
 

 

                         

 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์  
 
 

เปิดตวัการหารือระดมความเห็นเก่ียวกบัสตอกโฮลม์ 50 ปี (Stockholm+50) ในประเทศไทย  
และ 

การเสวนาเร่ือง มุมมองจากมิติเพศภาวะ ในการ
เร่งด าเนินงานสู่โลกอุดมสมบูรณ์เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของทุกคน 

 

กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2565 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูต

สวีเดน สถานเอกอคัรราชทูตเคนยา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย จดังาน

เปิดตวัการหารือและการเสวนาระดมความเห็นเก่ียวกบั Stockholm +50 ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 

2565 ผา่นระบบออนไลน์ โดยมีผูแ้ทนจากภาครัฐบาล ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองคก์าร

ระหวา่งประเทศ เขา้ร่วมการเปิดตวัและการหารือในคร้ังน้ี จ านวนประมาณ 120 คน (เข้าชมบันทึกการประชุม

ได้ท่ี https://fb.watch/cero0v8Zj2/  )  

 

การประชุมระดบันานาชาติก าหนดจดัข้ึนในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ระหวา่งวนัท่ี 2-3 มิถุนายน 2565 

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษยเ์ม่ือปี พ.ศ. 2515 และการ

ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล โดยตระหนกัถึงความส าคญัของความร่วมมือระดบัพหุภาคีเพื่อรับมือ

กบัวิกฤตโลกในสามประเดน็หลกัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเส่ือมโทรมของธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการมลภาวะและขยะ 

 

https://fb.watch/cero0v8Zj2/


 

 

“เรารอคอยท่ีจะตอ้นรับคณะผูแ้ทนจากประเทศไทย ท่ีกรุงสตอกโฮลม์ ซ่ึงเราจะเช่ือมโยงการด าเนินการดา้น

สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มกบัประเดน็เร่งด่วนในการพฒันา ตลอดจนการสร้างชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของ

ประชาชน ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต นอกจากน้ี เรายงัมุ่งส่งเสริมผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

เปล่ียนผา่นสู่อนาคตสีเขียวและเท่ียงธรรม พร้อมเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายวาระการพฒันา 2030” นายยอน 

ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอคัรราชทูตราชอาณาจกัรสวเีดนประจ าประเทศไทย กล่าว 

ภายใตแ้นวคิด “Stockholm+50: โลกท่ีอุดมสมบูรณ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกคน - ความรับผิดชอบของเรา 

โอกาสของเรา” Stockholm+50 มุ่งมัน่เร่งการด าเนินงานในช่วงทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบติั (Decade of 

Action) ของสหประชาชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ภายใตว้าระการพฒันา 2030 กรอบความตกลง

ปารีสวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกรอบการท างานดา้นความหลากหลายทางชีวภาพระดบัโลก

หลงัปี 2563 ตลอดจนส่งเสริมการใชแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมจากวิกฤตโควิด 19 ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 



 

 

วตัถุประสงคข์องการหารือในคร้ังน้ี คือ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสงัคมเก่ียวกบัประเดน็ส าคญั

ของ Stockhom+50 โดยเนน้การรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะจากผูห้ญิงและกลุ่มเปราะบาง ทั้งน้ี ปัญหา

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความย ัง่ยนื ไดส่้งผลกระทบต่อภาวะ

แวดลอ้มของมนุษย ์รวมถึงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ อยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง ประชาชนทั้ง

ชายและหญิงท่ีอยูใ่นภาวะยากจนและขาดความมัน่คงในสงัคม เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรงมากท่ีสุด โดย

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ผูห้ญิงมีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา่กลุ่มอ่ืน เน่ืองจาก

ประชากรโลกท่ียากจนส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีพ 

 
นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจ าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน 

การเปิดตวัและการเสวนาเพื่อหารือระดมความคิดเห็นต่อประเดน็ของ Stockholm+50 ในประเทศไทย มุ่งเนน้

การสะทอ้น “มุมมองจากมิติเพศภาวะสู่โลกท่ีอุดมสมบูรณ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกคน” การเสวนาให้

ความส าคญัต่อมิติเพศภาวะเพื่อสร้างเสริมพลงัและบทบาทท่ีเท่าเทียมกนัของผูห้ญิงและเดก็หญิง ใน

กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัประเดน็การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความย ัง่ยนื เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืและความเท่าเทียมทางเพศ 

“โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ขอขอบคุณประเทศสวีเดนและประเทศเคนยา ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการ

เปิดตวัและการเสวนาหารือในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นภาวะการ

ฟ้ืนตวัจากโควดิ 19 ภายใตว้ิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการประชุมท่ี



 

 

สตอกโฮลม์ และมุ่งไปในทิศทางเดียวกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น เราจึงมุ่งหวงัวา่ กระบวนการหารือ

ในคร้ังน้ีจะสามารถขยายผลสู่การหารือเพื่อการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบัพื้นท่ีหรือใน

ระดบัทอ้งถ่ิน และเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ทุกภาคส่วนในสงัคมมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นอยา่ง

ทดัเทียมกนั โดยไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั” นายเรอโนว ์เมแยร์ ผูแ้ทนโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ า

ประเทศไทยกล่าว 

 

การหารือระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั Stockholm+50 ในประเทศไทย จะด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเดือน

เมษายนและเดือนพฤษภาคม รวมถึงการหารือกบัภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใต ้โดยมุ่งเนน้ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มและประเดน็ส าคญัของประเทศจากการหารือ ทั้งน้ี ผลลพัธจ์ากกิจกรรมดงักล่าว จะน ามาใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการจดัท ารายงานการหารือของประเทศไทย และรายงานสังเคราะห์สถานการณ์ระดบัโลก (Global 

Synthesis Report) เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมนานาชาติในเดือนมิถุนายน ณ กรุงสตอกโฮลม์ โดยคาดวา่การหารือ

กบัทุกภาคส่วนในประเทศไทย จะเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการลงมือด าเนินงานเพื่อกา้ว

สู่โลกอุดมสมบูรณ์และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกคน การฟ้ืนตวัจากวิกฤตโควดิ 19 อยา่งย ัง่ยนืถว้นหนา้ และ

การขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มในบริบทของทศวรรษแห่งการปฏิบติัน้ี 

###  

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ 

เกีย่วกบั Stockholm+50: 

Stockholm+50: โลกท่ีอุดมสมบูรณ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกคน - ความรับผิดชอบของเรา โอกาสของเรา” 

(Stockholm+50) เป็นการประชุมระดบันานาชาติท่ีรัฐบาลสวีเดนเป็นเจา้ภาพ จดัข้ึนโดยสมชัชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ การประชุมจะมีข้ึนในกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ระหวา่งวนัท่ี 2-3 มิถุนายน 2565 การ

ประชุมคร้ังน้ีเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย์

ท่ีจดัข้ึนในกรุงสตอกโฮลม์เม่ือปี พ.ศ. 2515 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีโลกตระหนกัวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ี

ตอ้งเร่งแกไ้ข ประมาณ 113 ประเทศเขา้ร่วมการประชุม และไดน้ าหลกัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหลายประการไป

ปฏิบติั อาทิ ปฏิญญาสตอกโฮลม์ (Stockholm Declaration) และแผนด าเนินการเพื่อส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์(Action 



 

 

Plan for the Human Environment) ทั้งน้ี โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ไดรั้บการก่อตั้งข้ึน

หลงัจากการประชุมคร้ังนั้น 

อ่านเพิ่มเติม: https://www.stockholm50.global/ 

 

เกีย่วกบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP): 

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติเป็นองคก์รชั้นน าของสหประชาชาติท่ีต่อสู้เพื่อยติุความอยติุธรรมจากความ

ยากจน ความเหล่ือมล ้า และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติท างานร่วมกบั

เครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญและพนัธมิตรมากมายใน 170 ประเทศ เราช่วยใหป้ระเทศต่างๆ สร้างแนวทางแกปั้ญหาเชิง

บูรณาการและมอบผลสมัฤทธ์ิถาวร เพื่อประโยชน์ของมนุษยแ์ละโลก อ่านเพิ่มเติมท่ี th.undp.org หรือติดตาม

เราไดท่ี้ @UNDPThailand 

 

รายช่ือผูติ้ดต่อส าหรับส่ือมวลชน:  

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย:  

เกศรัตน์ สุขเกษม   Integrated Team Leader  kesrat.sukasam@undp.org   

อ าไพ หรคุณารักษ ์  ผูป้ระสานงานการหารือ Stockholm+50 ในประเทศไทย ampai.harakunarak@undp.org 

วดี ดีประวติั   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานส่ือสารองคก์รและฝ่ายประชาสัมพนัธ์wadee.deeprawat@undp.org  

 

สถานเอกอคัรราชทูตสวเีดน 

Lina Eidmark ท่ีปรึกษา  lina.eidmark@gov.se 


