะ 
ทางสังคม

https://www.th.undp.
org/content/thailand/
en/home/library/
environment_energy/
low-carbon-home.html

https://www.th.undp.org/content/thailand/
en/home/library/other-publications/the-
social-incubation-playbook.html

หนังสือคำาศัพท์ในการส่งเสริการเรียนรู้ 
ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการ 
มีสำานึกต่อสังคมเพื่อต้านการทุจริต 
อย่างยั่งยืน

https://www.th.undp.
org/content/thailand/
en/home/library/
democratic_governance/
integrity-glossary---thai-
verison.html 

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม 
ภาครัฐ

https://www.th.undp.
org/content/thailand/
en/home/library/
democratic_governance/
government-innovation-
lab.html
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0.22%
$16,761 0.00% $38,200 

0.49% 1.22%
$94,388 

3.50%
$270,874 

0.26%
$19,836 

$87,485 
1.13% $180,269 

2.33%

$68,099 
0.88%

$744,287
9.62%

$1,356,849 
17.53%

26.81%
$2,075278

$601,548 
7.77%$701,057

9.06%

$574,209 
7.42% $683,861 

8.83%

$227,453 
2.94%

ตั้งแต่ปี 2562 UNDP ได้ใช้เครื่องมือชื่อว่า “เครื่องหมายทางเพศภาวะ” (Gender Marker)  
เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มีต่อการมีส่วนร่วมกับความเท่าเทียมกันทางเพศ ประกอบ 
ด้วยสี่ระดับจาก “ไม่คาดว่าจะนำาไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศ” (GEN0) ถึง “ความเท่าเทียม 
ทางเพศเป็นวัตถุประสงค์หลัก” (GEN3) ในปี 2562 UNDP ประเทศไทยได้ดำาเนินกิจกรรม 
ผ่านหลากหลายโครงการ (รวมโครงการระดับชาติและโครงการระดับภูมิภาคที่มีกิจกรรม 
ในประเทศไทย) และโครงการริเริ่ม ทั้งนี้ร้อยละ 7 ของกิจกรรมทั้งหมด มีความเท่าเทียม 
ทางเพศเป็นเป้าหมายหลัก (GEN3) ร้อยละ 31 มีความเสมอภาคทางเพศเป็นเป้าหมาย 
สำาคัญ (GEN2) ร้อยละ 55

มีส่วนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในวงจำากัด (GEN1) ในขณะที่ร้อยละ 7 ไม่คาดว่า 
จะนำาไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศ 

การสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศของ UNDP

รายจ่ายของ UNDP ต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 

16 17 14 11 8 15 12 10 13 7 5 3 2 9 1 4 6

อัน
ดับ

SDG 1 SDG 2 SDG 3 SDG 4 SDG 6 SDG 7 SDG 8 SDG 9 SDG 10 SDG 11 SDG 12 SDG 13 SDG 14 SDG 15 SDG 16 SDG 17SDG 5

เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังหมด  
$7,740,454

GEN 1

GEN 0

GEN 2

GEN 3

สัดส่วนโครงการตามเครื่องหมายทางเพศภาวะ

เงินทุนของ UNDP 
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พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

จากผู้บริจาคหลักให้กับ UNDP ทั่วโลก

$832,085 $691,866 $593,450 $457,749 $361,463 $227,060 $215,986 $201,592 $50,000 $49,874 $30,000 $27,012

จากทรัพยากรเงินทุน 9.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำาหรับงานพัฒนาที่ดำาเนินการโดย UNDP ในปี 2562 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ร้อยละ 60) เป็นเงินทุนที่ได้รับจาก GEF ซึ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ประเทศเยอรมนี สวีเดน สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น USAID นิวซีแลนด์ 
และเงินทุนต่าง ๆ ระดมผ่าน UNDP และช่องทางระดมทุนเป็นจำานวน 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 34) ทั้งนี้รัฐบาลไทย ตลอดจน 
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยให้การสนับสนุนเป็น ร้อยละ 6 หรือ 563,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ทรัพยากรประจำาหรือ ทรัพยากรหลัก เป็นเสาหลักการสนับสนุนของ UNDP ในประเทศต่าง ๆ เพื่อขจัดความยากจนและความไม่เท่าเทียม 
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อวิกฤตภัย ทรัพยากรหลักทำาให้ UNDP สามารถพัฒนาตอบสนองความต้องการและ 
เหตุฉุกเฉินอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว พร้อมทั้งมอบทางแก้ปัญหาที่บูรณาการหลายภาคส่วน สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์
ทางการเงินสำาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และกระตุ้นความเป็นผู้นำาทางความคิด นวัตกรรม และการรับประกันคุณภาพ  
เราจึงขอขอบคุณพันธมิตรหลักของเราดังนี้

สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สวีเดน สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์กแคนาดา

