โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย

ข่ าวประชาสั มพันธ์
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย (UNDP) เปิ ดตัว Accelerator Lab เพื่อเร่ งยกระดับ
ขับเคลื่อนสู้ เป้ าหมายความยั่งยืน

Accelerator Labs เป็ นการริ เริ่ มของ UNDP เพื่อทางานร่ วมกับพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อนานวัตกรรมและเเนวทางใหม่ ๆ มาใช้ ในการ
แก้ปัญหาความท้ าทายในศตวรรษที่ 21

กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2564 – โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทยเปิ ดตัว Accelerator Lab เครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ใหญ่และเร็วที่สุดในโลกผ่านทางรู ปแบบออนไลน์ โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐกาตาร์ Accelerator Lab ในประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน 91 แล็บ ใน 115 ประเทศทัว่ โลกในการ
รวบรวมนวัตกรรมระดับรากหญ้า การใช้ขอ้ มูลชนิด เรี ยลไทม์แบบใหม่ รวมถึงการทดลองเพื่อเร่ งยกระดับการขับเคลื่อนเพื่อจะ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความท้าทายต่อวาระของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนประจาปี พ.ศ. 2573 อย่างที่ไม่เคย
เป็ นมาก่อน “ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาเศรษฐกิจตกต่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นบั วันยิ่งทวีความรุ นแรง และความเหลื่อมล้ า

ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาเหล่านี้กาลังเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และกาลังเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็ นอยู่ของผูค้ นจานวนมาก
Accelerator Lab จะเป็ นส่วนสาคัญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการตอบรับกับปัญหาเร่ งด่วนนี้” คานนี วิกนราชา
ผูช้ ่วยเลขาธิการสหประชาชาติ ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการสานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ กล่าว

ดร.กิติพงค์ พร้ อมวงค์ ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่ งชาติ (สอวช.)

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผูอ้ านวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าว
ปราศรัยโดยเน้นย้าถึงความสาคัญของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน “เพื่อสร้างแรง
ขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของผูก้ าหนดนโยบาย นักวิทยาศาสตร์
และผูส้ ร้างนวัตกรรมทางสังคม จะเป็ นกุญแจสาคัญในการเอาชนะความซับซ้อนของความท้าทายในปัจจุบนั และจะทาให้เกิด
ความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป” ดร.กิติพงศ์ กล่าว

เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติประจาประเทศไทย

“การรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาที่ซับซ้อนในปัจจุบนั ไม่สามารถทาได้เพียงลาพัง สิ่ งที่เราต้องการไม่ใช่แค่พนั ธมิตร
ใหม่ ๆ เท่านั้นแต่เรายังต้องการแนวทางการแก้ปัญหารู ปแบบใหม่อีกด้วย เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า Accelerator Lab ที่ต้งั อยู่ใน
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศไทยนั้น จะสามารถเป็ นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์การพัฒนา
สาหรับคนไทยทุก ๆ คน ทีมงาน Accelerator Lab ของเรานั้นเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะทางาน
ร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่ วมออกแบบและทดสอบทั้งนโยบายสาธารณะและวิธีแก้ปัญหารู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับ
ความท้าทายที่เร่ งด่วนที่สุดของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น การฟื้ นตัวจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19, มลพิษทางอากาศ, ความ
ครอบคลุมทางสังคม และ การจัดการขยะและของเสี ย เป็ นต้น” เรอโน เมแยร์ ผูแ้ ทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจา
ประเทศไทย กล่าว
Accelerator Lab จะทางานร่ วมกับ ห้องปฏิบตั ิการนโยบาย (Thailand Policy Lab) ที่เกิดขึ้นจากการร่ วมมือกันระหว่างสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วยการนาการทดลองและหลักฐานมา
สนับสนุนการกาหนดนโยบาย หาเเนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ผ่านการทาแบบจาลองที่ใช้ขอ้ มูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม วิทยาศาสตร์
ข้อมูล วิธีการทางชาติพนั ธุ์วิทยา และการใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรม

สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึ กษาด้านนโยบายและแผนงาน สานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

“ประเทศไทยจาเป็ นต้องมีกระบวนการทานโยบายที่มีประสิ ทธิภาพและตอบสนองมากกว่าเดิมเพื่อที่จะมุ่งสู่การเป็ นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ในปัจจุบนั ความร่ วมมือระหว่าง Thailand Policy Lab และ Accelerator Lab คือหนึ่งกลไกสาคัญของพวกเรา ความ
ร่ วมมือนี้จะช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปตามหลักการที่ต้งั ไว้
และยังช่วยให้ความสาเร็จเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึ กษาด้านนโยบายและแผนงาน สานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าว
“Accelerator Lab จะเป็ นพื้นที่ให้นวัตกรได้นาความคิดของพวกเขามาทดสอบ พิสูจน์ หรื อลองผิดลองถูก ที่นี่จะเป็ นพื้นที่
สาหรับความคิดสร้างสรรค์ ผมรู ้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Accelerator Lab โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) เช่นเดียวกับพันธมิตรรายอื่น ในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจาเป็ นต้องใช้ความร่ วมมือระดับโลก การที่
ประเทศไทยได้เข้าร่ วมกับเครื อข่ายระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์น้ ีจะเป็ นอีกหนึ่งมิติของความร่ วมมืออันยาวนาน
ของเยอรมนีกบั ประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจา
ประเทศไทย กล่าว
“เป้าหมายหลักของกองทุนกาตาร์เพื่อการพัฒนา (The Qatar Fund For Development) คือการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ ง
หลัง การได้เป็ นพันธมิตรกับ UNDP ถือว่าเป็ นก้าวสาคัญที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญในการลดช่องว่างด้านการพัฒนามนุษย์ เราเชื่อว่า Accerelator Lab จะพลิกโฉมแนวทางการตอบรับกับปัญหาด้าน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการทดสอบที่ถูกสนับสนุนด้วยหลักฐานและการลงมือปฏิบตั ิ การทดสอบและ
ทางออกที่คน้ พบจะถูกนาไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยนให้กบั หน่วยงานและพันธมิตรของ Accelerator Lab ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อทางานร่ วมกันในอนาคต” อะห์มดั อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจาประเทศไทย กล่าว

วงเสวนา “การใช้ นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็ นสังคมที่มีความยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”

นอกจากนี้ ภายในงานเปิ ดตัวยังมีวงเสวนาในหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็ นสังคมที่มีความยัง่ ยืน
และไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยธร ลิมาภรณ์วนิชย์ ผูจ้ ดั การกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, กฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานสื่ อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารกรุ งไทย, นาวี นาควัชระ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน และ ดร. อรอร ภู่เจริ ญ ผูอ้ านวยการสถาบัน
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่ วมเสวนาในงาน
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
อภิญญา สิ ระนาท Head of Exploration, UNDP Accelerator Labs
อีเมล aphinya.siranart@undp.org
###
โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นองค์ กรชั้นนาของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่ า
เทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านการทางานร่ วมกับเครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้ างการ
แก้ ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสาหรั บผู้คนและโลกใบนี้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมที่ th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand

