
 
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 5 (5th APEC 

Human Resources Development Ministerial Meeting) มีขึ้นระหว่างวันท่ี 15 – 17 กันยายน 2553  
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Senior Officers Meeting) ในวันท่ี 15 กันยายน 2553 โดยในส่วนของประเทศไทยจะมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว 

ในพิธีเปิดการประชุม มี นายหู จิ่นเทา (Hu Jintao) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม  โดยได้กล่าวถึงการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุค โลกาภิวัตน์ ที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาและควรให้ความส าคัญเป็น
อันดับแรก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในเร่ืองการจ้างงาน การพัฒนา
คุณภาพและความสามารถของแรงงาน การสร้างระบบการ
ประกันสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่า งยั่งยืน  เนื่องจากการท า
ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม  จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ  
ถือเป็นการเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่ และเป็ นเป้าหมายแรกของการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ควรส่งเสริมคุณภาพของแรงงานโดยเน้นการเข้าถึงความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมทักษะฝีมือ
แรงงาน รวมถึงการพัฒนาในด้านการอาชีวศึกษา   ทั้งน้ียังได้เน้นในเรื่องระบบการประ กันสังคม ที่จะเป็น
หลักประกัน ในด้านการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน ที่ส าคัญ  ได้แก่ การประกันสังคม การสังคม
สงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม ทั้งในเขตเมืองและชนบท 

 การประชุมครั้งนีมุ่้งเน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงานและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม มีหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การขยายการจ้างงาน (Expanding employment)  ที่ประชุมได้ ให้ความส าคัญต่อการ
รักษาและการเพิ่มระดับการจ้างงาน และการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการจ้างงาน   ส่งเสริมให้เกิดการจ้าง
งานโดยใช้น โยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการสร้างงานมากขึ้น การลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 
และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริการภาครัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ การให้การ
สนับสนุนนโยบายท่ีช่วยส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ   

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคครั้งที่ 5 
(5th APEC Human Resources Development Ministerial Meeting) 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2553 
ณ กรุงปักก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2. การปรับปรุงเครือข่ายด้านความปลอดภัยท างสังคม การให้ความคุ้มครองทางสังคม และ
การให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยท่ีประชุมได้เสนอนโยบาย เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนารายได้ที่ส าคัญคือ การให้ค่าตอบแทนระยะสั้นเพื่อลดชั่วโมงการท างาน ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสอง
ฝ่าย ค่าตอบแทนที่ลูกจ่างจะได้รับระหว่างตกงาน และกองทุนประกัน  

3. การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมก าลังแรงงานรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ที่ประชุมได้เสนอแนะให้แต่ละเขตเศรษฐกิจ ด าเนินการในบริบทของตนเอง โดย
เสนอแนะให้มีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่มีการเชื่อมประสานกับการจัดก ารศึกษา โดยเฉพาะกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิด้านวิชาชีพ การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
ฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การใช้ ICT เพื่อการการเข้าถึงข้อมูล ฝึกอบรมและ
การจ้างงาน  การส่งเสริมทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การขยายและส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น กลุ่มเยาวชน และแรงงาน
ด้อยฝีมือ เป็นต้น 

ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งน้ีได้มีการรับรองเอกสารที่ส าคัญ 3 ฉบับ ได้แก่  

1. Joint Ministerial Statement มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การส่งเสริมการจ้างงาน และการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม  โดยท่ีประชุมได้ให้ความส าคัญกับการรักษาและ
การขยายการจ้างงาน การพัฒนาโครงข่ายรองรับทางสังคม สนับสนุนการประกันทางสังคม การให้  
ความช่วยเหลือ ด้านการจ้างงานแก่ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส การเสริมสร้างศักยภาพและการเตรียมแรงงาน  

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและ
ทางเทคนิคในระหว่างเขตเศรษฐกิจผ่าน
คณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ยังให้การสนับสนุนการจัดตั้ง APEC Skills 
Development Promotion Centre ณ ประเทศจีน 
นอกจากนี้ท่ีประชุมยังเห็นว่าการเจริญเติบ โตแบบ
มีส่วนร่วมต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กร
ระหว่างประเทศที่ส าคัญได้แก่ องค์การ
สหประชาชาติ องค์การแรงงานสากล องค์การ

การค้าโลก ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ องค์ก ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ธนาคารเพื่อการพัฒนา ระดับภูมิภาคต่าง เป็นต้น  ที่ประชุมยังได้เสนอแนะให้มีการจัดการประชุม
ระดับรัฐมนตรีทุกๆ 4 ปี 

2. Action Plan เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเอเปค ใน 4 ปี ข้างหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน Joint Statement รวมท้ังน าเสนอ
กิจกรรมและโครงการท่ีจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกในด้านการจ้างงาน การคุ้มครองทาง
สังคม และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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3. APEC Skills Development 

Promotion Project ที่ประชุมได้ให้การรับ รอง
โครงการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของจีน โดยใน
ชั้นต้นรัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
จ านวน 4 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยหาก ประสบ
ความส าเร็จจะพัฒนาเป็นศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของเอเปคต่อไป  ทั้งน้ีรัฐบาลจีนยังยินดี
รับการสนับสนุนจากเขตเศรษฐกิจต่างๆของเอ เปค
อีกด้วย 

 
ส าหรับการ ประชุม ครั้งนี้ ยังได้เน้นถึงความส าคัญของการพัฒนาความร่วมมือ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเอเปค โดยเฉพาะในประเด็นที่ด าเนินงานแล้วประสบ
ความส าเร็จและท่ีไม่ประสบความส าเรจ็อีกด้วย 

------------------------------- 
                                                                         กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน 2553 
 
 

 

 

 

 


