
 
 

 

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

(Individual Study) 
 
 
 

เรื่อง บทบาทของกรมองค์การระหว่างประเทศ 
ในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ 

กับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย 
 

 
 

จัดท าโดย นางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์ 
รหัส 13025 

 
 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี 2564 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
 
  

เรื่อง บทบาทของกรมองค์การระหว่างประเทศในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาส 
ทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย 

 
 

 
 
 
 

 
จัดท าโดย นางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์ 

รหัส 13025 
 
 

 
 
 
 

 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี 2564 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



 
 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 

ลงชื่อ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก ศรโชติ)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 



ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
สหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นองค์กรกลางที่ท าหน้าที่รักษาสันติภาพโลกและความมั่นคงร่วมกัน
ตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก 4 ประการ 
ได้แก่ (1) การรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก (2) การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง
ประเทศ (3) การร่วมมือกันแก้ปัญหาระหว่างประเทศและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และ  
(4) การเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปัจจุบัน สหประชาชาติมีสมาชิก จ านวน 
193 ประเทศ และมีส านักงานตั้งอยู่ทั่วโลก โดยเมื่อพูดถึงสหประชาชาติ คนส่วนใหญ่จะวาดภาพ
เกี่ยวกับสหประชาชาติเฉพาะในแง่มุมว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการเสริมสร้าง
สันติภาพของโลก โดยคิดไม่ถึงว่าสหประชาชาติก็มีการจัดซื้อสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองภารกิจ
จากผู้ประกอบการทั่วโลกเป็นจ านวนมากซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี  

รายงานการศึกษา “บทบาทของกรมองค์การระหว่างประเทศในการเสริมสร้างลู่ทางและ
โอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย” เกิดขึ้นจากสมมุติฐานว่า สหประชาชาติเป็น “ตลาด”  
ที่น่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการไทย ในการจ าหน่ายสินค้าและบริการ โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลไทย
ต้องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)1 
ทั้งนี้  จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าการท าธุรกิจกับสหประชาชาติจะไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่องจาก
สหประชาชาติมีแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความซับซ้อนส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises-
SMEs) แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนไทย 
โดยกรมองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้ประสานความร่วมมือกับสหประชาชาติสามารถเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการไทยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศไทยกับสหประชาชาติ เพ่ือเปลี่ยนวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโอกาส
ในการพัฒนาสินค้าและบริการของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

รายงานการศึกษาฉบับนี้วิเคราะห์ว่า อุปสรรคส าคัญของกรมองค์การระหว่างประเทศ  
ในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยคือ การขาดการ  
บูรณาการความร่วมมือและวางแผนการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้

                                           
1 ส านักงานเศรษฐกิจการคลังประมาณการว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวท่ีร้อยละ 1.3  
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ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยและแม้แต่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับโอกาสในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติและยังมองว่าการท าธุรกิจกับสหประชาชาติเป็นเรื่อง
ไกลตัว ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยใช้
หลัก 3Cs คือ Communication: การเสริมสร้างความตระหนักรู้ Collaboration: การบูรณาการการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ Capacity-Building: การเสริมสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ือ “ติดกระสุน” ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในสองมิติหลัก คือ (1) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
และ (2) การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยด าเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals-SDGs) ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อน SDGs  

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เขียนมีแรงบันดาลใจส่วนตัวที่อยากผลักดันให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise: SE) สามารถท าธุรกิจกับสหประชาชาติ เนื่องจากเชื่อว่า การด าเนินการของ SE จะช่วย
เสริมสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและคว าม
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy: 
SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยส าหรับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมด้วย โดยใช้กรณีตัวอย่างจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็น success story ในการเป็น 
คู่ค้ากับสหประชาชาติเป็นแนวทาง และพบว่า โดยที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีวิสัยทัศน์และแนวทาง 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติ จึงมีศักยภาพและลู่ทางในการเป็น  
คู่ค้ากับสหประชาชาติหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสร้างระบบนิเวศ (enabling environment) ทางสังคมและเศรษฐกิจให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอย่างมีความสมดุล ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชิดชูบทบาทของประเทศ
ไทยในการผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ในทุกภาคส่วน  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ นอกจากจะเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ยังช่วยส่งเสริมบทบาทที่ “แข็งขัน 
สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” ของประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิก2 และหุ้นส่วนในการพัฒนาของ

                                           
2 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอันดับที่ 55 ของสหประชาชาติ เมือ่วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489  
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สหประชาชาติในทุกมิติเพ่ือรับมือกับประเด็นท้าทายของโลกร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจะ
ช่วยขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  
พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งจุดเน้น (Priorities) ของกระทรวงการต่างประเทศในการสร้างความเท่าเทียมและ
ยั่งยืน (inclusiveness and sustainability) โดยใช้กรอบการทูตพหุภาคีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง “บทบาทของกรมองค์การระหว่างประเทศ 
ในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย” เสร็จสมบูรณ์
ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 
เอกอัครราชทูตวิมล คิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ภัทเรก ศรโชติ ซึ่งกรุณาให้ค าแนะน าและมุมมองเพ่ิมเติมในการค้นคว้าและจัดท ารายงานที่เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งการก าหนดกรอบความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้เขียน  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บริหารกรมองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนายณัฐวัฒน์ 
กฤษณามระ อธิบดี รวมทั้งนางสาววนาลี โล่ห์เพชร และนายพืชภพ มงคลนาวิน รองอธิบดี ที่กรุณา
สนับสนุนให้ผู้เขียนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ในช่วงที่กรมองค์การระหว่าง
ประเทศมีภารกิจส าคัญเร่งด่วนหลายประการ และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่กองงานบริหารองค์การ
ระหว่างประเทศทุกท่าน โดยเฉพาะนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ผู้อ านวยการกอง ที่ร่วมเตรียมท่าที
และข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการประชุมส าคัญหลายรายการ อาทิ คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 14 และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 

ขอขอบคุณผู้ที่กรุณาให้ข้อมูล ค าแนะน า และสละเวลาในการสัมภาษณ์และหารือกับผู้เขียน
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) เป็นวิกฤตทาง
สาธารณสุขที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง รวดเร็ว และในวงกว้าง
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก ทั้งต่อภาคการผลิต การส่งออก การบริการ การผลิต อุตสาหกรรม
การค้า การเกษตร การเงิน และโดยเฉพาะการท่องเที่ยว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ประเมินว่าในปี 2563 เศรษฐกิจโลกหดตัวร้อยละ 3 ซึ่งเป็น
การหดตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ยุค the Great Depression และเป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลัก
และประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน โดยประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2563 และ 2564 ไว้สูงถึงกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) ประเมินว่าปริมาณการค้าโลกจะหายไปถึง 1 ใน 33 เมื่อเทียบกับช่วง
ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 และน่าจะต้องใช้เวลานานในการฟ้ืนตัวและยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ 
แม้ว่าธนาคารโลก (World Bank) จะประมานการว่าเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะยังต่ ากว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตถึงร้อยละ 5 
โดยคาดว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจคือการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงซึ่งคาดว่า
ภายในสิ้นปี 2564 ประเทศก าลังพัฒนาจะมีการฉีดวัคซีนให้ประชากรเพียงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับ
ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 804 โดยส าหรับประเทศไทย การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแออยู่แล้วก่อนที่จะมีการแพร่
ระบาดของโรคและมีการหดตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 และ
แม้ว่ามาตรการด้านการคลังของประเทศไทยถูกน ามาใช้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน  ๆ ใน
ภูมิภาคแต่ก็ส่งผลให้การขาดดุลการคลังเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ต่อปี ในปี 2562 
เป็นร้อยละ 5.9 ต่อปี ในปี 2563 ในขณะที่หนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 49.4 ในเดือนกันยายน 

                                           
3 บทวิเคราะหโ์ดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับท่ี 1 เดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 
4 World Bank, Uneven Recovery: East Asia and Pacific Economic Update, (World Bank 2021). 
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25635 นอกจากนี้ แม้ว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) คาดว่าประเทศไทย
จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 3 ในปี 2564 จากที่หดตัวลงเหลือเพียงร้อยละ -6.1 ในปี 2563 
แต่ก็ระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะแนวโน้ม
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าของรัฐบาลอาจส่งผลต่อแนวโน้มการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ6   

จากปัจจัยความไม่แน่นอนของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยซึ่งมี
โครงสร้างที่เน้นการพ่ึงพาการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศในระดับสูง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยมี
สัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับ
ศักยภาพของธุรกิจภายในประเทศให้สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีของโลกใหม่ (New Normal) ซึ่งจะ
เกิดข้ึนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมกันการแสวงหาโอกาสและลู่ทางการท าธุรกิจ
ใหม ่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย แต่ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเปราะบาง
และมีขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  โดยในปี 2563 จ านวน 
SMEs มีสัดส่วนร้อยละ 99.53 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Product: GNP) ทั้งนี้ จากการศึกษาของส านักงานส่งเสริมวิสากิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 มากที่สุด โดยเฉพาะภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ โดยวิธีการที่ SMEs ใช้ในการ
ปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาคือการหารายได้เพ่ิมและลดรายจ่าย รวมทั้งการมองหา
โมเดลธุรกิจใหม่ การบริหารและมีแผนรองรับความเสี่ยง และการหาพันธมิตร โดยมีข้อมูลการศึกษาที่
น่าห่วงกังวลคือในเดือนมีนาคม 2464 อัตราผู้ถูกเลิกจ้างขยายตัวสูงถึงร้อยละ 297.88 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 13.55 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ภาคการส่งออก
ของ SMEs ยังมีการขยายตัวร้อยละ 14.1 โดยมีการขยายตัวในตลาดส่งออกหลักคือ สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อาเซียน ญี่ปุ่น ยกเว้นสหภาพยุโรป โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญของ SMEs ใน
ไตรมาสแรกของปี 2564 ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ยาง

                                           
5 World Bank, Thailand Economic Monitor, (World Bank, January 2021). 
6 Asian Development Bank, Developing Asia’s Economic Outlook, (Asian Development Bank, April 
2021). 
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และผลิตภัณฑ์ยาง สินค้ากลุ่มไม้และของท าด้วยไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติก7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าไทย
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของต่างประเทศ โดย รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า 4 อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทยและสามารถท าให้ประเทศไทยสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว  
หากสามารถปรับตัวรับมือกับช่วงภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
เกษตรและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมไฮเทค8 
ทั้งนี้ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 ภาคการส่งออกของประเทศไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 
14.5 ต่อปี และมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก9   

สหประชาชาติ (United Nations: UN) มีส านักงานในประเทศไทย จ านวน 43 แห่ง และมี
ส านักงานตั้งอยู่ทั่วโลก และมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการส าหรับส านักงานต่าง ๆ จ านวนมาก
และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเมื่อปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 19.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5.9 จากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 18.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสูงขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับ 18.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ10 นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2546 สหประชาชาติมีนโยบายจัดซื้อ
สินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนามากขึ้นเพ่ือช่วยขับเคลื่อนวาระการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(2030 Agenda for Sustainable Development) ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 57 เมื่อปี 2545 ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างจากประเทศก าลังพัฒนา มีมูลค่าเท่ากับ  
7.71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 7.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นจากปี 2561  
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 7.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับประเทศไทยในปี 2561 
เท่ากับ76.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2562 เท่ากับ 85.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 11 ในการนี้ 
สหประชาชาติจึงถือเป็น “ตลาด” และช่องทางการท าธุรกิจที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของผู้ประกอบการไทย 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยและแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังมีความตระหนักรู้
เกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติในวงจ ากัด  

                                           
7 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
เมษายน และมิถุนายน 2564. 
8 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE มีนาคม-เมษายน 2564 
9 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.). ข่าวกระทรวงการคลัง: รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2564, 29 
กรกฎาคม 2564 
10 United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2019 Annual Statistical Report on United 
Nations Procurement (ANR), United Nations Office for Project Services (UNOPS), USA. July 2020. 
11 United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2019 Annual Statistical Report on United 
Nations Procurement (ANR), United Nations Office for Project Services (UNOPS), USA. July 2020. 
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ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อย่างมี
พลวัต มีการบูรณาการ และครอบคลุมทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก จึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเสริมสร้างความตื่นตัวของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs 
ในการขยายตลาดสินค้าและบริการแก่สหประชาชาติ เพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินการของรัฐบาล  
ในการขับเคลื่อนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะช่วงภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ
พยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชนไทยว่าการต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื่อมโยงสู่
ผลประโยชน์ของประชาชนไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทเป็น “สะพาน” ในการ 
“เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย” โดยใช้มิติการด าเนินงานด้านการต่างประเทศเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ 
การเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่กระทรวงการ
ต่างประเทศพยายามผลักดันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมมากนัก  ในการนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องนี้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมา และความเป็นไปได้
ที่กระทรวงการต่างประเทศจะบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหา
ช่องทางการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจและการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย
ให้มีรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยตามหลักการสากลของสหประชาชาติ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมบทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศในการใช้มิติด้านการต่างประเทศ 5S/5 มี เพ่ือช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย  
ช่วงภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาการศึกษา 
ผู้เขียนจะศึกษาเฉพาะบทบาทและการด าเนินงานของกรมองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ของกระทรวงการต่างประเทศในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกรมองค์การระหว่าง
ประเทศในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ อาทิ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และโอกาส
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมองค์การระหว่างประเทศ
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้
ผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE)  

1.2.4 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาส
ทางธุรกิจกับสหประชาชาติแก่ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งแผนงานในการเสริมสร้างศักยภาพและ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและหลักกา รสากลของ
สหประชาชาติ (สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต) ผ่าน
กรอบความร่วมมือการพัฒนาเ พ่ือความยั่ งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact) 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 รายงานการศึกษาฉบับนี้จะเน้นศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของ 
กรมองค์การระหว่างประเทศในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้
ผู้ประกอบการไทยในช่วงปี 2551-2563 และศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางที่กรมองค์การระหว่าง
ประเทศจะบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
หน่วยงานที่น่าจะสามารถมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการด าเนินการเรื่องนี้ให้มีผลอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้นและช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานในมิติใหม่ที่ครอบคลุมกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้น 
อาทิ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (สวส.) และเครือข่ายโกลบอลคอมแพคแห่งประเทศไทย (Global Compact Network 
Thailand: GCNT) ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงานที่สามารถร่วมกัน
ผลักดันเรื่องนี้ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอาทิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการศึกษา ผู้เขียนจึงไม่รวม
หน่วยงานดังกล่าวในรายงานการศึกษาครั้งนี้ 