GermanyGlobal 
Environment 
Facility (GEF)

Sweden EU UKRoyal Thai 
Government

Republic 
of Korea

Public 
Organizations  

and Private 
Sectors in 
Thailand

USAID UNAIDS Japan New 
Zealand

UNDP – Core 
Programme 
Resources 

and Funding 
Windows

$5,583,150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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สกลนคร

อุบลราชธานี

แม่ฮ่องสอน

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

ชุมพร

หนองคาย

เชียงใหม่

เชียงราย

น่าน

อุทัยธานี

เกาะเต่า

อุดรธานี

ตาก

เพชรบุรี

เกาะสมุย

ขอนแก่น

สุโขทัย

สมุทรสงคราม

ระนอง

นครราชสีมา

อุตรดิตถ์

สมุทรสาคร

สุราษฎร์ธานี

บุรีรัมย์

ศรีสะเกษ

พิษณุโลก

พิจิตร

กรุงเทพมหานคร
ระยอง

จันทบุรี

พังงา

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สงขลา
ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส

UNDP มีสำานักงานอยู่ในกรุงเทพ 
มหานครและมีการดำาเนินงาน 
มากมายในเมืองหลวงของประเทศ 
ไทยแห่งนี้ อย่างไรก็ตามงาน 
ของ UNDP ยังครอบคลุมส่วนอื่น 
ในประเทศไทย ด้วยกิจกรรมใน 
หลายจังหวัดจากบรรดา 77 
จังหวัดของประเทศไทยเพื่อไม่ 
“ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตอบสนอง
ความต้องการประชากรกลุ่มที่ 
เปราะบางที่สุดของประเทศ

เราเป็นใครและทำางานที่ไหน
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ทีมงาน UNDP ประเทศไทย

36

รวม

22ผู้หญิง

9ผู้ชาย
315

เจ้าหน้าที่ในประเทศเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ 

ข้อมูลทีมงาน UNDP ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทีมงาน UNDP ประเทศไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 36 คน ซึ่งเป็นคนไทย 31 คน และ 5 คนมาจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐมอริเชียส 
ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวีเดน ทีมงานทั้ง 36 คน ประกอบไปด้วย ผู้หญิง 22 คน ผู้ชาย 9 คน และ LGBTI 5 คน ประวัติการศึกษาและวิชาชีพของทีมงาน 
ประกอบด้วยงานราชการ กฎหมาย สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ โดยมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน 
การดำาเนินการของโครงการ UNDP

5LGBTI

©UNDP

คน คน 

คน 

คน 

คน 
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ASEAN (อาเซียน) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
BIOFIN (ไบโอฟิน) การลงทุนในความหลากหลายทางชีวภาพ
CAC แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
CSO องค์กรภาคประชาสังคม
ESG แนวคิดสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
GEF กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
GEF SGP โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
GESI ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคม
HDI ดัชนีการพัฒนามนุษย์
IUCN สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
LGBTI เลสเบี้ยน เกย์ กะเทย คนข้ามเพศ และเพศกำากวม
MOU บันทึกความเข้าใจ
NCD กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
NDC การมีส่วนร่วมของประเทศ
NGO องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
NHRCT สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
RTG รัฐบาลไทย
Thai PBS  (ไทยพีบีเอส) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
UN สหประชาชาติ
UN Women องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
UNCT  ทีมงานสหประชาติประจำาประเทศ
UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNGP หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

รายชื่อคำาย่อ



Renaud Meyer – ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

Lovita Ramguttee – ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย

แสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรสร – ผู้เชี่ยวชาญโครงการ/ หัวหน้าทีม

วิสุทธิ์ ตันตินันท์ – ผู้เชี่ยวชาญโครงการ/ หัวหน้าทีม

Kirke Kyander – ที่ปรึกษาด้านความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคม

Reidun Gjerstad – ที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม

นิตยา เมฆอรุณเรือง – ผู้ช่วยฝ่ายบริหารและวางแผนทรัพยากร

Nick Maddock – บรรณาธิการ

รายงานนี้จัดทำาขึ้นด้วยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้จัดการโครงการ 
และเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ

QUO Global
ชั้น 22 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
75 / 41-42 สุขุมวิท 19 กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 2260 9494
www.quo-global.com

ScandMedia Corporation Limited
211 ซ. ประเสริฐมนูกิจ 29
กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 2 943 7166
อีเมล: contact@scandmedia.com

ออกแบบโดย 

จัดพิมพ์โดย 

©UNDP



www.th.undp.org

undpthailand@UNDPThailand@UNDPThailand UNDP Thailand undp-thailand

รับฟังรายงานฉบับนี้ในรูปแบบหนังสือเสียงผ่านรหัสคิวอาร์นี้

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย

อาคารสหประชาชาติชั้น 12 ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

อีเมล: undp.thailand@undp.org | โทร: +66 2 304 9191


