แอร์ เอเชียจับมือ UNDP เปิ ดตัว 4 โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่ างยั่งยืน
ส่ งเสริมการพัฒนาชุมชน ทัง้ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม

20 ธันวาคม 2560 – สายการบินแอร์ เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรื อยูเอ็นดีพี (United Nations
Development Programme - UNDP) ร่ วมลงนามเอ็มโอยู ประกาศความร่ วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน พร้ อม

เปิ ดตัว 4 โครงการนําร่องเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม ตามหลัก “เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”
(Sustainable Development Goals – SDGs) ซึง่ กําหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินงาน

ด้ านการพัฒนาและแก้ ปัญหาสังคมในระดับสากล
ภายใต้ กรอบความร่วมมือในการลงนามครัง้ นี ้ แอร์ เอเชียและยูเอ็นดีพีจะร่วมกันดําเนินโครงการเพือ่ การพัฒนาสังคม
อย่างยัง่ ยืนจํานวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้ างการรับรู้เรื่ องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(SDGs) โครงการอนุรักษ์ พน
ั ธุ์นกกระเรี ยนไทย (Eastern Sarus Crane) โครงการส่งเสริ มการเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน

หรื ออารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนอย่างยัง่ ยืน (Journey D)

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้ างการรับรู้เรื่ องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) มุง่ เน้ นการใช้ สอื่ ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ แก่คนทัว่ ไป ผ่านโครงการย่อยอื่นๆ เช่น
การเพ้ นท์ลายเครื่ องบินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป็ นต้ น
โครงการอนุรักษ์ นกกระเรี ยนพันธุ์ไทย โดยสายการบินแอร์ เอเชียจะร่วมสนับสนุนและสร้ างการรับรู้ในเรื่ องการอนุรักษ์
พันธุ์นกกระเรี ยนไทย ณ จ.บุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าวนี ้เกิดขึ ้นจาก องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับ คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเพาะพันธุ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสูธ่ รรมชาติ
โครงการส่งเสริ มการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันหรื ออารยสถาปั ตย์ (Friendly Design) เน้ นการพัฒนาบุคลากร
ของสายการบินแอร์ เอเชียเพื่อให้ มีทกั ษะและความรู้เกี่ยวกับการให้ บริ การผู้โดยสารที่มีความต้ องการพิเศษ รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบการเคลือ่ นย้ ายและสิง่ อํานวยความสะดวกในสนามบินเพือ่ เพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ผู้โดยสารกลุม่ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ แอร์ เอเชียยังต้ องการสร้ างสังคมและชุมชนที่ยงั่ ยืนผ่านโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน Journey D
โดยมอบองค์ความรู้ ทักษะการบริ หารจัดการชุมชนในด้ านต่างๆ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาทักษะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเบื ้องต้ นให้ กบั สมาชิกของชุมชน เพื่อให้ สามารถนําไปใช้ พฒ
ั นาระบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ได้ ในโครงการนี ้แอร์ เอเชียทํางานกับชุมชนต้ นแบบ 4 ชุมชนอย่างใกล้ ชิดเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว ได้ แก่ ชุมชนเกาะกลาง
จังหวัดกระบี่ ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนผาหมี จังหวัดเชียงราย และชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายการบินไทยแอร์ เอเชียกล่าวว่า แอร์ เอเชียตระหนักอยูเ่ สมอว่า
การทําธุรกิจให้ เกิดความยัง่ ยืนในทุกภาคส่วนเป็ นเรื่ องทีจําเป็ นในยุคปั จจุบนั เราดําเนินการวางกรอบแนวทางร่วมกับยูเอ็นดีพี
เพื่อพัฒนาสังคมโลกให้ ก้าวไปข้ างหน้ าอย่างยัง่ ยืนและเพื่อให้ ชมุ ชนได้ ประโยชน์อย่างแท้ จริงในระยะยาว ผ่าน 4 โครงการหลัก
ที่ขบั เคลือ่ นการพัฒนาที่รอบด้ าน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม แอร์ เอเชียริเริ่ มสร้ างรากฐานให้ กบั โครงการเพื่อ
สังคมในลักษณะนี ้มาเป็ นระยะเวลาหนึง่ แล้ วโดยใช้ ประโยชน์จากธุรกิจสายการบินและเครื อข่ายเส้ นทางบินที่ครอบคลุมทุก
ภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม เราฝึ กฝนพนักงานเกี่ยวกับการบริ การผู้โดยสารที่มี
ความต้ องการพิเศษผ่านโครงการอารยสถาปัตย์ นอกจากนี ้เราได้ นําสมาชิกชุมชนในโครงการ Journey D ทัว่ ประเทศ
เดินทางไปพบปะกันเพื่อแลกเปลีย่ นความรู้และวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนอย่างยัง่ ยืน

นางสาวเดียร์ ดรา บอยด์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กล่าวว่า ยูเอ็นดีพีมคี วามยินดีที่ได้
ร่วมมือกับแอร์ เอเชียเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนผ่านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ด้ านสิง่ แวดล้ อม และการ
อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ นี่คือตัวอย่างทีด่ ีของภาคธุรกิจที่สามารถมีสว่ นในการดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเพื่อให้ เราพัฒนาหาแนวทางนวัตกรรมในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นี่เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นเท่านัน้
เรายังมองหาโอกาสอื่นๆทังในประเทศไทยและในภู
้
มิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในวันนี ้ (20 ธันวาคม 2560) แอร์ เอเชียประกาศความร่วมมือกับยูเอ็นดีพีเพือ่ ที่จะมุง่ หน้ าในการดําเนินธุรกิจเพื่อ
ตอบแทนสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยมีนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และนางสาวเดียร์ ดรา บอยด์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการเสวนาพูดคุยถึงแผนการดําเนินงานโครงการแต่ละโครงการ โดยมีตวั แทนของ
ทัง้ 4 โครงการ ได้ แก่ นายมาร์ ตนิ ฮาร์ ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ตัวแทนโครงการ
สนับสนุนการเผยแพร่และสร้ างการรับรู้เรื่ องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดร.บริ พตั ร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั
อนุรักษ์ และศึกษา องค์การสวนสัตว์ ตัวแทนโครงการอนุรักษ์ พนั ธุ์นกกระเรี ยนไทย คุณวรยุทธ กิจกูล รองประธานเครื อข่าย
มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปั ตย์ ตัวแทนโครงการอารยสถาปัตย์ และนายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ผู้อํานวยการฝ่ ายการพาณิชย์ สาย
การบินไทยแอร์ เอเชีย ตัวแทนโครงการ Journey D
บรรยายใต้ ภาพ (Photo 1)
(ซ้ าย) นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายการบินไทยแอร์ เอเชีย และ (ขวา) นางสาวเดียร์ ดรา บอยด์
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามเอ็มโอยูประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยมี
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นสักขีพยาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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