1.3.2 ระเบียบวิธีการด าเนินการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน เอกสารอ้างอิง ข้อมูลจากสื่อเผยแพร่ 
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ข้อมูลงานวิจัย และผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสอบถาม
มุมมอง วิสัยทัศน์ และข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economics and Social 
Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Development Programme: UNDP) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ 2 อันดับแรก 
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกับประเทศไทยสูงที่สุดผ่านการสัมภาษณ์ รวมทั้งประเมินความตระหนักรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติผ่านการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างกรมองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
เสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติแก่ผู้ประกอบการไทย 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

1.4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกรมองค์การระหว่างประเทศในการ
เสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยคืออะไร และท าไม
ผู้ประกอบการไทยจึงยังไม่ใช้ช่องทางนี้ในการขยายตลาดสินค้าและบริการ 

1.4.2 กรมองค์การระหว่างประเทศจะบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ ร่วมทั้งพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานตรงกับหลักการสากล
ของสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมเศรษฐกิจฐานรากมากข้ึนได้อย่างไร 

 
1.5 สมมุติฐานของการศึกษา 

กรมองค์การระหว่างประเทศมีแผนการด าเนินงานระยาวเพ่ือเสริมสร้างลู่ทางและโอกาส  
ในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติแก่ผู้ประกอบการไทยที่ต่อเนื่องและมีผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
และครอบคลุมเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 
 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 กรมองค์การระหว่างประเทศมีแผนการด าเนินงานระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างลู่ทาง
และโอกาสในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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1.6.2 กรมองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สอดคล้อง
กับหลักการสากลของสหประชาชาติเพ่ือยกระดับสินค้าและบริการของไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะ
ช่วยเชิดชูบทบาทที่ “เข้มแข็ง สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” ของประเทศไทยในสหประชาชาติและ
ส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการด าเนินการ 
(Decade of Action) ในทุกภาคส่วน 

1.6.3 ผู้ประกอบการไทยมีความตื่นตัวในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติมากขึ้น และมี
ข้อมูลเบื้องต้นในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติ และสนใจลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติผ่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ (United Nations Global Market Place: UNGM) 
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายลู่ทางการตลาดของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้สินค้าและบริการของ
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในหน่วยงานของสหประชาชาติและในเวทีโลกมากขึ้น 

1.6.4    ส่งเสริมการขับเคลื่อนจุดเน้น (Priorities) การด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ
เพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศในช่วงภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 
1.7 นิยามศัพท ์

เศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพ่ึงตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันเอ้ือเฟ้ือซึ่งและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม  (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 
ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ก าหนดค าจ ากัดความของ SMEs 
ดังนี้  

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน  

หนึ่งร้อยล้านบาท 
2) กิจการให้บริหาร กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกินสามสิบคน

หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมี

รายได้ต่อปีเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
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2) กิจการให้บริหาร กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า
สามสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสามร้อยล้านบาท 

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. 2562 ก าหนดค าจ ากัดความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมที่เป็นบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม
เป็นเป้าหมายหลักของกิจการและได้รับการจัดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฯ  

วาระการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (2030 Agenda for Sustainable Development) 
หมายถึง การด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรอง
วาระการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ค.ศ. 2030 เพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาของโลกในการร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
ภายในปี ค.ศ. 2030 

ทศวรรษแห่งการด าเนินการ (Decade of Action) หมายถึง ช่วงปี 2562-2573 ซึ่งเป็น
ช่วง 10 ปีสุดท้ายของการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประชาคมโลก
ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
17 เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย การขจัดความยากจน การยุติความหิวโหย การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคน การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
การเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืน การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การสร้างเมืองและ  
การตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาโลกร้อน 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
ของระบบนิเวศบนบก การส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน และ  
การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



9 

 

ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย 
 
จุดเน้น (Priorities) การด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรอบก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยช่วงภายหลัง  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย ได้แก่ 

1) การเร่งฟ้ืนฟูประเทศในยุคหลังโควิด-19 ทั้งในมิติเศรษฐกิจและมิติความมั่นคงของมนุษย์  
2) การสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย 
3) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
4) การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 
United Nations Global Compact (UNGC) หมายถึง กรอบความร่วมมือการพัฒนา

เพ่ือความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งริเริ่มโดยนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่าง
การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2542 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2543 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั่วโลกหันมาใช้
นโยบายการด าเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยปรับยุทธศาสตร์และการด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการสากล 10 ประการของสหประชาชาติ 
ซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ทั้ งนี้ 
ปัจจุบัน United Nations Global Compact ถือเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนภาคเอกชน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
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สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย  (Global Compact Network 
Thailand หรือ GCNT) คือ เครือข่ายระดับประเทศของ UNGC ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2559 โดยมีสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้ง จ านวน 15 บริษัท ปัจจุบัน มีสมาชิก จ านวน 70 บริษัท 
โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด ารงต าแหน่งนายก
สมาคมสมาคม GCNT มีวิสัยทัศน์หลักในการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ United Nations 
Global Compact ในการสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสนอแนะกรอบการด าเนินงานให้ธุรกิจทุกประเภทโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

United Nations Global Marketplace (UNGM) คือ ระบบการลงทะเบียนกลาง 
(global procurement portal) แบบออนไลน์  ส าหรับการเป็นคู่ ค้า ในการจัดซื้ อจัดจ้ า งกับ
สหประชาชาติโดยผู้ประกอบการทั่วโลกที่ประสงค์จะด าเนินธุรกิจการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใต้สหประชาชาติสามารถลงทะเบียนเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ (potential suppliers) ของ
สหประชาชาติผ่านทาง www.ungm.org ซึ่งจะได้รับการบรรจุข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (common 
supplier database) ส าหรับหน่วยงานของสหประชาชาติ โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ 
UNGM จะได้รับแจ้งข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ (targeted tender notice) กับสหประชาชาติ พร้อมทั้ง
สามารถตรวจสอบประกาศความประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสหประชาชาติ ทั้งนี้ 
ปัจจุบัน หน่วยงานสหประชาชาติส่วนใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ 99 ของการ
จัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ ก าหนดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเป็นคู่ค้าผ่านระบบ UNGM และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ UNGM  

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 
หรือหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหประชาชาติรับรองและ
ประกาศใช้เมื่อปี 2554 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากธุรกิจ โดยมี
การก าหนดสามเสาหลักให้ภาคส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย การคุ้มครอง (protect) 
การเคารพ (respect) และการเยียวยา (remedy) โดยภาครัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนจาก
การถูกละเมิดโดยการประกอบธุรกิจ และก าหนดให้ภาคธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนก าหนดมาตรการ
เยียวยา ทั้งนี้  รัฐบาลไทยได้เริ่มน าหลักการ UNGP มาปรับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559  
โดยประเทศไทยมีการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) 
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)12  
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา 65 ซึ่งรัฐบาลต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ เป็นเข็มทิศส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ  

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับ
สหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยน าหลักการสากลของ
สหประชาชาติมาใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจจึงมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติหลายมิติทั้งด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงการปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม และด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

                                           
12 ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, 2561). 
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2.1.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564-256513  

เป็นแผนแม่บทที่จัดท าขึ้นโดยทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางและเครื่องมือ 
การบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือก าหนดประเด็นและ 
แนวทางการที่รัฐบาลต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในช่วงเวลา 2 ปี หลังจากนี้ เพ่ือให้สามารถเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและมีผลเป็น
รูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ซึ่งประกอบด้วยมิติการพัฒนา 3 ประการ หรือ
“CAT” ได้แก่  

1)  การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้
ภาวะวิกฤตให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงการฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะปกติ 
ได้อย่างรวดเร็ว  

2)  การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดข้ึน  

3)  การเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพร้อมเติบโตอย่างยั ่งยืน (Transform) หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานในสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือพลิกวิกฤต  
ให้เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศต่อไป  

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา “CAT” 
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ข้อ 1 คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(local economy) โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ร่วมกับการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
  

                                           
13 ส านักงานเลขานกุารของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, แผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565, 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563). 
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2.1.3  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ประเด็น การต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-
2580) 14  

เป็นแผนแม่บทก าหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยเ พ่ือ ให้ 
ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและ
เป็นเอกภาพ รวมทั้งมุ่งให้การต่างประเทศไทยมีการด าเนินการเชิงรุก โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ  
“การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก” ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย 5 ประเด็น หรือแผน 5S/5มี15 ได้แก่  

1)  มีความมั่นคง (Security) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบมากขึ้นและมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย และเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

2)  มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม และเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศเพ่ือร่วมบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

3)  มีมาตรฐานสากล (Standard) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพหน่วยงาน
ไทยและคนไทย เพ่ือให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ และสามารถ
มีบทบาทเชิงรุกและสร้างสรรค์ในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลและกฎระเบียบระหว่างประเทศ 

4)  มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ 
อ านาจต่อรอง มีภาพลักษณ์ท่ีดี และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

5)  มีพลัง (Synergy) ซึ่งมีเป้าหมายให้การด าเนินงานด้านการต่างประเทศมีพลวัต
และมีเอกภาพ โดยทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ เพ่ือให้การต่างประเทศ
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส าหรับประชาชนไทย และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ในทุกมิติมากข้ึน 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้มิติการต่างประเทศช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานสากล  
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนแม่บท 5S/5มี 

                                           
14 ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ประเด็น การต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580), (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561). 
15 กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) 5S/5ม ี
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2.1.4 แผนปฏิบัติการด้านการทูตพหุภาคี (พ.ศ. 2563-2565)16  
เป็นแผนปฏิบัติการระยะ 2 ปี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศใช้เป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการในมิติการทูตพหุภาคีอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพและทันต่อ
บริบทของสถานการณ์โลกท่ีมีพลวัตตลอดเวลา โดยมีการจัดล าดับความส าคัญ (priority) ของประเด็น
ด้านการทูตพหุภาคีท่ีควรได้รับการพิจารณาด าเนินการในปี 2563-2565 จ านวน 7 ประเด็น ได้แก่ 

1)  ประเด็นสาธารณสุขและการด าเนินการหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
2)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3)  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
4)  สิทธิมนุษยชน ความม่ันคงของมนุษย์ และความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
5)  การรักษาสันติภาพและความม่ันคง  
6)  กฎหมายระหว่างประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ ประเด็นการเสริมสร้างโอกาสและลู่ทางการท าธุรกิจกับสหประชาชาติยังไม่ได้

ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า การด าเนินการเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับการทูต
พหุภาคีและสมควรที่จะได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการฯ โดยการใช้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ
เป็นลู่ทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานสากล 
และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการช่วยชูบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนวาระ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน 

2.1.5 แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564)17  
เป็นแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะ 5 ปี ของ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการขยาย
บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs โดยก าหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้สัดส่วนมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ภายในปี 2564 และมุ่งเน้นให้ SMEs สามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยเพ่ิมทักษะ 
ในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ SMEs สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เพ่ือแข่งขันกับตลาดในประเทศและตลาดโลกภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ข้อ ได้แก่ 

2.1.5.1  ส่งเสริมและพัฒนา SMEs รายประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

                                           
16 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, แผนปฏิบตัิการด้านการทูตพหภุาคี (พ.ศ. 2563-2565).  
17 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564), 
(กรุงเทพฯ: ส านักงาน ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560). 
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1) ยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: การให้ความช่วยเหลือ 
SMEs ในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพทางธุรกิจ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมของ SMEs รับปรุงระบบการจดสิทธิบัตร รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย และ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ SMEs สามารถใช้บริการอย่างสะดวกมากขึ้น 

2) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน: การสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึง
สินเชื่อได้มากขึ้นและพัฒนาแหล่งเงินทุนประเภททุนให้เข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้
พ้ืนฐานด้านการเงินให้กับ SMEs 

3) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล : การส่งเสริมการเข้าถึง
ตลาดภาครัฐ สนับสนุนการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน SMEs ในการขยายตลาดต่างประเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ สร้างและพัฒนาผู้ส่งออกรายใหม่ รวมทั้งอ านวยความสะดวกแต่ SMEs ในการไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

4) พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ: การสร้างความตระหนัก
และแรงบันดาใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ในด้านองค์ความรู้และทักษะ 

2.1.5.2  เสริมสร้างขีดความสามารถ SMEs เฉพาะกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

1) สร้ างผู้ ประกอบการใหม่ที่ มี มูลค่ าสู ง  (High Value Startup):  
การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มที่สามารถสร้างมูลค่าได้สูงผ่านกระบวนการอบรมเชิงลึกและ 
บ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดตั้งศูนย์บริการด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 
สนับสนุนการด าเนินงานของ Startup Accelerator ให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ปรับปรุงกฎระเบียบและก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ 

2) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ 
SMEs: การพัฒนาความเข้มแข็งของคลัสเตอร์และกลุ่มสหกรณ์ เชื่อมโยงให้ SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมองค์การเอกชนให้เข้มแข็ง 

3) พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง: การส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ฐานรากมีความรู้ในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการ 

2.1.5.3  พัฒนากลไกเพื ่อข ับ เคลื ่อนการส ่ง เสร ิม  SMEs อย ่าง เป ็นระบบ  
ซึ่งประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ: การส่งเสริม
ให้ SMEs เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และการพัฒนาต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ
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ศูนย์บริการข้อมูล สนับสนุนการใช้ผู้ให้บริหารธุรกิจเอกชน (Private Service Provider) ให้มากขึ้น 
พัฒนาระบบการให้บริการด้านที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง นักวินิจฉัย และจัดท าระบบการติดตามและประเมิน
ศักยภาพ SMEs รวมทั้งยกระดับการพัฒนามาตรฐานให้กับ SMEs และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนที่ยังมีบริการไม่เพียงพอ 

2) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพ่ือเอ้ือและ
อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SMEs: การทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนา SMEs และก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับ SMEs ในรูปแบบต่าง ๆ  

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกรมองค์การระหว่างประเทศกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริม SMEs ให้ต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือท าให้แผนงานการเสริมสร้างลู่ทาง
และโอกาสในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลใน
ภาพรวมและมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 

2.1.6 United Nations Procurement Manual18  
เป็นคู่มือแนวปฏิบัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติส าหรับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบ และกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสหประชาชาติทุกขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสหประชาชาติที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ สหประชาชาติมีคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหลายเล่ม  
ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น  UN Procurement Practitioner’s Handbook19 หรื อ  Procurement Practices 
within the United Nations System20 แต่ผู้เขียนพบว่าการศึกษา United Nations Procurement 
Manual จะช่วยให้เข้าใจระบบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
สหประชาชาติอย่างครอบคลุมและเข้าใจง่ายมากกว่า ทั้งนี้  United Nations Procurement 
Manual มีเนื้อหาหลัก ๆ จ านวน 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย (1) ข้อมูลและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติและการลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของสหประชาชาติ (2) กระบวนการ 

