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เติบโตไปด้วยกัน
เสริมสร้างธรรมาภิบาล และภาคประชาสังคม

การเติบโตเพ่ือทุกคน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ งานที่มีคุณค่า และการสร้างงาน  

ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าไปอย่างมากจากประเทศรายได้

ต่ำาจนเป็นประเทศรายได้ปานกลางภายในระยะเวลาชั่วคน และเพื่อสนับสนุนกระบวนการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” EU และประเทศสมาชิกจึงได้ดำาเนินโครงการที่มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชน 

ชายขอบในสังคม

สหภาพยุโรป 
กับความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนา
การขจัดความยากจนและการบรรลุซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองประการของโลก โดย EU 

ร่วมกับประเทศสมาชิกและประเทศพันธมิตรมีความมุ่งมั่นที่จะ

ดำาเนินการในทั้งสองเรื่องนี้

โดยรวมแล้ว กว่าครึ่งหนึ่งของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

อย่างเป็นทางการ (ODA) ทั่วโลกได้รับจาก EU และประเทศ

สมาชกิ และเพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืมปีระโยชนส์งูสดุ ทาง EU จงึได ้

ปรับการดำาเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบาย

สากลและนโยบายของพันธมิตรท้องถิ่น 

  การสร้างสภาพการทำางานที่ดีในภาคอุตสาหกรรมหลักๆ เป็นก้าวสำาคัญสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วน

ร่วม EU จึงช่วยเหลือประเทศไทยแก้ไขสภาพการทำางานที่ยอมรับไม่ได้ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

โดยสนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นเฉพาะในด้านนี้ โครงการดังกล่าวดำาเนินการโดยองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานตรวจสอบของภาครัฐและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ 

กระบวนการกำากบัดแูล โครงการนี้ยังทำางานร่วมกบัสมาคมตา่งๆ ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน 

แรงงานตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices – 

GLP) ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ดำาเนินการโดยภาคประชาสังคม มีเป้าหมายในการปรับปรุงสภาพการทำางานของ

แรงงานข้ามชาติ และการปกป้องสิทธิของแรงงานนอกระบบไปพร้อมกับการพัฒนาของชุมชนเมือง

  ความมั่นคงทางอาหารเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม สำาหรับประเทศไทยข้าวเป็น

อาหารหลักและสินค้าส่งออกหลัก โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ด้วย

ทุนงบประมาณของ EU ได้ช่วยให้ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่างเพิ่มผลิตผล 

โดยใช้ต้นทุนที่น้อยลง โครงการดังกล่าวประสบความสำาเร็จในการทำางานร่วมกับชาวนากลุ่มต่างๆ  

เพื่อจัดอบรมให้กับชาวนาทั่วทั้งภูมิภาค

  เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส EU ได้สนับสนุนโครงการภาคประชาสังคมหลากหลายโครงการ 

หนึ่งในนั้นคือโครงการส่งเสริมการทำาเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี  

ด้วยการตั้งสหกรณ์ข้าวอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล ส่วนอีกหนึ่งโครงการได้ช่วยส่ง

เสริมชาวประมงพื้นบ้านด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณะในด้านการบริหารจัดการการประมง

ชายฝั่งที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสินค้าประมงอินทรีย์

EU สนับสนุนประเทศไทยในการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและสร้างภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและเชื่อมั่น เพื่อให้ประชาชนทุกคน

เติบโตไปด้วยกัน โดย EU ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่หลายโครงการที่ดำาเนินการโดยภาคประชาสังคมซึ่งมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นกลุ่ม 

เป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  โครงการภาคประชาสังคมต่างๆที่ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก EU รวมถึงโครงการที่ ให้การสนับสนุนผู้สูงวัย 

ในการรณรงค์เพื่อสิทธิอันชอบธรรมต่างๆ และเพื่อความมั่นคงทางรายได้ อีกทั้งยังมีโครงการที่ให้การสนับสนุนผู้พิการ 

เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในสังคม ตลอดจนถึงโครงการเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประเด็นเรื่องความเสมอภาค 

ทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพสตรียังคงเป็นประเด็นที่ท้าทาย หนึ่งในโครงการประชาสังคมที่ EU ให้การสนับสนุน

เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายสตรีในชนบทในการเข้าถึงการบริการพื้นฐานของรัฐ (อาทิ สุขภาพและ 

การคุ้มครอง) และดำาเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีด้วยการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองในชุมชน

  เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ ไม่เหมือนใครและความท้าทายในการสร้างความ

ปรองดองในสังคม อีกทั้งยังมีอัตราความยากจนสูงสุดและอัตราความสำาเร็จทางการศึกษาที่ต่ำาที่สุดในประเทศ EU ได้

สนับสนุนโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในภูมิภาค

ความร่วมมือระหว่าง  
EU กับประเทศไทย
ความร่วมมือระหว่าง EU และประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 

ท่ี 1970 ปัจจุบันความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การให้ 

ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนา และเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนรวมทั้งชนรุ่นต่อไปจะมีความเจริญ

มั่งคั่ง ประเทศไทยจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม โดยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปกป้อง

สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-

2564 แสดงวิสยัทศันท์ีช่ดัเจนเพื่อใหป้ระเทศไทยกา้วไปสูป่ระเทศทีม่ ี

รายได้สูงภายในช่วงสิบปีข้างหน้า

EU สนับสนุนประเทศไทยในการดำาเนินการน้ีผ่านกรอบความร่วมมือ

ในโครงการต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง EU และประเทศไทย มุ่งเน้นที่

สามด้านหลัก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างเสริมธรรมาภิบาล 

และภาคประชาสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ด้าน (Sustainable  

Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ  

มีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และ

สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นถ้วนหน้า เป้าหมายเหล่าน้ี 

ได้มีการประยุกต์ใช้ในทุกประเทศ และ EU ก็เป็นผู้ขับเคลื่อน

การดำาเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยเหตุนี้ EU จึงได้

วางแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในยุโรปและทั่วโลก



โครงการความช่วยเหลือแก่ผู้ผลัดถิ่นในประเทศไทยเน้นในด้านความ

มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดี อาทิ โครงการด้านสุขภาพ น้ำาและสุขาภิบาล  

การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพและทักษะเพื่อสร้างรายได้ต่างๆ

  โครงการส่งเสริมความมั่นคง ความเป็นอยู่ที่ดี และความ

ปรองดองดำาเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย 

ถิ่นฐาน (International Organisation for Migration หรือ IOM) 

เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือชาวมุสลิมจากเมียนมาร์ รวมถึง 

ชาวโรฮิงญา และชุมชนเจ้าบ้านในสามจังหวัดในประเทศไทย (ตาก 

ระนอง พังงา) ให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น

  โครงการด้านสุขภาพ น้ำา และสุขาภิบาล มุ่งเน้นการให้บริการ

ด้านการป้องกันรักษาโรค รวมถึงน้ำา สุขาภิบาล และสุขอนามัย 

แก่ผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิง  

  โครงการด้านการศึกษา เป็นกุญแจสำาคัญในการหยิบยื่นโอกาส

ที่จะเข้าถึงความสำาเร็จในชีวิตให้แก่เยาวชน ปัจจุบัน EU สนับสนุน

การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนใน 

ศูนย์พักพิงทั้งเก้าแห่ง และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการ

ฝึกอบรมครูผู้สอน 

  นอกจากนี้ EU ยังสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพและทักษะเพื่อ

สร้างรายได้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้พลัดถิ่นก่อน

กลับคืนถิ่นฐาน

โครงการให้ความช่วยเหลือของ EU ดำาเนินการโดยองค์กรนานาชาติ 

ที่ ไม่หวังผลกำาไรร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ในประเทศไทย

นอกจากน้ี EU ยังได้สนับสนุนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ผ่านโครงการ

สิทธิมนุษยชนและโครงการภาคประชาสังคมหลายโครงการ โดยเน้น 

ในเรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงสภาพการทำางานท่ีดี การต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ และปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

การเติบโตสีเขียว
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในส่วนของแผนพัฒนาประเทศระยะยาว ประเทศไทยได้นำาแนวคิดด้านการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อเป็นต้นแบบในการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่มี 

ผลกระทบต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นถัดไป

การพัฒนาตามรูปแบบของการเติบโตสีเขียวที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และยังปกป้องโลกไปพร้อมกันเป็นหัวใจของความร่วมมือระหว่าง EU และประเทศไทย

  
 การบริโภคและผลิตอย่างยั่งยืน (SCP) เป็นองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับการเติบโตสีเขียว ซึ่งต้องอาศัยการทำางานร่วมกัน 

ระหว่างผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้วางนโยบาย เพื่อผลักดันให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

และสนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบนี้ EU ได้ส่งเสริมเรื่อง

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในเอเชีย 18 ประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ผ่านทางโครงการและการสนับสนุนด้านนโยบาย

  แม่น้ำาโขงเป็นแม่น้ำาสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของทั้งชุมชนและสัตว์ป่าในประเทศตามแนวโขงรวมทั้งประเทศไทย EU สนับสนุน

คณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง ในพันธกิจสำาคัญในการพัฒนาลุ่มน้ำาอย่างยั่งยืน โดยลดความเสี่ยงและไขว่คว้าโอกาสจากแม่น้ำา 

โดยยังคงอนุรักษ์แม่น้ำาโขงเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป  

  EU กำาลังดำาเนินแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (Forest Law Enforcement  

Governance and Trade - FLEGT) เพื่อแกไ้ขปญัหาการคา้ไมอ้ยา่งผดิกฎหมาย การตดัไมท้ำาลายปา่ และสง่เสรมิธรรมาภบิาล 

และการค้าไม้ตามกฎการค้าไม้ภายในตลาดยุโรป  การพัฒนาและการดำาเนินการข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 

(VPA) ระหว่าง EU และประเทศที่ผลิตไม้ ถือเป็นปัจจัยสำาคัญของแผน FLEGT ของ EU และการเจรจาเพื่อการเข้าร่วมเป็น 

หุ้นส่วน VPA กับประเทศไทยก็ยังดำาเนินต่อไป

  นอกจากนี้ยังมีโครงการภาคประชาสังคมและอื่นๆ ที่ EU สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่งเสริมการดูแลรักษาป่า พัฒนาระบบการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำาและของเสียแบบบูรณาการผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ที่เข้มแข็งขึ้น

ความช่วยเหลือแก่ผู้พลัดถิ่น

EU ได้ให้การช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศไทยมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ

ที่ 1990 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ภายในหรือโดยรอบศูนย์พักพิง

ตามแนวชายแดนประเทศเมียนมาร์

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาไทย 
ชั้น 10 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เลขที่ 63 ถนนวิทยุ 
กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: +66 (0) 2 305 2600  
โทรสาร: +66 (0) 2305 2799 
https://eeas.europa.eu/delegations/thailand_th 
Email: delegation-thailand@eeas.europa.eu

ร่วมกับเราได้ที่
 www.facebook.com/EUinThailand  
 www.youtube.com/user/EUinThailand

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
สหภาพยุโรป และประเทศไทย


