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กลุ่มภารกิจ : สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
   การประชุมประจ าปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิค    
(เอสแคป) สมัยที่ 74 

2. สถานที ่
   ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร  

3. วันที่  
   วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2561 แบ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส วันที่ 11-12 พฤษภาคม และ 
   ระดับรัฐมนตรี วันที่ 14-16 พฤษภาคม                                 
4. สรุปเนื้อหา 
 1. การประชุมประจ าปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและ
แปซิฟิค (เอสแคป) สมัยที่ 74 ในหัวข้อหลักการประชุมคือ “ความไม่เท่าเทียมในยุคของการพัฒนาที่ยั่นยืน ค.ศ. 
2030 (Inequality in the era of the 2030 Agenda for Sustainable Development)” ที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมและความท้าทายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาดังกล่าว ตลอดจนได้
ติดตามการด าเนินการของคณะกรรมการเฉพาะด้านและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของเอสแคป และอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงแผนงานของส านักงานเลขาธิการเอสแคป ค.ศ. 2018-2019 
 2. การกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด นางสาวชามฉัด อัคตาร์ เลขาธิการบริหารเอสแคป องค์ปาฐกได้
กล่าวถึงอัตราราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และปัญหาความไม่นอนของแนวนโยบายการค้า การเงิน 
และเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดข้ึน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เพ่ิม
สูงขึ้น จึงควรบูรณาการการท างานและด าเนินมาตรการเพ่ือแก้ไชปัญหาดังกล่าว อาทิการปรับปรุงระบบ
ประกันสังคม การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน และการสร้างความต้านทานต่อภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ยังได้ย้ าถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยื่นไปด้วยกัน 
 3. การหารือระดับสูงในหัวข้อหลักของการประชุมเก่ียวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมท่ีเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วในภูมิภาค โดยเฉพาะด้านรายได้และการเข้าถึงบริการขึ้นพ้ืนฐาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและ
แนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ (1) การปฏิรูประบบภาษีให้เป็นแบบก้าวหน้า (2) การระดมทุน
เพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะการลงทุนในบริการสาธารณะ เช่น ระบบประกันสุขภาพ การศึกษา (3) การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมโยง (4) การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(5) การพัฒนาทุนมนุษย์ (6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ         
(7) การส่งเสริมระบบพหุภาคีและความร่วมมือในภูมิภาค โดยให้เอสแคปสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิก (8) การให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 4. การหารือระดับสูงในหัวข้อ Multilateralism in Asia and the Pacific to promote inclusive 
economic and social development in the region and its contribution to global economic 



governance ที่ประชุมได้กล่าวถึงภาวะถดถอยของระบบพหุภาคี ซึ่งเป็นผลจากความอ่อนแอของสถาบันทาง
การเงินที่ส าคัญของโลกและความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความยากจน โดยเห็นควรให้
ร่วมกันเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบพหุภาคี และส่งเสริมการมีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และ
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะในกรอบการค้า การลงทุน และการเงิน พร้อมกันนี้ ได้ย้ าบทภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกในการส่งเสริมระบบพหุภาคี 
 5. การหารือระดับสูงในหัวข้อ Frontier technological innovation: policies to accelerate the 
achievement of the Sustainable Development Goals ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด
เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนวหน้า โดยเน้นการเร่งปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับวิถีชีวิต วิธีการท างาน และวิธีการประกอบธุรกิจ รวมทั้งบทบาทของ
ภาครัฐในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการของทุกภาคส่วนในประเทศต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและระบบประกันสังคมที่พัฒนคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ปัญหาความเลื่อมล้ าทางเทคโนโลยี (Digital divide)   
 6. ไทยมีบทบาทในกิจกรรมคู่ขนาด 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมคู่ขนาด Breaking the inequality 
trap towards sustainable graduation: Perspectives from Bangladesh and the region จัดโดย
บังกลาเทศ ซึ่งไทยรว่มอภิปรายโดยแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในฐานะประเทศก าลังพัฒนาที่ประสบ
ความส าเร็จในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ท าให้ต่อมาได้ปรับแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลไทยใน
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม (2) กิจกรรมคู่ขนาด Universal access to disaster early warning 
information: Perspectives from the Pacific จัดโดยญี่ปุ่น ไทยร่วมอภิปรายโดยเน้นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Artificial Intelligence Big Data และภาพถ่ายดาวเทียม ในการพยากรณ์สถานการณ์
ในอนาคตเพ่ือลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีศักยภาพต่ าแต่มีความเสี่ยงสูง 
 7. ไทยได้ร่วมอุปถัมภ์ร่างขอมติ 4 ฉบับ จากร่างข้อมติที่ประชุมรับรอง 11 ฉบับ เกี่ยวกับ (1) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการในการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม (2) การปรับปรุงความปลอดภัยบนท้อง
ถนน (3) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม และ (4) การจัดท าสถิติ
ด้านภัยพิบัติในเอเชียและแปซิฟิก 
 8. ที่ประชุมมีข้อตัดสินใจ 44 ฉบับ เพ่ือรับทราบและ/หรือรับรองรายงานของคณะกรรมการเพาะด้าน
และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องของเอสแคป การเปลี่ยนแปลงแผนงานของส านักเลขาธิการเอสแคป ค.ศ. 2018-
2019 ตลอดจนรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุมประจ าปีของเอสแคปสมัยต่อไป ทั้งนี้ เอสแคปก าหนด
จะจัดการประชุมประจ าปี สมัยที่ 75 พร้อมกันกับการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable 
Development (APFSD) ในห้วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 
 
5. การด าเนินการต่อเนื่อง 
 คณะกรรมาธิการฯ จะเสนอข้อมติและข้อตัดสินต่อคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ECOSOC) 
เพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 



6. ผู้รายงาน 
    นายนิพัทธ์เดช ชัยวัฒนนุกลู 
    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
    ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
    ส านักงานการต่างประเทศ  
    ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
    โทร. 0 2224 8177 
 
 
 