                                           
18 Department of Operational Support, Office of Supply Chain Management, Procurement 
Division, United Nations,  United Nations Procurement Manual, USA, 30 June 2020. 
19 United Nations High Level Committee on Management, Procurement Network, United Nations, 
UN Procurement Practitioner’s Handbook, USA, October 2017. 
20 Joint Inspection Unit, United Nations, Procurement Practices within the United Nations System, 
Geneva, 2004 
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ อาทิ การพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการ การแจ้ง
ผลการพิจารณา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวข้อง การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งในขั้นตอน
การเสนอสินค้าและบริการและการจัดเตรียมเอกสารหลังจากได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่ค้ากับ
สหประชาชาติ การท าสัญญา การช าระเงิน การจัดท าเอกสารเพ่ือรับประกันสินค้า และ (3) องค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ อาทิ logistics ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า
และบริการ การบริหารจัดการเกี่ยวกับสัญญา แนวทางการประสานงานกับหน่วยงานสหประชาชาติ 
การจัดซื้อจัดจ้างในภาวะฉุกเฉิน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก pm.pdf (un.org) นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ
ได้จากเว็บไซต์ https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/Index 

2.1.7 United Nations Global Compact Strategy 2021-202321  
เป็นกรอบยุทธศาสตร์ของสหประชาชาติเพ่ือเร่งรัดการส่งเสริมความร่วมมือของ

ภาคธุรกิจในการน าหลักการสากล 10 ประการ (The Ten Principles) ของสหประชาชาติ22 มาเป็น
แนวทางการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 ท่ามกลางสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงและ 
ในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การศึกษา United Nations Global Compact Strategy 
จะช่วยให้ผู้เขียนเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของกรอบความร่วมมือนี้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้  
ในการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand: GCNT) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการท าธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ภายใต้กรอบ United Nations Global Compact เพ่ือแสวงหาแนวทางการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักการสากลของสหประชาชาติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีโอกาสเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติได้
มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสหประชาชาติและภาคธุรกิจของ
ต่างประเทศ 
 
  

                                           
21 United Nations Global Compact, United Nations, UN Global Compact Strategy 2021-2023, USA: 
United Nations 2021. 
22 หลักสากล 10 ประการ (The Ten Principles) ของสหประชาชาต ิแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน มาตรฐาน แรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้เขียนพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยมีผู้สนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้  

โดยในช่วงเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาผู้เขียนค้นพบเพียงรายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การเจาะตลาด
องค์การสหประชาชาติ”23 จัดท าโดยนางเบญจวรรณ รัตนประยูร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริม
การส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2545 ซึ่งมีมุมมองและสมมุติฐานในการศึกษาตรงกับผู้เขียนว่า
สหประชาชาติเป็น “ตลาดสินค้า” ที่น่าดึงดูดส าหรับผู้ประกอบการไทย โดยมีการวิเคราะห์และให้
ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงสร้างและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ รวมทั้งมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับผู้เขียน อย่างไรก็ดี รายงานการศึกษาฯ จะเน้น
การศึกษาสถิติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสหประชาชาติในเป็นรายหน่วยงาน รวมทั้ง
วิเคราะห์วิธีการเจาะและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสหประชาชาติส าหรับผู้ส่งออกในมุมมองของ
กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่ผู้เขียนมุ่งศึกษาโอกาส ปัญหา และอุปสรรคของกรมองค์การระหว่าง
ประเทศในการด าเนินการในเรื่องนี้โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาพรวมและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างของ
สหประชาชาติและการแสวงหาช่องทางการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ 
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยเป็นหลัก 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาโอกาสของผู้ประกอบการไทย 
วิเคราะห์ช่องโหว่และความเป็นไปได้ในการน ากรอบยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานระดับประเทศ
และระดับหน่วยงาน รวมทั้งแผนการด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ ยวข้องกับการ
เสริมสร้างศักยภาพและขยายลู่ทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทย มาบูรณาการกับมิติการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบความร่วมมือของสหประชาชาติ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางที่ 
กรมองค์การระหว่างประเทศจะสามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยราชการไทยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติแก่ผู้ประกอบการไทยอย่างเป็น
รูปธรรมและครอบคลุมเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยภายหลัง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

                                           
23 เบญจวรรณ รตันประยูร, รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 9 ช.ช. 
เรื่องการ เจาะตลาดองค์การสหประชาชาติ, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, กุมภาพันธ์ 2545. 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ข้อมูลทั่วไปและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ 

3.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานของสหประชาชาติ (United Nations: UN)  

ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กองทุนและโครงการ (Funds and Programme) ทบวงการช านาญ
พิเศษ (Specialized Agencies) และส านักเลขาธิการสหประชาชาติ (UN Secretariat) มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่หลากหลายสาขา (sector) สินค้ากว่า 20 ประเภท และกว่า 50 หมวด (segment) 
ของผลิตภัณฑ์ รวมเกือบ 13,000 รายการ ซึ่งจัดแบ่งตาม UN Standard Products and Services 
Code® (UNSPSC)24 เพ่ือตอบสนองภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งต่างก็ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีอาณัติ 
(mandate) ในการจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง โดยยึดหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) ความคุ้มค่าสูงสุด
ของเงิน (Best value of money) (2) ความเป็นธรรมและโปร่งใส (Accountability, integrity and 
transparency) (3) การแข่งขันอย่างเท่าเทียม (Fairness and effective competition) และ  
(4) ตรงตามความต้องการและผลประโยชน์ของหน่วยงานของสหประชาชาติ (Best interest of UN 
organizations concerned) 

3.1.2 ระบบการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างแบบออนไลน ์ หร ือ  United Nations Global 
Marketplace (UNGM) 

ระบบ UNGM พัฒนามาจากระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรวม (Common 
Supplier Database) ซึ่งริเริ่มโดย Inter-Agency Procurement Service Office (IAPSO) เมื่อปี 2546 
เพ่ือปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเว็บไซต์กลาง
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติด าเนินการผ่านระบบ UNGM 
ร้อยละ 99 ดังนั้น UNGM จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างหลัก (single window and one stop portal) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ของสหประชาชาติรวมทั้งส านักงาน
เลขาธิการสหประชาชาติ (UN Secretariat) และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติกว่า 5,000 ราย 

                                           
24 สืบค้นข้อมูลเพิม่เตมิได้จาก https://www.ungm.org/Public/UNSPSC  
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มีการแสวงหาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของหน่วยงานผ่านระบบ UNGM ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็สามารถตรวจสอบและรับแจ้ง
ข่าวสารความต้องการสินค้าและบริการของหน่วยงานสหประชาชาติ และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Tender Alert Service) จากระบบ UNGM โดยต้องลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติผ่าน 
www.ungm.org ซึ่งให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน อารบิก รัสเซีย และโปรตุเกส  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีสถานะเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ (potential 
supplier) ของสหประชาชาติ โดยข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นคู่ค้าใหม่และที่เคยท าธุรกิจกับ
สหประชาชาติจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ โดยในแต่ละเดือนจะมี
ผู้ประกอบการกว่า 2,500-3,500 ราย ลงทะเบียนในระบบ UNGM อย่างไรก็ดี หน่วยงานของ
สหประชาชาติหลายหน่วยงาน อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development 
Project: UNDP) องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  (UN Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women: UN Women) ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UN High Commissioner on Refugee: UNHCR) และโครงการอาหารโลก (World 
Food Programme: WFP) เป็นต้น ก็มีระบบฐานข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างของตนเอง ท าใ ห้
ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนในระบบของหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/pages/VBS_UNAgencies 

อย่ า ง ไรก็ ดี  การลงทะ เบี ยน ในระบบ UNGM ไม่ ได้ เป็ นหลั กประกันว่ า 
ผู้ประกอบการรายนั้น ๆ จะได้รับเลือกให้เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของสหประชาชาติเสมอไป เพียงแต่จะ
เป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการเสนอขายสินค้าและบริการแบบ  
one stop service ให้หน่วยงานของสหประชาชาติพิจารณา 

สหประชาชาติแบ่งระดับของการลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติใน UNGM 
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1)  Basic Level ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าต่ ากว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริษัท หนังสือจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
และรายการสินค้าและบริการซึ่งใช้รหัส (commodity code) ตาม UNSPSC 

2)  Level 1 ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
แต่ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลในข้อ 1 ผู้ประกอบการต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทท่ีเคยท าธุรกิจด้วยเพื่อใช้อ้างอิงอย่างน้อย 3 บริษัท 

3)  Level 2 ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป 
ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลในข้อ 1 และ 2 ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลด้านสถานะการเงินของบริษัทด้วย 
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ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติทุกรายจะต้องเริ่ม
ลงทะเบียนในระบบ UNGM ในระดับ Basic Level โดยสามารถยกระดับการลงทะเบียนไปสู่ Level 
อ่ืน ๆ ได้ต่อไป 

3.1.3 วิธีการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ  
ผลการศึกษาพบว่า สหประชาชาติให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นหลักการส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีแสวงหาผู้ ประกอบการ
หลายวิธี อาทิ การท าวิจัยข้อมูลการตลาด (โดยมีข้อก าหนดว่าจะต้องรวมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม องค์กรไม่แสวงหาก าไร บริษัทที่มีเจ้าของกิจการเป็นสตรี และผู้ประกอบการที่มีการจ้างงาน 
คนพิการ) การประกาศในระบบ UNGM การประกาศทางเว็บไซต์ของ UN Procurement Department 
(UNPD) ซึ่ งเป็นหน่ วยงานหลักที่ ท าหน้ าที่ จั ดซื้ อจั ดจ้ างให้ ส านั กเลขาธิการสหประชาชาติ   
(UN Secretariat) รวมทั้งปฏิบัติการด้านการรักษาสันติภาพ และเว็บไซต์ของหน่วยงานสหประชาชาติ
โดยตรง ทั้ ง ในรูปแบบการขอทราบข้อมูล (Request for Information: RFI) และการขอให้
ผู้ประกอบการแสดงความจ านงในการเสนอสินค้าและบริการ (Request for Expression of 
Interest: REOI) ทั้งนี้ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติก าหนดจ านวนผู้ประกอบการขั้นต่ า 
(short list) ส าหรับการพิจารณาตามมูลค่าของสินค้าและบริการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (1)  จ านวน
อย่างน้อย 10 ราย ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าต่ ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (2) จ านวน
อย่างน้อย 15 ราย ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (3) จ านวน
อย่างน้อย 5 ราย หรือไม่น้อยกว่า 3 ราย ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ตามที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพิจารณาว่าเหมาะสม  

สหประชาชาติมีวิธีการเชื้อเชิญผู้ประกอบการ (Solicitation Method) 4 รูปแบบ 
โดยใช้หลักการประกวดราคาเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 

1) Low Value Acquisition (LVA) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าและบริการที่พร้อมจ าหน่ายหรือ
ให้บริการได้ทันที หรือเป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีความซับซ้อน และต้องไม่ใช่อาวุธปืนและ
ยุทโธปกรณ์ โลหิตหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหิต และซอฟท์แวร์เพ่ือใช้ในระบบฐานข้อมูล อาทิ 
หนังสือพิมพ์ การอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม การให้บริการด้านอาหารและการจัดเลี้ยง 
โรงแรมและห้องพัก การโฆษณา โคมไฟและหลอดไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม เป็นต้น โดยมี
เกณฑ์พิจารณาจากผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ าที่สุดเป็นหลัก แต่ก็ต้องค านึงถึงคุณภาพของสินค้า
และบริการด้วย (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์- 1 เดือน) 

2)  Request for Quotation (RFQ) ส าหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง 
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อาทิ การผลิตสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ครัว การให้บริหารด้านการจัดการประชุม อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
เครื่องแบบ บริการซักแห้ง เป็นต้น โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ าที่สุดเป็นหลัก
ส าคัญ แต่ก็ต้องค านึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย (ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 เดือน) 

3)  Invitation to Bid (ITB) ส าหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่ามากกว่า 
150,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าและบริการที่สามารถระบุคุณลักษณะและปริมาณได้อย่าง
ชัดเจน อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT รถยนต์ เป็นต้น (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1-2 เดือน) 

4) Request for Proposal (RFP) ส าหรับการจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
มากกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าและบริการที่ไม่สามารถระบุคุณลักษณะและปริมาณ
ได้อย่างชัดเจน หรือมีเงื่อนไขความต้องการที่ซับซ้อน หรือต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ 
การก่อสร้าง การจัดนิทรรศการ การออกแบบระบบปฏิบัติการ เป็นต้น (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 
1-2 เดือน) 

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธีการ LVAs และ RFQs ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
ไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่นมากกว่า และใช้เอกสารและเวลาในการพิจารณาน้อยกว่า นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการยังสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ไปยัง
หน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งแสดงเจตจ านงในการซื้อสินค้าและบริการผ่านวิธี Expression of 
Interest (EOI) หรือ Request for EOI (REOI) เพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่
เสนอสินค้าและบริการให้สหประชาชาติจะต้องไม่ด าเนินการหรือเคยด าเนินการใด ๆ ที่ขัดกับ UN 
Supplier Code of Conduct ซึ่งครอบคลุมหลักการพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพ
ความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์ และการเคารพความเสมอภาคระหว่างชายหญิง สอดคล้องกับกฎ
บัตรสหประชาชาติ (UN Charter) โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานสหประชาชาติ 
จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านเทคนิค (Technical Evaluation Committee) และ
คณะกรรมการด้านการเงิน (Financial Evaluation Committee) จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ประกอบการ
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการ
ประกวดราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์พ้ืนฐานดังนี้ 

1)  ยอมรับเงื่อนไขการช าระเงิน รูปแบบสัญญา และเงื่อนไขต่าง  ๆ ของ
สหประชาชาติ 

2)  มีสถานะทางการเงินมั่นคง ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกฟ้องร้องให้เป็น
บุคคลล้มละลาย 

3)  มีข้อมูลการประกอบธุรกิจที่ดีและเป็นที่ยอมรับ และไม่เคยเกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตการฉ้อโกง หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักจริยธรรม หรือการด าเนินการที่สร้างความเสียหาย
ต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การปฏิบัติการ หรือชื่อเสียง 
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4)  มีประสบการณ์และความสามารถทางเทคนิคส าหรับสินค้าและบริการนั้น ๆ  
5)  มีความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการตรงตามปริมาณ

ที่ต้องการ 
6)  ไม่มีการด าเนินธุรกิจที่ขัดกับหลักสากล 10 ประการของสหประชาชาติ 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนจากการเป็นคู่ค้าของ

หน่วยงานสหประชาชาติ  
8)  ไม่มีการว่าจ้างหรือก าลังวางแผนจะว่าจ้างบุคลากรที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จัดจ้างของหน่วยงานสหประชาชาติซึ่งเคยมีการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการอย่างน้อยในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ 

