
รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการแหงชาตวิาดวยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟก คร้ังที่ 14  
และการประชุมหารือในการจัดทํารางแผนงานและงบประมาณยูเนสโก ป 2010-2011 

วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2551 ณ กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส 
 

 
ความเปนมา 

  การประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟก เปนการ
ประชุมที่ยูเนสโกจัดขึ้นทุก 4 ป เพ่ือเปนเวทีสําหรับคณะกรรมการแหงชาติในการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือของยูเนสโก ตลอดจนรับทราบกิจกรรมที่ยูเนสโก
จะริเร่ิมดําเนินการ และสรางเครือขายและเสริมสรางความรวมมือระหวางคณะกรรมการแหงชาติฯ   
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยในปนี้ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก ประเทศฟลิปปนส 
เปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 14 (14th Quadrennial Conference of National Commissions for 
UNESCO of Asia and the Pacific Region) ระหวางวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2551 โดยหัวขอหลักของ  
การประชุม คือ “Strengthening Partnerships and Collaboration in Asia and the Pacific Region”  
 

 
 
   สําหรับการประชุมหารือในการจัดทํารางแผนงานและงบประมาณยูเนสโก ป 2010-
2011 (Director-General’s Consultation with National Commissions for UNESCO in Asia and the Pacific on 
the Preparation of the Draft Programme and Budget for 2010-2011: 35C/5) เปนการประชุมที่จัดขึ้นทุก 2 ป       
และในครั้งนี้ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกประเทศฟลิปปนส จัดขึ้นตอจากการประชุม
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟก ระหวางวันที่ 21-23 พฤษภาคม 
2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือขอคิดเห็นจากประเทศสมาชิก เกี่ยวกับจุดเนนของภูมิภาคให
ยูเนสโกไดรับทราบ และพิจารณานําไปบรรจุไวในแผนงานและงบประมาณของยูเนสโก โดยระหวาง
การประชุมหารือครั้งน้ี ไดจัดมีการประชุมหารือประเทศในแตละ cluster ซึ่งไทยอยูในกลุม cluster 
ของสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และประเทศสมาชิกที่อยูในกลุม cluster นี้ ประกอบดวย กัมพูชา 
ลาว สหภาพพมา เวียดนาม สิงคโปรและไทย  
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คณะผูแทนไทย 
1. 

 
นายชินภัทร ภูมิรัตน         
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก 

2. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา 
ผูอํานวยการสํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. 
ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก 

3. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน     
หัวหนากลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ  
สํานักความสมัพันธตางประเทศ  สป.     
ในฐานะผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยเูนสโก 

4.  นางสาวสุปราณี คํายวง 
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7ว  
สํานักความสมัพันธตางประเทศ  สป. 

 
สรุปสาระการประชุม 
1.  การประชมุคณะกรรมการแหงชาตวิาดวยยูเนสโกของประเทศในเอเชยีและ