ทั้งนี้ หน่วยงานสหประชาชาติใช้ระบบ e-Procurement ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ผู้ประกอบการสามารถจัดส่งข้อเสนอเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติโดยวิธีการส่งข้อมูลแบบดิจิทัลผ่าน
ระบบ UNGM ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ e-Procurement ของหน่วยงานสหประชาชาติ25 หรือผ่านระบบ 
e-Procurement ของหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Procurement Approving Committee) ของแต่ละหน่วยงานสหประชาชาติจะเป็นผู้พิจารณา
ตัดสินว่าจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายใด โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาและรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลในเว็บไซต์ http://www.un.org/Depts/ptd/ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (Letter of Regret) ถึงผู้ประกอบการที่ไม่ผ่าน 
การคัดเลือก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมีหนังสือถึงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอนัดหารือเพ่ือสอบถามข้อมูลและเหตุผลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้รับ 
การคัดเลือกภายในเวลา 10 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

อนึ่ง สหประชาชาติยังใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) 2 ประการ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 

1)  UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชาชน
โดยสมัครใจเพ่ือสนับสนุนและเรียกร้องให้ภาคธุรกิจยอมรับและน าหลักการของสหประชาชาติ  
10 ประการ ซึ่งครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ
ทุจริต ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

                                           
25 ปัจจุบัน หน่วยงานสหประชาชาต ิจ านวน 14 แห่ง เช่ือมต่อระบบ e-Procurement กับระบบ UNGM ได้แก่ 
FAO, IFAD, ILO, PAHO, UN Secretariat, UNESCO, UNICEF, UNOPS, UNRAWA, WIPO, WTO, WMO, WHO 
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2)  Sustainable Procurement หรือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนโดยด าเนิน
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งค านึงถึง (1) ความคุ้มค่าทางการเงิน (2) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 
Green Procurement หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการผลิต 
(3) ประเด็นด้านสังคม โดยให้ความส าคัญกับการขจัดความยากจน เงื่อนไขแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานของสหประชาชาติ ร้อยละ 86.4 ให้ความส าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 หน่วยงานสหประชาชาติ  ร้อยละ 92.3  
น าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และนับตั้งแต่ปี 2561 
พบว่าผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการน าประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 ผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติซึ่งมี  
แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีสัดส่วนร้อยละ 66.7 สูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 51.3 และร้อยละ 30.8 ในปี 256126 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอุตสาหกรรมสี
เขียว โดยมีแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 -2579 (Sustainable 
Consumption and Production Roadmap 2017-2036: SCP Roadmap 2017-2036) และ
พัฒนาแผนปฏิบัติการ 5 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตามกรอบการด าเนินงานระยะ  
10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากลไกการด าเนินงานและความ
ร่วมมือด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน27 
โดยมีการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 39,470 แห่ง28 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายผลักดันให้โรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ กว่า 70,000 โรงงาน พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
ภายในปี 256829 ซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการของภาคธุรกิจไทยสอดรับการหลักการ 
Sustainable Procurement ของสหประชาชาติมากขึ้น 

                                           
26 United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2020 Annual Statistic Report on United 
Nations Procurement, (Denmark, July 2021). 
27 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, การทบทวนการด าเนินการตามวาระการพฒันาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมคัรใจของไทย, (2562) 
28 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โครงการอุตสาหกรรมสเีขียว, [ออนไลน], 8 สิงหาคม 2564. 
29 ผู้จัดการออนไลน์, สุริยะสั่ง กรอ. ดัน 7 หมื่นโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2568, [ออนไลน], 8 สิงหาคม 
2564. 
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นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2559 สหประชาชาติยังส่งเสริมให้หน่วยงานสหประชาชาติ
ใช้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Collaborative Procurement เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองและ 
การรับการบริการที่ดีกว่า รวมทั้งลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างซ้ าซ้อน โดยในปี 2563 หน่วยงาน
สหประชาชาติ จ านวน 34 หน่วยงาน จาก 39 หน่วยงาน ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Collaborative 
Procurement ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 27 หน่วยงาน โดยหมวดสินค้าและบริการหลักที่มี
การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี Collaborative Procurement ได้แก่ อุปกรณ์ IT และการสื่อสาร การเดินทาง 
การจัดเก็บเอกสาร และบริการไปรษณีย์ และการบริหารจัดการ โดยประเทศที่เป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ 
ได้แก่ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และสมาพันธรัฐสวิส30 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ทั้งสาม
ประเทศเป็นประเทศที่มีหน่วยงานสหประชาชาติตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก และสินค้าและบริการที่มี 
การจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นสินค้าและบริการที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานทั่วไปของหน่วยงานสหประชาชาติ 
ในการนี้ ประเทศไทย ซึ่งมี comparative advantage ของการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคและมีหน่วยงานสหประชาชาติตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก จึงน่าจะมีลู่ทางการส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Collaborative Procurement กับหน่วยงานสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยได้เช่นกัน 

3.1.4 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง  
จากการศึกษารายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของสหประชาชาติ (Annual 

Statistical Report on UN Procurement: ARP) พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2554-2563 สินค้าและ
บริการที่สหประชาชาติจัดซื้อจัดจ้างมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี โดยหมวดสินค้าและบริการที่หน่วยงานของ
สหประชาชาติจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เวชภัณฑ์ ยาคุมก าเนิด และวัคซีน บริการด้าน
การขนส่งคลังสินค้า และบริการไปรษณีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการและ 
งานบริหาร และบริการอาคารส านักงานและการบริหารจัดการอาคาร31  

                                           
30 United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2020 Annual Statistic Report on United 
Nations Procurement, (Denmark, July 2021) 
31 Ibid. 
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ภาพที่ 2 สถิติการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ ระหว่างปี 2554-2563 
ที่มา: 2020 Annual Statistic Report on UN Procurement 

 
โดยรายงาน ARP ฉบับล่าสุด (2563) ระบุว่า ผู้ประกอบการจากประเทศทั่วโลก 

จ านวน 215 ประเทศ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ โดยในปี 2563 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานสหประชาชาติ จ านวน 39 หน่วยงาน32 ผ่านระบบ UNGM เท่ากับ 22.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ แบ่งเป็นการจัดซื้อสินค้า เท่ากับ 11.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริการ เท่ากับ 10.6 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุดของสหประชาชาติในช่วง 10 ที่ผ่านมา 
โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงขึ้นร้อยละ12.3 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทดสอบการติดเชื้อเพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ขององค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Children’s 
Emergency Fund: UNICEF) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และโครงการ 
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Program: UNDP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างจากประเทศก าลังพัฒนา ประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจ านวน
มากที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ สาขาสินค้าและบริการที่สหประชาชาติจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

                                           
32 ECLAC, ESCAP, ESCWA, FAO, IAEA, IFAD, ILO, IMO, IOM, ITC, ITU, OPCW, PAHO, UN Women, 
UNAIDS, UNAKRT, UNDP,  UNECA, UNESCO, UNFCC, UNFPA, UNHCR, UNICEF, ICTY, UNIDO, UNOG, 
UNON, UNOPS, UNOV, UNPD, UNRWA, UNU,  UNV, UNWTO, UPU, WEP, WHO, WIPO, WMO 
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สาธารณสุข ก่อสร้าง วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ อาหารและการเกษตร การเดินทางและคลังสินค้า 
และการบริหารและบริการ โดยส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 62 คิดเป็นมูลค่า 13.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการในประเทศก าลังพัฒนา ประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน และ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด นอกจากนี้ มีสถิติที่น่าสนใจว่า หน่วยงานของสหประชาชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียสูงที่สุดต่อเนื่องกัน โดยในปี 2563 คิดเป็นมูลค่า 7.5 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 33.6 รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 กับประเทศในภูมิภาคเอเชียสูงที่สุด คิดเป็นมูลค่า 764.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 
48.833   

3.1.4.1 ประเทศท่ีมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติสูงที่สุด 5 อันดับแรก 
ในปี 2563 

1) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขาที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคืออุปกรณ์เพ่ือการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

2)  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขา
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3)  สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขา
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

4)  สาธารณรัฐอินเดีย มูลค่า 947 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขาที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคืออุปกรณ์เพ่ือการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

5)  สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่า 790.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
สาขาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีและปิโตรเลียม 

3.1.4.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ   
สูงที่สุด 5 อันดับแรกในปี 2563 

 
  

                                           
33 United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2020 Annual Statistic Report on United 
Nations Procurement, (Denmark, July 2021) 
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ตารางท่ี 1 สถิติการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติกับประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2563 
ประเทศ จ านวน

ผู้ประกอบการ
ที่ลงทะเบียน
ใน UNGM 

มูลค่า 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

หมวดสินค้าและบริการ 
ที่มูลค่าจัดซ้ือจัดจ้างสูงท่ีสุด 3 

อันดับแรก 

หน่วยงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง
มากที่สุด 3 
อันดับแรก 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์ 752 206.29 1. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
2. เวชภัณฑ์ ยาคมก าเนิดและวัคซนี 
3. บริการอาคารส านักงานและการ
บริหารจดัการอาคาร 

1. WFP 
2. UNICEF 
3. WHO 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

802 95.99 1. การบริหารจัดการและงานบริหาร 
2. เวชภัณฑ์ ยาคุมก าเนิด และวัคซีน 
3. บริการด้านการขนส่ง คลังสินคา้ 
และบริการไปรษณีย ์

1. UNICEF 
2. IOM 
3. UNDP 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

1,381 79.53 1. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
2. การบริหารจัดการและงานบริหาร 
3. การบริการด้านสุขภาพ 

1. WFP 
2. UNOPS 
3. UNICEF 
 

ประเทศไทย 1,867 63.28 1. การบริหารจัดการและงานบริหาร 
2. การเดินทาง อาหาร และที่พัก 
3. วิศวกรรมและการค้นคว้าวิจัย 

1. UNHCR 
2. UNESCAP 
3. UNDP 

สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์ 911 59.34 1. การบริหารจัดการและงานบริหาร 
2. วิศวกรรมและการค้นคว้า 
3. บริการด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรม 

1. IOM 
2. UNICEF 
3. UNOPS 

 
3.1.4.3  การจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติกับประเทศไทยระหว่างปี 2561-2563 

(a)  สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตารางท่ี 2 สถิติการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติกับประเทศไทย ระหว่างปี 2561-2563 
ปี มูลค่าสนิค้า 

และบริการ 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

หมวดสินค้าและบริการ 5 
อันดับแรก 

มูลค่าน้อย/
มากกว่า 1 

ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

จ านวนผู้ประกอบการ
ที่ลงทะเบียนใน 
UNGM และ

ผู้ประกอบการที่เป็นคู่
ค้ากับสหประชาชาติ 

หน่วยงานที่
จัดซ้ือจัดจ้าง
มากที่สุด 3 
อันดับแรก 

2561 76.92 
(สนิค้า 18.92 
บริการ 58) 

1. การบริหารจัดการและงาน
บริหาร 
2. การเดินทาง อาหาร และที่พัก 
3. บริการอาคารส านักงานและ
การบริหารจัดการอาคาร 
4. บริการด้านการขนส่ง 
คลังสินค้า และบริการไปรษณีย ์
5. เวชภัณฑ์ ยาคุมก าเนิด และ
วัคซีน 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 60.7 

มากกว่า 
ร้อยละ 39.3 

- ลงทะเบยีน 1,336 ราย 
- เป็นคู่ค้า 1,667 ราย 
 

1. UNESCAP 
2. IOM 
3. UNDP 

2562 85.05 
(สินค้า 14.74 
บริการ70.31) 

1. การบริหารจัดการและงาน
บริหาร 
2. การเดินทาง อาหาร และที่พัก 
3. บริการด้านการขนส่ง 
คลังสินค้า และบริการไปรษณีย ์
4. บริการอาคารส านักงานและ
การบริหารจัดการอาคาร 
5. เวชภัณฑ์ ยาคุมก าเนิด และ
วัคซีน 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 48.8 

มากกว่า 
ร้อยละ 51.2 

- ลงทะเบยีน 1,542 ราย 
- เป็นคู่ค้า 1,779 ราย 

1. UNESCAP 
2. UNHCR 
3. UNDP 

2563 63.28 
(สินค้า 14.47 
บริการ 48.81) 

1. การบริหารจัดการและงาน
บริหาร 
2. การเดินทาง อาหาร และที่พัก 
3. วิศวกรรมและการค้นคว้าวิจัย 
4. บริการด้านสิ่งแวดล้อม 
5. อุปกรณ์ทางการแพทย ์

น้อยกว่า 
ร้อยละ 57.1 

มากกว่า 
ร้อยละ 42.9 

- ลงทะเบยีน1,867 ราย 
- เป็นคู่ค้า 1,434 ราย 

1. UNHCR 
2. UNESCAP 
3. UNDP 

 
จากการศึกษามีข้อสังเกตว่า จ านวนผู้ประกอบการไทยที่ลงทะเบียน

ในระบบ UNGM เพ่ิมสูงขึ้นติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2561 และมีจ านวนมากที่สุดในประเทศสมาชิก
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อาเซียน34 ในขณะที่สาธารณรัฐสิงคโปร์มีผู้ประกอบการลงทะเบียนใน UNGM เพียง 752 ราย แต่มี
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติสูงที่สุด โดยสินค้าที่สหประชาชาติ (โครงการอาหารโลก หรือ 
World Food Programme: WFP) จัดซื้อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์มากที่สุดติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2560 
คือ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลเป็นการภายในจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้างของ WFP พบว่า ส านักงาน WFP ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส านักงานระดับภูมิภาค (regional 
office) มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทข้าว ปลากระป๋อง และบิสกิต เพ่ือจัดส่งไปยังประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยใช้วิธี เปิดประมูลจากทั่วโลก อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการไทยยังไม่ได้เป็นคู่ค้าของ WFP ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ปัญหาในการ
จัดท าเอกสารภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการพิจารณาของ WFP เนื่องจากมีผู้ประกอบการไทยหลายราย 
ไม่ติดต่อกลับหลังจากที่ WFP ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม และราคาสินค้าซึ่งยังไม่ 
competitive เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการจากประเทศอ่ืน รวมทั้ง WFP มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการจัดซื้อสินค้าประเภทอาหารที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร 
(food safety)  

จากการศึกษาพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างจากประเทศไทยในช่วงปี 
2556-2563 ส่วนใหญ่เป็นภาคการบริการ โดยมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่สหประชาชาติจัดซื้อจัดจ้าง
จากประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปี 2563 โดยเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559  
ซึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งท าให้การจัดซื้อจัดจ้างด้านการเดินทาง 
อาหาร และที่พัก ซึ่งเป็นหมวดสินค้าและบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการไทย ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยมีมูลค่าเพียง 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 15.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 
2562 และ 13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า โดยที่สินค้าและ

                                           
34 สาขาของผู้ประกอบการไทยท่ีลงทะเบียนใน UNGM ได้แก่ 1) Travel, Food, and Lodging  
2) Transportation, Storage, and Mail Services 3) Structures, Construction Components 4) Public 
Sector Related Services 5) Public Order and Security Services 6) Printing, Photo, and AV 
Equipment 7) Power Generation Machinery 8) Politics and Civic Affairs Services 9) Management 
and Admin Services 10) Industrial Manufacturing Services 11) Industrial Cleaning Services 12) IT 
and Communication Equipment 13) Health Care Services 14) Furniture 15) Financial and Insurance 
Services 16) Engineering and Research Services 17) Editorial, Design, and Graphic Services  
18) Distribution Equipment 19) Building and Maintenance Services 
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บริการที่สหประชาชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นสินค้าและบริการที่ผู้ ประกอบการไทยมีศักยภาพ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการ กอปรกับ
ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตโดยใช้
นวัตกรรม (Innovation-driven Economy) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร นอกจากนี้ การมีท าเลที่ตั้งและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะแก่การเป็นฐาน
การผลิตและการกระจายสินค้าในภูมิภาค ประเทศไทยจึงมีลู่ทางและศักยภาพในการขยับตัวขึ้นเป็น
ประเทศคู่ค้าหลักของสหประชาชาติในอาเซียนได้ 

(b) หน่วยงานสหประชาชาติที่จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก
ผู้ประกอบการไทย 

จากการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่ปี 2558-2563 UNESCAP ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees: UNHCR) และ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme: UNDP) เป็นหน่วยงานที่มี
การจัดซื้อจัดจ้างจากประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุด โดยสาขาสินค้า
และบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากจากประเทศไทย 4 อันดับแรก ได้แก่ การบริหารจัดการและ 
งานบริหาร การเดินทาง อาหาร และท่ีพัก บริการอาคารส านักงานและการบริหารจัดการอาคาร และ
บริการคมนาคมขนส่ง โดยสาขาสินค้าและบริการที่ก าลังเป็นที่สนใจมากขึ้นคือหมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟแวร์ ทั้งนี้  หมวดสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้างในปี  2563 แยกเป็น 
รายหน่วยงาน มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3  หน่วยงานสหประชาชาติและหมวดสินค้าและบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก

ผู้ประกอบการไทย ในปี 2563 
หน่วยงาน หมวดสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับแรก 

1. UNESCAP 1. การเดินทาง อาหาร และที่พัก 
2. บริการท าความสะอาด 
3. การบริหารจัดการ 
4. การบริการสาธารณะ 
5. บริการสาธารณสุข 

2. UNHCR 1. วิศวกรรมและการค้นคว้าวิจัย 
2. การบริหารจัดการ 
3. รถยนต์และส่วนประกอบ 
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หน่วยงาน หมวดสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับแรก 
4. กระเป๋าเดินทางและของใช้ส่วนตัวที่เก่ียวกับการเดินทาง  (survival kits) 
5. การพิมพ์เอกสาร รูปภาพ และอุปกรณ์ AV 

3. UNDP 1. การบริหารจัดการ 
2. การบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
3. การเดินทาง อาหาร และท่ีพัก 
4. อุปกรณ์การแพทย ์
5. การบริการอ่ืน ๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง 

 
อนึ่ง UNESCAP เป็นส านักงานภูมิภาคภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีภารกิจหลักในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
โดยการให้ข้อมูลข้อแนะน าเชิงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพและความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก35 ใน 8 สาขา ประกอบด้วย (1) Macroeconomic 
Policy and Financing for Development (2) Trade, Investment and Innovation (3) Transport 
(4) Statistics (5) Social Development (6) Environment and Development (7) ICT and 
Disaster Risk Reduction และ (8) Energy โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda on Sustainable Development) ในการนี้ UNESCAP จึงไม่ได้
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเฉพาะภารกิจในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงหน่วยงานภายใต้ UNESCAP 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานประจ าประเทศไทยของโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP), UN Office for Disaster 
Risk Reduction (UNISDR), ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of 
the High Commissioner for Human Rights: OHCHR), UN Office for Coordination of 
Humanitarian Affairs (UNOCHA) และส านักงานของทีมสหประชาชาติในประเทศไทย (UN 
Country Team in Thailand) จึงถือเป็น “ตลาด” ที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายของผู้ประกอบการไทย 
โดยสินค้าและบริการที่ UNESCAP มีแผนจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564 ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ส านักงาน การติดตั้งระบบเครือข่ายดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับ  
การประชุม การติดตั้งระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ

                                           
35 UNESCAP มีสมาชิก จ านวน 53 ประเทศ และสมาชิกสมทบ (associate members) จ านวน 9 แห่ง ท้ังนี้ 
สามารถสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที ่ESCAP Members and Associate Members | ESCAP (unescap.org)  
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เป็นคู่ค้ากับ UNESCAP ต้องลงทะเบียนในระบบ UNGM โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของ UNESCAP ผ่านทาง https://www.unescap.org/procurement  

ส าหรับผู้ ประกอบการที่ สน ใจ เป็นคู่ ค้ ากั บ  UNHCR จะต้อ ง
ลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ UNHCR อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากลงทะเบียนในระบบ 
UNGM ผ่านทาง www.unhcr.org/supply ทั้งนี้ UNHCR มีภารกิจหลักด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม อาทิ สุขอนามัย น้ าดื่ม อาหาร แก่ผู้ลี้ภัย (refugees) ผู้หนีภัย (displaced persons) 
และผู้ไร้รัฐ (stateless) ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง สินค้า
หลักที่ UNHCR ซื้อจัดจ้าง ได้แก่ อุปกรณ์การเกษตร ผ้าห่ม เสื้อผ้า ยาและเวชภัณฑ์ เชื้อเพลิง ปั๊มน้ า
แ ล ะ เ ค รื่ อ งปั่ น ไฟ  อุ ปกรณ์  IT และกา รสื่ อ ส า ร  ที่ น อน  และถุ ง นอน  เ ต็ นท์  อุ ป ก รณ์ 
ท าครัวและเตา โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ส่วนบริการหลักที่ UNHCR จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
การท าความสะอาด การก่อสร้าง การบริการสาธารณสุข การติดตั้งระบบไฟฟ้า การประกันภัย บริการ
ด้าน IT และการสื่อสาร การเช่าส านักงาน การไปรษณีย์ บริการด้านการแพทย์และการอพยพ  
การซ่อมถนน การจัด workshop และการฝึกอบรม การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น36  

ส าหรับการเป็นคู่ค้ากับ UNDP ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างของ UNDP ผ่านทาง https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/jobs-
--procurement.html ซึ่ง UNDP มีการจัดท าข้อมูลประกาศข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างเป็นภาษาไทย
ด้วย ทั้งนี้ UNDP มีภารกิจหลักในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่วมกับรัฐบาล โดยการ
สนับสนุนและผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ สู่เครือข่ายการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
การป้องกันและฟ้ืนฟูในสถานการณ์ฉุกเฉิน การพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึงโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
และความเสมอภาคทางเพศ สินค้าหลักส่วนใหญ่ที่ UNDP จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ส าหรับใช้ในห้องทดลอง อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ที่พักและอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนบริการหลักที่ UNDP จัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่  บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม  
การพิมพ์ การออกแบบ การคมนาคมขนส่ง การขนส่งสินค้า การทดลองทางเภสัชกรรม การแปล  
การให้ค าปรึกษา เป็นต้น37  

                                           
36 https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Document?widgetId=4167&documentId=833197 
37 Procurement | United Nations Development Programme (undp.org) 
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อนึ่ง ปัจจุบัน สหประชาชาติมีนโยบายให้อ านาจกับส านักงานภูมิภาค 
(regional office) และส านักงานประจ าประเทศ (country office) มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น 
อาทิ ก าหนดให้ UNESCAP มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง ในขณะที่ UNDP มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง เพ่ิมขึ้นจากปี 2549  
ซึ่งส านักงานภูมิภาคมีวงเงินส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้
ส านักงานภูมิภาคและส านักงานประจ าประเทศมีความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น  
ในขณะเดียวกัน วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่ส านักงานประจ าประเทศ (country office) สามารถ
อนุมัติได้ในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปตามหน่วยงาน 

จากการศึกษาพบว่า สหประชาชาติให้โอกาสผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่
และรายย่อยในการเสนอขายสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท ธรรมดาเพรส 
จ ากัด ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 4,000,000 บาท ประสบความส าเร็จในการเป็นคู่ค้ากับ
สหประชาชาติมากว่า 20 ปี โดยรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นามบัตร สติ๊กเกอร์ บัตรเชิญ ซองจดหมาย 
โปสเตอร์สมุดโน้ต จดหมายข่าว และรายงาน ให้หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยกว่า  
10 หน่วยงาน อย่างไรก็ดี อุปสรรคส าคัญของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs คือ ความสามารถ 
ในการสื่อสารและจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษ คุณภาพสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตและ
สาขาสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของสหประชาชาติตาม UNSPSC ประสบการณ์จ าหน่ายสินค้า
กับต่างประเทศ และการส่งมอบสินค้าตรงตามก าหนดเวลา นอกจากนี้ ปัญหาเงินทุนส ารองก็เป็น
ปัจจัยส าคัญ เนื่องจากตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของสหประชาชาติจะไม่มีการออกตราสาร
เครดิต (Letter of Credit: L/C) หรือหนังสือค้ าประกันจากธนาคารในการช าระหนี้ และการวาง 
เงินมัดจ าล่วงหน้าจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีและภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด โดยหน่วยงานของ
สหประชาชาติหลายหน่วยงาน อาทิ UNESCAP ก็ไม่มีนโยบายวางเงินมัดจ าล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยทั่วไป
สหประชาชาติจะช าระเงินค่าสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการภายใน 30 วัน หลังจากได้รับสินค้า
และบริการ และตรวจสอบสินค้าและการให้บริการครบถ้วนแล้ว 
 
3.2  การด าเนินการของกรมองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
เป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ 

จากการศึกษาพบว่า แนวคิดในการด าเนินโครงการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับ
สหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยเป็นความริเริ่มของนายอัษฎา ชัยนาม เมื่อปี 2540 ขณะด ารง
ต าแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจเห็นประโยชน์ของสหประชาชาติในเชิงรูปธรรมมากขึ้น
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และใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของสหประชาชาติ  
ซึ่งศูนย์พาณิชยกรรม ณ นครนิวยอร์ก เป็นหน่วยงานที่น าความคิดริเริ่มดังกล่าวไปสานต่อ โดยมีการ
จัดสัมมนาให้ข้อมูลการท าธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยที่กรุงเทพฯ ครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2540 และต่อมากรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  รับเป็นผู้ด าเนินการต่อ 
อย่างไรก็ดี จากข้อมูลพบว่า นับตั้งแต่ปี 2549 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่าง
ประเทศกลายเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการจัดการสัมมนาและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยท าธุรกิจกับสหประชาชาติ โดยในช่วงแรก มีการจัดการสัมมนาฯ ร่วมกับ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และในปี 2551 2553 2556 2558 2560 และ 2563 กรมองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพการจัดการสัมมนาฯ เพียงผู้เดียว โดยมีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน
สหประชาชาติ อาทิ UNPD UNESCAP และ UNDP มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการและขั้นตอน
การท าธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ โดยมีผู้ประกอบการไทยหลากหลายสาขาเข้าร่วม
การสัมมนาฯ ในแต่ละครั้ง ประมาณ 80-150 ราย อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือเกษตรกรรม อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงาน ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ โดยส่วนใหญ่เป็น 
SMEs นอกจากนี้ เมื่อปี 2550 มีการจัดให้รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายบริหาร พบหารือกับ
ผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้บริหารระดับสูงของ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ รูปแบบของการสัมมนาฯ ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จะเน้นการให้ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของสหประชาชาติ หมวดสินค้าและบริการที่เป็นที่สนใจ
ของสหประชาชาติ และการลงทะเบียนในระบบ UNGM โดยเมื่อปี 2550 กรมองค์การระหว่าง
ประเทศเคยจัดท าและบรรจุข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ รวมทั้งขั้นตอน
การลงทะเบียนในระบบ UNGM ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศแต่เนื่องจากกระทรวง 
การต่างประเทศมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลดังกล่าวจึงสูญหายไป
จากระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน 

นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า มีการจัดการสัมมนาฯ ในปี 2563 จ านวน 2 ครั้ง ในเดือน
กรกฎาคมและธันวาคม 2563 โดยเป็นการจัดการสัมมนาฯ ซึ่งมีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
หลายภาคส่วนและมีรูปแบบที่แตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเชิญผู้ประกอบการไทยรวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม  
ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน โดยเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการ SMEs มาบอกเล่าประสบการณ์และเทคนิคในการท าธุรกิจ
กับสหประชาชาติ รวมทั้งมีการขยายกลุ่มเป้าหมายซึ่งเดิมเน้นแต่ภาคธุรกิจ โดยเชิญวิสาหกิจเพ่ือ
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สังคมและกรมพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานด้วย เพ่ือขยายกลุ่มผู้ประกอบการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างความเจริญและกระจายรายได้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งผลจากการสัมมนาฯ 
สามารถผลักดันให้บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติผ่าน
ระบบ UNGM และมีผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในปี 2563 ลงทะเบียนในระบบ 
UNGM จ านวน 60 บริษัท โดยนาง Anne Matthews ผู้อ านวยการฝ่ายงานบริหาร UNESCAP 
ในขณะนั้น กล่าวว่า การสัมมนาฯ เป็นเวทีส าคัญให้ผู้ประกอบการไทยใช้เป็นช่องทางการน าเสนอ
สินค้าและบริการให้หน่วยงานสหประชาชาติ และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ UNESCAP สามารถขยาย
ฐานคู่ค้ากับภาคธุรกิจไทยได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNESCAP ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 40.019 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารเพ่ือรับมือกับแผ่นดินไหว
หรือ Seismic Mitigation Project (SMP) ในช่วงปี 2560-2566 ซึ่งจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
ระบบโครงสร้างหลักของอาคาร รวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม และระบบการประปา จึงเป็น
โอกาสที่ส าคัญของผู้ประกอบการไทยสาขาการก่อสร้าง อุปกรณ์ส านักงานและเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้ง
บริการขนย้าย นอกจากนี้ UNESCAP ยังมีแผนด าเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุม (UN Convention 
Centre Modernization) ให้รองรับการประชุมรูปแบบผสมผสาน (hybrid) เพ่ือรองรับผู้เข้าร่วม 
การประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้ การสัมมนาฯ เมื่อปี 2563 ถือว่าประสบผลส าเร็จดีกว่าการสัมมนาฯ  
ที่ผ่านมาซึ่งเน้นให้ความส าคัญเฉพาะการอธิบายวิธีการลงทะเบียนใน UNGM แต่การสัมมนาฯ ในปี 
2563 เริ่มมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการของ UNESCAP จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน 39 บริษัทจาก 57 บริษัท ลงทะเบียนใน
ระบบ UNGM โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทเฟอร์นิ เจอร์ไทยสามารถเป็นคู่ค้ากับ
สหประชาชาติ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชนก็มีการสร้างเครือข่ายการติดต่อกับ UNESCAP เพ่ือหารือ
เรื่องการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในสหประชาชาติ 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการท า
ธุรกิจกับสหประชาชาติและมีผู้ประกอบการจ านวนมากมีการนัดหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ของ UNESCAP ภายหลังการสัมมนาฯ เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนในระบบ UNGM 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะท าธุรกิจกับสหประชาชาติ  
 
3.3  ความร่วมมือระหว่างกรมองค์การระหว่างประเทศกับหน่วยราชการและหน่วยงานไทย 

ในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย  
จากการศึกษาพบว่า กรมองค์การระหว่างประเทศยังไม่มีความร่วมมือกับหน่วยราชการและหน่วยงาน
ไทยที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา มีแค่การเชิญ  
หน่วยราชการและหน่วยงานไทยเข้าร่วมการสัมมนาฯ และการขอความร่วมมือในการช่วย
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการสัมมนาฯ ให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบ ซึ่งเป็นลักษณะการด าเนินการ
แบบกิจกรรมประจ าปีแบบครั้งเดียวจบ แต่ยังไม่มีการหารือหรือวางแผนการด าเนินการร่วมกันใน
ระยะยาวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า   
หน่วยราชการและหน่วยงานที่น่าจะสามารถร่วมมือกับกรมองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การด าเนินการเชิงรุกในเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การเสริมสร้างความตระหนักรู้และ  
การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยน่าจะประกอบด้วยส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 
(Global Compact Network Thailand: GCNT) ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลและหารือกับผู้บริหาร
ของ สสว. และ GCNT ในเบื้องต้นพบว่า ทั้งสองหน่วยงานยังมีข้อมูลเกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติค่อนข้างจ ากัด รวมทั้งยังไม่เคยมีความร่วมมือ
ระหว่างกันหรือมีการหารือและวางแผนการด าเนินการร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องนี้ 
การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องนี้จึงถือเป็นมิติใหม่และช่วยสร้าง
เครือข่ายส าหรับการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว โดยผู้บริหาร 
สสว. และ GCNT มีความสนใจที่จะหารือเพ่ิมเติมกับกรมองค์การระหว่างประเทศเพ่ือแสวงหา
แนวทางความร่วมมือระหว่างกันต่อไป  

3.3.1  การส่งเสริมความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)  

รัฐบาลไทยมีการด าเนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน SMEs อย่างจริงจังภายหลัง
วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในปี 2540 โดยคาดหวังว่า SMEs จะเป็นช่องทางในการเสริมสร้าง
รายได้และสร้างงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเชื่อว่า SMEs จะเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความยั่งยืน
ในระบบเศรษฐกิจฐานราก38 โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมี
พันธกิจหลักในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs  
ซึ่งต่อมารวมถึงวิสาหกิจขนาดย่อยหรือกลุ่ม MicroSMEs และเรียกรวมว่า MSME) ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในภาพรวมให้สอดคล้อง เกื้อหนุน และไม่ทับซ้อนกัน เพ่ือให้ MSME สามารถ
เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีการจัดท าแผนการส่งเสริม SMEs ทุก 5 ปี ปัจจุบัน สสว.  
อยู่ระหว่างการใช้แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2565) และมีวิสัยทัศน์ในการ “เป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน” โดย สสว. มีข้อมูลการติดต่อ 

                                           
38 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ้ึงภากรณ์,. นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง, [ออนไลน], 2562, 
แหล่งที่มา: https://www.pier.or.th/?abridged=นโยบายส่งเสรมิ-smes-เราไปถึงสิ่งที.่.. [3 สิงหาคม 2564]. 
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SMEs ทั้งภาคการค้าและบริการที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประมาณ 700,000 กว่าแห่งทั่ว
ประเทศ โดยที่ผ่านมา สสว. มีการด าเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริม SMEs ร่วมกับ
สมาพันธ์  SME ไทย รวมทั้ งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าและ 
สภาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศไทย 
(TDRI) พบว่ายังมีความซ้ าซ้อนในการด าเนินการและการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริม SMEs ของหน่วย
ราชการและหน่วยงานไทยซึ่ง สสว. สามารถเป็นกลไกส าคัญที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริม 
SMEs ทั้งหมด39 ในการนี้ การประสานความร่วมมือระหว่างกรมองค์การระหว่างประเทศกับ สสว. 
เพ่ือผลักดันแผนการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยจึง
น่าจะส่งผลให้การด าเนินการของกรมองค์การระหว่างประเทศในเรื่องนี้มีความครอบคลุมและเข้าถึง
ผู้ประกอบการไทยในวงกว้างมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม ในขณะเดียวกัน ก็มีความสอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจหลักของ สสว. และสอดรับกับแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง
แผนการส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งจัดท าข้ึนเฉพาะกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะ
กิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีเป้าหมายให้ SMEs ไทย
เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพ่ือให้ SMEs 
สามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดในสถานการณ์โควิด-19 โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ SMEs เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนและทั่วถึง ซึ่งจะ
เป็นหลักการส าคัญของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) เช่นกัน 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า แผนการส่งเสริม SMEs ของ สสว. เน้นการส่งเสริม 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงตลาดสากล การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการประกอบธุรกิจ โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 
SMEs และระบบ Thai SME-GP เพ่ือสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นอกจากนี้ 
ในปี 2564 สสว. มีการพัฒนาระบบ SME Access เพ่ือเป็นช่องทางให้ SMEs ในการเข้าถึงงานบริการ
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ สสว. และหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 
ทุกเวลา และทุกสถานที่ ผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด40 รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล SMEs Big 

                                           
39 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานผลการศึกษา การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหนา้ที่ของ
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.), (มีนาคม 2560). 
40 บอร์ด สสวเดินหน้าโครงการเอสอ็มอีคนละครึ่ง ยกระดับผู้ประกอบการ, [ออนไลน], 2564, แหล่งทีม่า: 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/947157 [3 สิงหาคม 2564]. 
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Data ให้ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น41 โดยปัจจุบัน สสว. มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 
สภาอุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล SMEs Big Data ในการนี้ กรมองค์การ
ระหว่างประเทศจึงมีลู่ทางที่จะสามารถหารือกับ สสว. เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล SMEs Big Data ของ สสว. กับระบบฐานข้อมูลของกรมองค์การระหว่างประเทศเพ่ือเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ  
ให้ผู้ประกอบการไทยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่ม SMEs ได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ จากการหารือกับผู้บริหาร สสว. ทราบว่า ปัจจุบัน สสว. ตระหนักถึง
ความส าคัญของการส่งเสริมด าเนินการของ SMEs ให้สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติ
มากขึ้น โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN 
Women) จัดงานเปิดตัวรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Award เพ่ือยกย่องธุรกิจ
ต้นแบบ รวมทั้ง SMEs ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโดยใช้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีหรือ 
Women’s Empowerment Principles (WEPs) เป็นเกณฑ์ ในการนี้ กรมองค์การระหว่างประเทศ
จึงน่าจะมีลู่ทางการกระชับความร่วมมือกับ สสว. ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้
ผู้ประกอบการไทยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหลักการสากลในการด าเนินธุรกิจของ
สหประชาชาติ ซึ่ งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเป็นคู่ค้ากับ
สหประชาชาติได้ง่ายขึ้น และยังสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ สสว. ตามแผนปฏิบัติการ สสว. 
ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการและผลักดันการ
ส่งเสริม MSMEs ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ MSMEs สามารถเติบโตและแข่งขันได้ 
ในระดับสากล 

3.3.2  การส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 
(Global Compact Network Thailand: GCNT)  

GCNT เป็นเครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2559 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานผู้บริหาร CP Group เป็นประธาน จากข้อมูลสถานะ ณ ปี 2563 GCNT มีสมาชิก จ านวน  
64 บริษัท ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจหลากหลายขนาดและมีมูลค่าของบริษัทรวมกันสูงถึงประมาณ  4.2  
ล้านล้านบาท42 GCNT เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global 

                                           
41 สสว.เร่งอัพเดตทะเบียน SMEs พร้อมจัดท าฐานข้อมลู Big Data, [ออนไลน], 2564, แหล่งที่มา: 
https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_153223 [3 สิงหาคม 2564]. 
42 Global Compact Network Thailand, รายงานประจ าปี 2563.  
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Compact: UNGC) ซ่ึงเป็นข้อริเริ่มของนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่  
31 มกราคม 2542 และเริ่มด าเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2543 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั่วโลกด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดคล้องกับหลักการสากล 10 ประการ ของ
สหประชาชาติ ปัจจุบัน มีภาคธุรกิจกว่า 12,000 บริษัท และองค์กรที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจอีกกว่า 3,000 
แห่ง ใน 160 ประเทศท่ัวโลก43 เป็นสมาชิก โดยผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม UNGC จะต้องเป็นองค์กร
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการและต้องช าระค่าสมาชิกรายปีตาม
สัดส่วนยอดขายหรือรายได้สุทธิรายปี จากการศึกษาพบว่า โดยที่ GCNT เป็นเครือข่ายของ UNGC  
จึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ  
ที่สหประชาชาติให้ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการของสหประชาชาติในด้านต่าง  ๆ 
ซึ่งรวมทั้งแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ รายงานประจ าปีของ GCNT ระบุว่า วิสัยทัศน์ของ 
GCNT คือ การเป็นเครือข่ายที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทย
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และ  
การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อประชาชน สังคม และประเทศ โดยยึดหลักการสากลของ
สหประชาชาติ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน  
การทุจริต  

GCNT มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 5 ประการ คือ 
1)  การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมองค์ความรู่แก่สาธารณะ อาทิ การจัดท า

ดัชนีด้านความยั่งยืนของไทยเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 
2)  การน ากลไกการตลาดมาช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยผนึกความร่วมมือของ

ภาคเอกชนและภาครัฐผ่านการจัดกิจกรรมและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3)  การสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับการเติบโตแบบยั่งยืน
ในทุกระดับขององค์กร ผ่านกิจกรรมอบรมในรูปแบบ Workshop, e-Learning, Virtual Training 
และ Webinar และการจัดท ารายงานประจ าปีด้านความยั่งยืน 

4)  การยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืนเพื่อการเสริมสร้างพลังและ
แรงจูงใจ เพ่ือเพ่ิมพลังให้ผู้ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน SDGs 

                                           
43 United Nations Global Compact, UN Global Compact Strategy 2021-2023, (United Nations. New 
York. USA). 



41 

 

5)  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การค้นคว้าวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม การสร้างระบบนิเวศ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการคิดค้นและเรียนรู้ โดยเฉพาะด้าน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon neutral) การบริหารจัดการขยะ (zero waste) การลด
ความเหลื่อมล้ าโดยการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล  

จากการศึกษาพบว่า GCNT สามารถเป็นหน่วยงานพันธมิตรของกรมองค์การ
ระหว่างประเทศในการเสริมสร้างศักยภาพและลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยอย่างเป็น
รูปธรรมได้ เนื่องจากนอกจากการด าเนินงานของ GCNT เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย UNGC ซึ่งเน้นให้
ภาคธุรกิจค านึงถึงหลักการสากลที่สหประชาชาติให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของแนวปฏิบัติในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติแล้ว GCNT ยังมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ
กับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างรากฐานการท าธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศ
ไทย โดยสมาชิกของ GCNT สามารถเข้าถึงและน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากฐานข้อมูลของ UNGC 
และจากเครือข่าย UNGC ทั่วโลก มาปรับใช้กับภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้ 
จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า GCNT มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนิน
ธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติและสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศในประเทศไทยหลายครั้ง และหลายโครงการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ ร่วมกับ  ก.ล.ต. 
และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการสัมมนา “From ESG to SDGs: Integrating 
SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment 
Strategies” เพ่ือพัฒนาตลาดทุนไทย และร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและ UNDP จัดเวทีประชุม
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในโลกหลัง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีการจัดตั้งศูนย์อบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(Business and Human Rights Academy) เพ่ือให้ข้อมูลและมุมมอง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเตรียมแผนปฏิบัติการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights: UNGPs) ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแก่ภาคธุรกิจไทย โดยเชิญผู้แทนจาก UNDP เป็นวิทยากร นอกจากนี้ 
GCNT ยังร่วมกับส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) และสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy: BCG) เ พ่ือสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเปลี่ยนวิธีคิดและปรับรูปแบบธุรกิจสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ทั้งนี้ จากการหารือเบื้องต้นกับผู้บริหาร GCNT พบว่า แม้ว่าปัจจุบัน สัดส่วนของ 
SMEs ที่เป็นสมาชิก GCNT ยังมีจ านวนไม่มาก ซึ่งอาจเกิดจาก SMEs มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ตามข้อก าหนดของ GCNT โดยเฉพาะด้านการน า SDGs เป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ การช าระ 
ค่าสมาชิกรายปี รวมทั้งขาดความพร้อมด้านก าลังคนและงบประมาณในการจัดท ารายงานด้านความยั่งยืน  
ในการนี้ การน าหลักการของ UNGC ไปสู่การปฏิบัติของ SMEs และการส่งเสริมให้ SMEs ร่วมเป็น
สมาชิก GCNT จึงถือเป็นความท้าทายของ GCNT อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GCNT จะถือ
เป็นการติดอาวุธและเปรียบเสมือนใบเบิกทางให้ผู้ประกอบการไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา GCNT มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แต่ GCNT ยังไม่เคยมีความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและยินดีที่จะหารือกับกรมองค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก GCNT เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ SMEs 
ตามหลักสากลของสหประชาชาติซึ่งจะช่วยเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้
ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งยกระดับการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการช่วยให้ GCNT สามารถขยายเครือข่ายการเผยแพร่หลักการของ UNGC  
ให้ภาคธุรกิจไทยในวงกว้างมากขึ้น โดยอาจจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของการจัดสัมมนาฯ และ
การจัดฝึกอบรม 

3.3.3  การเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise: SE) 

ปัจจุบัน รัฐบาลไทยเล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในฐานะ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ช่วยเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการออกพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งให้ค าจ ากัดความว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise: 
SE) หมายความว่า “บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม
เป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” โดยธุรกิจที่จดทะเบียน
เป็น SE ต้องเป็นธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายได้ร้อยละ 50 ของบริษัทต้องมาจากการด าเนินธุรกิจและต้องแบ่งก าไร
อย่างน้อยร้อยละ 70 ให้กับการพัฒนาชุมชน44 และมีการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(สวส.) ขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมและเครือข่ายผู้ประกอบการ SE ที่หลากหลายและมีคุณภาพรวมทั้งมีการออกมาตรการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ SE หลายด้าน อาทิ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวก

                                           
44 พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  
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ในการระดมทุน และการจัดการสัมมนาระดมสมอง โดยในช่วงปี 2561-2563 มีจ านวน SE เพ่ิมข้ึนถึง 
2 เท่าจาก 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากข้อมูลของ สสว. ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564)  
มีบริษัทที่จดทะเบียนเป็น SE ตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจเ พ่ือสังคมฯ จ านวน 160 แห่ง  
ซึ่งหม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Thailand 
Association) เชื่อว่า “แนวโน้มการเกิดใหม่ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นเรื่องดีมาก เพราะหากมี
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้มีจ านวนมากขึ้นเรื่อย  ๆ ปัญหาทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น”45 

จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการของ SE ในประเทศไทยในปัจจุบันเน้นการสร้าง
ผลกระทบทางสังคม (impact investment) โดยน าผลก าไรไปลงทุนซ้ าเพ่ือสร้างผลกระทบทางสังคม 
ที่มากยิ่งขึ้น ๆ ไป โดยส่วนใหญ่เน้นการกระจายรายได้สู่หน่วยผลิตในกลุ่มสังคม ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (social responsibility) ความเป็นธรรม การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ และวิทยาการในหมู่สมาชิก SE รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นส่วนประกอบในการลด
ต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุ้มค่ามากที่สุด การด าเนินธุรกิจของ SE จึงเน้นการสร้าง
คุณค่าในตัวมนุษย์มากกว่ารายได้ขององค์กร นอกจากนี้ SE ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน 
SDGs โดยปัจจุบัน SE ในประเทศไทยมีการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs หลายเป้าหมาย 
อาทิ การขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ (เป้าหมายที่ 1) การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 2) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และการจ้างงานที่มีคุณค่า (เป้าหมายที่ 8) และการท าให้เมืองและการตั้ง  
ถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เป้าหมาย  
ที่ 11) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือสังคม (social innovation) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อันจะน าไปสู่ความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ าได้อย่างเป็นรูปธรรม SE จึงเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ในการนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การส่งเสริมลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับ
สหประชาชาติให้ SE จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจยังระดับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานระดับพ้ืนที่และชุมชนซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน  
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
รวมทั้งจุดเน้น (Priorities) ของกระทรวงการต่างประเทศในการสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืน 
(inclusiveness and sustainability) โดยใช้กรอบการทูตพหุภาคีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

                                           
45 บทความจากเว็บไซต์ส านักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม https://www.osep.or.th/ธุรกิจเพื่อสังคมเริ่มค/  
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เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมา การส่งเสริมโอกาสในการกระจาย
สินค้าของวิสาหกิจชุมชมในระดับสากลยังอยู่ในวงจ ากัด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากรูปแบบของการด าเนิน
กิจการของ SE ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในระดับท้องถิ่นซึ่งยังมีความสามารถในการผลิตทั้งในแง่ปริมาณ
และมาตรฐานสินค้าจ ากัด อย่างไรก็ดี หลังจากมีการจัดตั้ง สวส. การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมก็มี
การก าหนดทิศทางและมาตรการส่งเสริม SE จากภาครัฐชัดเจนมากข้ึน อาทิ เมื่อเดือนกันยายน 2562 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สวส. และสมาคมธุรกิจเพ่ือ
สังคม ร่วมกันจัดงานสัมมนาเพ่ือแนะน าแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพ่ือสังคม รวมถึงช่องทาง 
การระดมทุน46 และเมื่อเดือนธันวาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ สวส. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริม SE ในการจ าหน่ายสินค้าสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางการเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business 
Matching) ผ่านแพลตฟอร์ม ThaiTrade.com นอกจากนี้ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม และกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม” ระหว่าง สวส. กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 17 หน่วยงาน และองค์กร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมให้เกิดความยั่งยืน47 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งกรมองค์การระหว่างประเทศ มีการจัดสัมมนาระดมสมองเพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของ SE ในฐานะพลังส าคัญในการขับเคลื่อน SDGs อย่างต่อเนื่อง โดยกรมองค์การ
ระหว่างประเทศได้ริเริ่มเชิญมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ที่ประสบความส าเร็จในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ โดยชนะการประมูลการเปิดร้าน Café 
DoiTung ที่ UN Conference Centre (UNCC) มาแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
สัมมนาการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2563 

จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถเป็น
กรณีศึกษาในการส่งเสริมให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติได้ ทั้ งนี้ กุญแจส าคัญของ
ความส าเร็จของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติเกิดจากการการปรับคุณภาพ
ของสินค้าและกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ SDGs โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้หลักการ 5 Ps ของ 
SDGs ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย  

1)  People การพัฒนาคน โดยให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและ
ความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

                                           
46 บทความจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย:์ 
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=7667 
47 บทรวามจากเว็บไซตส์ านักงานส่งเสรมิวิสาหกจิเพื่อสังคม: https://www.osep.or.th/สวส-จัด-mou-จับมือร่วม-
17-ภาค/ี 
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2)  Prosperity ส่งเสริมให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและด าเนินชีวิตร่วมกับ
ธรรมชาติ 

3)  Peace ส่งเสริมสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข มีสันติภาพ และ
ไม่แบ่งแยก 

4)  Partnership ส่งเสริมหุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ในการขับเคลื่อน SDGs 

5)  Planet ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือชนรุ่นหลัง 

นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมีการด าเนินการลดขยะเป็นศูนย์ (zero waste) 
ตั้งแต่ปี 2561 และมีการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 8 โดยมีการก าหนดกรอบการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
ในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การก าหนดนโยบาย กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 

1)  Re-Processing การใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการขยะ 

2)  Re-Thinking Policy การใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และกิจกรรมที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3)  Re-Product and Services ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนชุมชน และตอบโจทย์การบริโภคอย่างมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้ง 
บรรจุภัณฑส์ินค้า 

ทั้งนี้ จากข้อมูลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ปริมาณการใช้กาแฟของร้าน Café DoiTung 
ที่ UNCC ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2,475 กิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 19 ของกาแฟที่จ าหน่ายทั้งหมดของ Café DoiTung ซึ่งสามารถกระจายรายได้และ
สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนได้ จ านวน 4.8 ล้านบาท 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ความส าเร็จของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
น่าจะสามารถใช้เป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันให้ SE รายอ่ืน ๆ เช่น บริษัท ดอยค า
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับมูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ และมีวิสัยทัศน์ในการเป็นต้นแบบธุรกิจเพ่ือสังคม โดยมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจาก
ชุมชนโดยส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรไทยพร้อมสนับสนุนและส่งเสริม
การเกษตรแบบปลอดภัย โดยใช้พลังงานทดแทน เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
ส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร ให้เป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติอย่างเต็มตัวหลังจากลงทะเบียน  
ในระบบ UNGM เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ดอยค าฯ คือผลิตผล 
ทางการเกษตรแปรรูป เช่น น้ ามะเขือเทศ ซึ่งน่าจะมีลู่ทางในการจ าหน่ายให้กับหน่วยงานสหประชาชาติ 
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อาทิ UN Procurement Division (UNPD) ซึ่งรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานเลขาธิการ
สหประชาชาติและปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN Peace Keeping Force)  
ทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563 จ านวน 2.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มเป็นสาขาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดเป็นอันดับสอง คิดเป็นมูลค่า 347  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) ซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดในปี 2563 คิดเป็นมูลค่า 1.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ48 ทั้งนี้ 
จากการหารือในเบื้องต้นกับนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัดทราบว่า การด าเนินงานของบริษัทดอยค าฯ 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยื นถึง 16 เป้าหมาย รวมทั้งหลักการสากลของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ดี อุปสรรคส าคัญในการเป็นคู่ค้ากับ
สหประชาชาติของบริษัท ดอยค าฯ ก็คือการจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอข้อมูลให้
สหประชาชาติ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศของบริษัท ดอยค าฯ วิเคราะห์ว่า สาเหตุ 
ที่บริษัทดอยค าฯ ยังไม่สามารถเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติแม้ว่าจะลงทะเบียนในระบบ UNGM มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เนื่องจากประเภทสินค้าที่หน่วยงานของสหประชาชาติต้องการจัดซื้อยังไม่ตรงกับ
สินค้าของบริษัท ดอยค าฯ ในการนี้ การวางแผนการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติอย่างเป็นระบบโดยเน้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานสหประชาชาติเพ่ือประกอบการท า Business 
Matching ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศ (enabling environment) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของ SE อย่างเป็นระบบและแบบองค์รวม ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ การเข้าถึงตลาดเงินทุน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทักษะในการประกอบธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาระบบ
โครงสร้างและเครือข่ายการสนับสนุน SE และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ของสังคมถึงความส าคัญ
ของ SE น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเพ่ิมโอกาสในเสนอขายสินค้าของบริษัท ดอยค าฯ 
รวมทั้ง SE และผู้ประกอบการไทยทั่วไปกับหน่วยงานของสหประชาชาติ ได้มากขึ้น ทั้ งนี้   
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มี SE ที่มีศักยภาพและด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
หลักการสากลของสหประชาชาติจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจที่ช่วยลดปริมาณขยะหรื  
อน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างคุณค่า ธุรกิจการจัดเลี้ยง ธุรกิจการบริหารจัดการข้อมูล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

                                           
48 United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2020 Annual Statistic Report on United 
Nations Procurement, (Denmark, July 2021). 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและโอกาสในการท าธุรกิจกับ
สหประชาชาติ โดยใช้ช่องทางการลงทะเบียนในระบบ United Nations Global Marketplace 
(UNGM) เป็นใบเบิกทาง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทาง
ธุรกิจกับสหประชาชาติและมองว่าการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติเป็นเรื่องยุ่งยากและมีขั้นตอน
ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดของผู้ประกอบการไทยด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการติดต่อ
สื่อสารและการจัดเตรียมเอกสาร ในการนี้ การส่งเสริมการด าเนินการเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะต้องด าเนินการพร้อมกันใน 2 มิติ กล่าวคือ ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกัน 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ทั้งด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติ ควบคู่กับการให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบขั้นตอน รวมทั้งระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
สหประชาชาติ และรายการสินค้าและบริการที่เป็นที่สนใจของสหประชาชาติ  

4.1.2 หน่วยงานของสหประชาชาติแต่ละหน่วยงานมีการก าหนดหมวดสินค้าและบริการ
ที่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างและวงเงินมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างกันไป และแต่ละหน่วยงาน 
มีอาณัติในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานของตนเอง ผู้ประกอบการไทยจึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรท าความเข้าใจกับแนวปฏิบัติ เงื่อนไข และ
ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ นอกจากนี้ โดยที่มีผู้ประกอบการทั่วโลกลงทะเบียนใน
ระบบ UNGM เป็นจ านวนมาก และสหประชาชาติเน้นหลักการความโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการจากทั่วโลกในการเสนอสินค้าและบริการให้หน่วยงานสหประชาชาติพิจารณาอย่าง  
เท่าเทียมกัน การท าธุรกิจกับสหประชาชาติจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการไทยจึงต้อง
พยายามหมั่นตรวจสอบข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของ UNGM และเว็บไซต์
หน่วยงานสหประชาชาติ เพ่ือจะได้ไม่พลาดโอกาสเสนอสินค้าและบริการให้หน่วยงานสหประชาชาติ
พิจารณา รวมทั้งต้องพยายามรีบตอบกลับในกรณีที่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานสหประชาชาติ  
เพ่ือรักษาสถานะของการเป็น active vendors ในรายชื่อผู้ประกอบการของหน่วยงานสหประชาชาติ 
รวมทั้งควรจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทที่มีเนื้อหาน่าสนใจแต่ไม่เยิ่นเย้อ (ความยาวไม่เกิน  
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1 หน้ากระดาษ) และพยายาม update ข้อมูลและรูปภาพรายการสินค้าและบริการที่น าเสนอ 
ในระบบ UNGM อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติและประเภทสินค้าและบริการที่สหประชาชาติต้องการได้
จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

- UN General Terms and Conditions for the Procurement of Goods and the 
Contracting of Services: https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/ 
attachment/page/pdf/general_condition_goods_services.pdf 

- Virtual UN International Procurement Seminar: UN International 
Procurement Seminar 2021-Home (b2match.io) 

- Annual Statistic Report on UN Procurement: Annual Statistical Report on 
UN Procurement (ungm.org) 

- United Nation Development Business: https://devbusiness.un.org/ 
4.1.3 โดยที่ความต้องการสินค้าและบริการของหน่วยงานสหประชาชาติมีความหลากหลาย

ทั้งในแง่หมวดหมู่ของสินค้าและบริการ และปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้วิธีจับคู่ (Business 
Matching) กลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติน่าจะช่วยให้การ
ด าเนินการในเรื่องนี้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบัน สหประชาชาติ
ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ภาคเอกชนช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยผู้ประกอบการทั่วโลกจ านวนมากก็มีการ integrate แนวคิดดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจ  
การส่งเสริมและให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการไทยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการด าเนินธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติจึงมีความส าคัญ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการไทยในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ ยังช่วยยกระดับการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานสากล 

4.1.4 จากการศึกษาพบว่า กรมองค์การระหว่างประเทศสามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย โดยใช้
ประโยชน์จากการเป็นหน่วยงานหลัก (core authority) ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
สหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน กรมองค์การระหว่างประเทศก็สามารถใช้การด าเนินการในเรื่องนี้ 
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมโยงภารกิจด้านการต่างประเทศกับ
ผลประโยชน์ของประชาชนที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบทบาทของกรมองค์การ
ระหว่างประเทศในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย 
จะเป็นในลักษณะ “กระบอกเสียง” กระจายข้อมูลเรื่องโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ และการ
ลงทะเบียนในระบบ UNGM ให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบ แต่ยังไม่มีการวางแผนการด าเนินการ 
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ที่ครบวงจร โดยอุปสรรคส าคัญที่ส่งผลให้การด าเนินการของกรมองค์การระหว่างประเทศในเรื่องนี้ 
ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมมากนักในช่วงกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา และส่งผลให้ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทย
ทั่วไปยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติในการท าธุรกิจกับสหประชาชาติ  
มีหลายปัจจัย ได้แก่ 

4.1.4.1 การขาดการวางยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการระยะยาวและ
ต่อเนื่อง และไม่มีการติดตามหรือประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

4.1.4.2 การขาดการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการเชิญ
ผู้ประกอบการไทยให้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในลักษณะเหวี่ยงแหเพ่ือหวังผลในเชิงปริมาณของ
ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม มากกว่าการเจาะจงกลุ่ มเป้าหมายให้ตรงตามความต้องการของ
สหประชาชาติ  

4.1.4.3 การขาดพันธมิตรและการบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยราชการและ
หน่วยงานไทยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานสหประชาชาติ 

4.1.4.4 การขาดการก าหนดหน่วยงานกลาง (focal point) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้านข้อมูลและติดต่อประสานงาน รวมทั้งการติดตามผล  
กับหน่วยงานสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัดของเจ้าหน้าที่กรมองค์การระหว่างประเทศ  
ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่จะสามารถให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบการไทยได้อย่าง
ละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอน เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติมีความซับซ้อนและ
ซ้ าซ้อน 

4.1.4.5 การขาดช่องทางการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ของสหประชาชาติซึ่งสามารถให้ข้อมูล “วงใน” ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
สหประชาชาติเพ่ิมเติมจากในเว็บไซต์ 

ทั้งนี้ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ความเห็นว่า 
การจัดท ารายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้ ท าให้กรมองค์การระหว่างประเทศสามารถ identify gaps  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งท าให้ผู้บริหาร 
กรมองค์การระหว่างประเทศตระหนักว่าบทบาทของกรมองค์การระหว่างประเทศไม่ใช่มีเพียง  
การส่งเสริมความร่วมมือกับสหประชาชาติในด้านวิชาการเท่านั้น แต่รวมถึงประเด็นส าคัญ (core issues) 
อ่ืน ๆ ด้วย อาทิ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศเจ้าบ้าน 
(host country) ของหน่วยงานสหประชาชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชน และโดยที่
หน่วยงานไทยอื่น ๆ ไม่มีประเด็นส าคัญที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน (core interests) กับสหประชาชาติ
เท่ากับกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศจึงอยู่ในสถานะและบทบาท  
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ที่สามารถเป็นสะพานเชื่อม (bridge builder) ระหว่างสหประชาชาติกับหน่วยงานไทยได้ดีที่สุด 
โดยเฉพาะในบริบทที่หน่วยงานสหประชาชาติส่วนใหญ่มีแนวทางการด าเนินงานแบบรายโครงการ 
(project-led) โดยไม่มีการมองภาพรวม49  

4.1.5 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยมีแผนการ
ด าเนินการในการพัฒนาผู้ประกอบการและภาคธุรกิจไทยที่สอดคล้องกับหลักการสากลของ
สหประชาชาติและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่แล้ว  โดยหลายหน่วยงานมีการด าเนินโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในการนี้ กรมองค์การ
ระหว่างประเทศควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเพ่ือสร้าง 
impact ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย โดยเริ่มจาก
การแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: 
GCNT) ซึ่งเป็นสองหน่วยงานหลักที่น่าจะมีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินการทั้งในแง่ของ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้และในบริบทของการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และมี
ความสนใจที่จะหารือกับกรมองค์การระหว่างประเทศเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
นอกจากนี้ อาจศึกษาแนวทางความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งมีการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่เวทีการค้าระหว่างประเทศหลายโครงการ อาทิ 
โครงการต้นกล้า ทู โกล โครงการ SMEs Pro-Active รวมทั้งร่วมหาลู่ทางในการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยที่มีสาขาสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของสหประชาชาติเป็นคู่ค้ากับ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะการผลักดันให้ผู้ประกอบการข้าว แป้ง น้ าตาล ปลากระป๋อง50 ซึ่งเป็นสินค้า
ที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ เป็นคู่ค้ากับโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP)  

4.1.6 วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีโอกาสในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติ  เนื่องจากมีวิสัยทัศน์
และพันธกิจหลักในการด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้
วิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถท าธุรกิจกับสหประชาชาติจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  
ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงานและใช้วัตถุดิบในการผลิต
สินค้าจากท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ ากัดด้านแนวปฏิบัติและระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างของ
สหประชาชาติ รวมทั้งการที่สหประชาชาติเป็น “ตลาด” ที่มีการแข่งขันสูง วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะท า

                                           
49 สัมภาษณ์ ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ, อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ, 20 สิงหาคม 2564. 
50 อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยเป็นผูส้่งออกอาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูปอันดับ 2  ของโลก และส่งออกทูน่ากระป๋องอันดับ 1 ของโลก (ที่มา: 
https://www.thairath.co.th/business/market/1957054). 
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ธุรกิจกับสหประชาชาติต้องเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีขนาดใหญ่และมีการด าเนินงานที่เป็นระบบ 
ในขณะที่ปัจจุบัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมขนาดเล็ก 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยมีการรวมตัวอย่างเป็นระบบมากขึ้นและได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งด้านการออกมาตรการทางกฎหมาย การถ่ายทอด
องค์ความรู้ การสนับสนุนด้านเงินทุน และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งน่าจะช่วยให้วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และมีศักยภาพในการเป็นคู่ค้ากับสหประชาชาติต่อไป 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 จัดท ายุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานระยะยาวแบบ 3Cs ซึ่งประกอบด้วย 

(1) Communication: การสร้างความตระหนักรู้ (2) Collaboration: การบูรณาการความร่วมมือ 
และ (3) Capacity-Building: การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ือก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง
ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และครอบคลุมทุกมิติ โดยมี
การระดมพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) 
รวมทั้งหารือกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
(UNESCAP) และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UN Resident Coordinator)  
ซึ่งเป็นผู้ดูแลทีมสหประชาชาติ (UN Country Team: UNCT) ในประเทศไทย51 เพ่ือแสวงหาลู่ทาง
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง UNESCAP และหน่วยงานของ UNCT  
กับผู้ประกอบการไทย ทั้งแบบรายหน่วยงานและแบบ Collaborative Procurement ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของประเทศไทยในฐานะผู้ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยสร้างเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ (multi-stakeholders) อีกทางหนึ่ง 

4.2.1.2 จัดตั้ งกลไกการประสานงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลางทั้งที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (อาจเป็นส านักงานส่งเสริมการค้าฯ 
และ/หรือคณะผู้แทนถาวรไทยฯ) และกรุงเทพฯ (อาจเป็นกรมองค์การระหว่างประเทศ และ/หรือ

                                           
51 UN Country Team ในประเทศไทย ประกอบด้วย ITU OHCHR WHO IOM UNHCR ILO UNEP FAO 
UNODC UNFPA UNICEF UNAIDS UNDP UNOPS UN WOMEN UNV UNESCO UNIDO ITC UN-Habitat 
และ UNDRR  
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กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอน  
การจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ รวมทั้งช่วยประสานงานและติดตามผล ให้ผู้ประกอบการไทย 

4.2.1.3 บรรจุแผนงานการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ
ให้ผู้ประกอบการไทยในแผนปฏิบัติการด้านการทูตพหุภาคี เพ่ือให้มีการด าเนินการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ในต่างประเทศอย่างเป็ น
องคาพยพ มีทิศทางชัดเจน และมีการบูรณาการ โดยครอบคลุมแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ โดยก าหนดให้การจัดกิจกรรมการ
เสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยเป็นกิจกรรมส าคัญ ( flagship) ประจ าปี
ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

4.2.1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  “UN Procurement Web Portal for Thai 
entrepreneurs” ซึ่งรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ และจัดท า
คู่มือ และ e-Book เกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ เป็นภาษาไทย 
โดยเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยราชการและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงาน
สหประชาชาติ 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 จัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

คณะผู้แทนถาวรไทยฯ ในต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศที่มีหน่วยงาน
สหประชาขาติตั้งอยู่จ านวนมาก หรือมีส านักงานใหญ่ของหน่วยงานสหประชาชาติตั้งอยู่ อาทิ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเวียนนา52 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับ
สหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยในเบื้องต้น  
อาจหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการในเรื่องนี้ 
ในระยะแรกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการซึ่งส่งผลให้กรมการค้าระหว่างประเทศ  
ไม่ผลักดันการด าเนินการเรื่องนี้ต่อ พร้อมทั้ งศึกษาความเป็นไปได้ที่จะฟ้ืนฟู ( revitalize)  
การด าเนินการร่วมกันในเรื่องนี้ต่อไป 

4.2.2.2 จัดประชุมหารือกับ UNESCAP และ UN Country Team รวมทั้งหน่วยงาน
สหประชาชาติในประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทาง
ธุรกิจกับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทย อาทิ การจัด workshop ระหว่างฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ

                                           
52 https://www.un.org/en/about-us/un-system 
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หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย กับผู้ประกอบการไทย ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
เว็บไซต์/ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ กับกระทรวงการต่างประเทศ 
และหน่วยราชการและหน่วยงานไทยในลักษณะ common procurement web portal and 
common vendor data base 

4.2.2.3  ร่วมกับหน่วยราชการและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย เป็นระยะ ดังนี้ 

- การอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด อ่าน เขียนโดย
ออกแบบหลักสูตรการอบรมที่เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสหประชาชาติและการจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของสหประชาชาติ 

- การอบรมให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสหประชาชาติและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ และการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติ 
(สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต) และแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้  โดยอาจด าเนินการร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการ (DVIFA) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) และฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) 
เป็นโครงการน าร่อง 

4.2.2.4 ปรับรูปแบบการจัดการสัมมนาการเสริมสร้างลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจ
กับสหประชาชาติให้ผู้ประกอบการไทยจากการให้ข้อมูลฝ่ายเดียว เป็นการจัด Workshop และ 
Business Matching แบบราย sector เพ่ือให้หน่วยงานสหประชาชาติพบกับผู้ประกอบการไทยตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Meet the Seller-Buyer Fair) ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเสนอสินค้า
และบริการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานสหประชาชาติแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
รับทราบข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของสหประชาชาติโดยตรง นอกจากนี้ โดยที่สหประชาชาติเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง กรมองค์การ
ระหว่างประเทศอาจหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการ
เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) โดยอาจส่งเสริมการรวมกลุ่มทางธุรกิจแบบแบบคลัสเตอร์ตามประเภทสินค้าและ
บริการ หรือแบบครบวงจร (ครอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้า การตลาด การขนส่ง และบริการหลัง 
การขาย) เพ่ือพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการตามทฤษฎี
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ของ นาย Michael E. Porter นักเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียง53 ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ในการเสริมสร้างความเข็มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย  

4.2.2.5 มอบหมายให้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของสหประชาชาติ (Business & Vendor Registration Seminar) ซึ่งจัดโดย 
UN Procurement Division (UNPD) และ UN International Procurement Seminar (IPS) เพ่ือ
รับทราบข้อมูล update เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ รวมทั้ง
รายการสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของสหประชาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่าย  การติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสหประชาชาติ ทั้งนี้ หากมีความพร้อมด้าน
งบประมาณและการเตรียมการด้าน logistics อาจพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอเป็นเจ้าภาพ
จัดการสัมมนาฯ ในประเทศไทยเพ่ือสร้าง visibility ของประเทศไทยกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของ
สหประชาชาติ 

 
 

 
 
 

                                           
53 Institute for Manufacturing, University of Cambridge. Porter’s Value Chain, [ออนไลน], 1 กันยายน 
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ภาคผนวก ก 
แผนผังหน่วยงานสหประชาชาติในภาพรวม 
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ภาคผนวก ข  
รายช่ือหน่วยงานสหประชาชาติที่เข้าร่วมใน UN Global Marketplace 

 

 ECLAC  Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

 ESCAP  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

 ESCWA  Economic and Social Commission for Western Asia 

 FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 IAEA  International Atomic Energy Agency 

 IFAD  International Fund for Agricultural Development 

 ILO  International Labour Organization 

 IMO  International Maritime Organization 

 IOM  International Organization of Migration 

 ITC  International Trade Centre 

 ITU  International Telecommunication Union 

 OPCW  Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon 

 PAHO  Pan American Health Organization 

 UN Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment  
   of Women 

 UNAIDS  Joint United Nations Programme on HIV/AIDs 

 UNAKRT United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trial 

 UNDP  United Nations Development Programme 

 UNECA  United Nations Economic Commission for Africa 

 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

 UNFPA  United Nations Population Fund 

 UNHCR  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

 UNICEF  United Nations Children’s Fund 

 ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
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 UNIDO  United Nations Industrial Development Organization 

 UNOG  United Nations Office at Geneva 

 UNON  United Nations Office at Nairobi 

 UNOPS  United Nations Office for Project Services 

 UNOV  United Nations Office at Vienna 

 UNPD  United Nations Procurement Division 

 UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees  
   in the Near East 

 UNU  United Nations University 

 UNV  United Nations Volunteers 

 UNWTO United Nation World Tourism Organization 

 UPU  Universal Postal Union 

 WEP  World Food Programme 

 WHO  World Health Organization 

 WMO  World Meteorological Organization 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือหน่วยงานสหประชาชาติที่มีส านักงานในประเทศไทย 

 

 ADB  Asian Development Bank  

 DPPA  Department of Political and Peace Building Affairs and  
Peace Operations  

 DSS  United Nations Department of Safety and Security  

 UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia  
and the Pacific  

 FAO  Food and Agriculture Organization  

 IBRD  International Bank for Reconstruction and Development  
(World Bank) 

 ICAO  International Civil Aviation Organization  

 ILO  International Labour Organization  

 IMF  International Monetary Fund  

 IOM  International Organization for Migration  

 ITC  International Trade Center  

 ITU  International Telecommunication Union 

 OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  

 OHCHR  Office of the High Commissioner for Human Rights  

 OICT  Office of Information and Communication Technology  

 UNRCO  Office of the Resident Coordinator in Thailand  

 UNAIDS  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS  

 UNCDF  United Nations Capital Development Fund  

 UNDCO  United Nations Development Coordination Office  

 UNDP  United Nations Development Programme  

 UNDRR  United Nations Office for Disaster Risk Reduction  

 UNEP  United Nations Environment Programme  
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 UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization  

 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

 UNFPA  United Nations Population Fund  

 UNHABITAT United Nations Human Settlements Programme  

 UNHCR  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees  

 UNICEF  United Nations Children’s Fund  

 UNIDO  United Nations Industrial Development Organization  

 UNITAR  United Nations Institute for Training and Research  

 UNJSPF United Nations Joint Staff Pension Fund  

 UNOCT  United Nations Office of Counter-Terrorism  

 UNODC  United Nations Office of Drugs and Crime  

 UNOG  United Nations Office for Geneva  

 UNOMS United Nations Ombudsman and Mediation Services  

 UNOPS  United Nations Office for Project Services  

 UNOSSC United Nations Office for South-South Cooperation  

 UNV  United Nations Volunteers  

 UN WOMEN United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women 

 UPU  Universal Postal Union  

 WEP  World Food Programme  

 WHO  World Health Organization  
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ภาคผนวก ง 
UN SUPPLIER CODE OF CONDUCT 
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