แปซิฟก  
  การประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟก 
จัดขึ้นในสองวันแรก คือ วันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2551 มีพิธีเปดการประชุม ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น. โดยนางกลอเรีย มาคาปากัล อาโรโย ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส เปนประธานในพิธีเปด และไดกลาวปาฐกถาพิเศษ โดยมีใจความสําคัญโดยสรุปวา 
ฟลิปปนสมีความยินดีและขอบคุณยูเนสโกที่ไดใหการสนับสนุนโครงการที่ฟลิปปนสเนนให
ความสําคัญมาโดยตลอด  โดยไดยกตัวอยางโครงการและกิจกรรมของฟลิปปนสที่ไดดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรระยะกลางของยูเนสโก ประจําป 2008-2013 อาทิ การสงเสริม
การศึกษาเพื่อปวงชนและการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ การระดมกําลังเพื่อสงเสริมความรูและ
นโยบายดานวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน การเผชิญกับสิ่งทาทายทางสังคมและจริยธรรม 
(เชน ความยากจน ชีววิทยา และสิทธิมนุษยชน) การสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
ปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสันติภาพ รวมถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรูในทุก
พ้ืนที่ ทั้งน้ี ประธานาธิบดีของฟลิปปนสไดย้ําวา ไดนําเอาวัตถุประสงคในแผนยุทธศาสตรดังกลาวไว
เปนโครงการที่จะดําเนินการอยางตอเนื่องของรัฐบาล โดยมีหุนสวนในการดําเนินการ คือ ยูเนสโก 
รัฐบาลฟลิปปนส ประเทศสมาชิกของยูเนสโกในภูมิภาค 
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  ความคืบหนาการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประชุมที่เวลลงิตัน 
  Ms. Elizabeth Rose เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก นิวซีแลนด 
ในฐานะเจาภาพการประชุมคณะกรรมการแหงชาติฯ ครั้งที่ 13 ไดรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประชุมที่เวลลิงตัน 3 เร่ือง ไดแก การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน การสงเสริมสังคมขอมูลขาวสาร ความคิดริเ ร่ิม และการสงเสริมขีดความสามารถของ
คณะกรรมการแหงชาติในดานการกระจายอํานาจ และการปฏิรูปสหประชาชาติ ตลอดจน การติดตาม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการประชุมหารือคณะกรรมการแหงชาติระดับภูมิภาคที่
เสนอใหใชงบปกติ (regular programme) มากกวาใชงบประมาณของ Participation Programme 
  ในการนี้ Mr. Xiaolin Cheng หัวหนาแผนกงานคณะกรรมการแหงชาติของยูเนสโก
ไดสงเสริมศักยภาพของคณะกรรมการแหงชาติตั้งแตป 2004 โดยไดเพ่ิมจํานวนสํานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหมากขึ้น จัดการสัมมนาใหแกเจาหนาที่ใหมของ
สํานักเลขาธิการฯ  การสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะกรรมการแหงชาติฯ การพัฒนา
เครื่องมือขาวสาร (ฐานขอมูล เวปไซด) และงานตีพิมพของสํานักเลขาธิการ ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณใหแกสํานักเลขาธิการวาดวยยูเนสโกในการดําเนินกิจกรรมจากงบปกติ (Regular 
programme) งบประมาณโครงการความรวมมือจากประเทศสมาชิก (Participation Programme) 
และงบประมาณพิเศษ (Extrabudgetary sources) ใหเพ่ิมมากขึ้น 
  สําหรับสาระของการประชุม สรุปไดดังนี้ 
  ขอริเร่ิมระดับภูมิภาค และความรวมมือของแตละสาขางาน และงานขามสาขา
ของยูเนสโก 
  ในหัวขอน้ี ผูแทนของสํานักงานภาคสนามของยูเนสโก (field office) ไดชี้แจงขอริเร่ิม
ตางๆ ที่ยูเนสโกไดดําเนินการและกําลังจะดําเนินการในแตละสาขางาน ตลอดจนความรวมมือขาม
สาขาของยูเนสโก ดังนี้ 
  การศึกษา – Dr. Nyet Ngo Molly ผูประสานงาน APEID สํานักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ ไดนําเสนอโครงการและกิจกรรมดานการศึกษา โดยเนนโครงการและกิจกรรมสงเสริม
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ครอบคลุม 6 โครงการใหญๆ อาทิ การใช ICT ในการศึกษา นโยบายดาน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และการใหความสําคัญกับการมัธยมศึกษาและการอุดมศึกษา
เพ่ือเปนการเตรียมพรอมใหกับเยาวชนในการเขาถึงการทํางาน 
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  วิทยาศาสตร – Mr. Hubert Gijzen ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก จาการตากลาว
วาโครงการดานวิทยาศาสตรจําเปนตองอาศัยหุนสวนเพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงคดานยุทธศาสตร 
โดยไดเนนความสําคัญของโครงการการเตรียมรับมือภัยพิบัติตางๆ และย้ําความสําคัญของโครงการ
ขามสาขาวิชา (Intersectoral Programme) ทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Decade 
of Education for Sustainable Development) และการพัฒนาเครือขายดานวิทยาศาสตรผานทาง  
e-learning  
  สังคมศาสตร – Dr. Darryl Macer ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ กลาวถึงความสําคัญเรื่อง ชีวจริยศาสตร และจริยศาสตร 
ที่จะดําเนินการในป 2008-2009 การสรางความเขมแข็ง 
  วัฒนธรรม – Dr. Richard Engelhardt ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคดานวัฒนธรรม 
สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ไดใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันระหวางมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับตองไดและจับตองไมได และกระแสหลัก (mainstream) ดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย
ใชหุนสวน และระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะการทํางานของ UN country team 
  การสื่อสารและสารสนเทศ – Dr. Susanne Ornager ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคดานการ
สื่อสารและสารสนเทศ สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ไดเนนใหความสําคัญกับโครงการมรดกความ
ทรงจําแหงโลก (Memory of the World - MOW) โครงการระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาการ
สื่อสาร (International Programme for the Development of Communication - IPDC) โครงการ
สารสนเทศเพื่อปวงชน (Information for All Progamme - IFAP) ตลอดจนบทบาทของสื่อในการ
ดําเนินโครงการตางๆ 
  ภายหลังการนําเสนอของผูแทนยูเนสโกแลว ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยได
อภิปรายใหขอคิดเห็นโดยสวนใหญใหการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตามที่ยูเนสโกนําเสนอ และ
ย้ําใหยูเนสโกสนับสนุนการดําเนินโครงการที่ตรงกับความตองการของประเทศสมาชิกในภูมิภาคให
มากที่สุด อาทิ การศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษาเพื่อสันติภาพ การเรียนรวม การศึกษาวิทยาศาสตร 
การสอนวิชาวิทยาศาสตรใหสนุก การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ชีวจริยศาสตร และการเปลี่ยน
แปลสภาพภูมิอากาศ เปนตน 
 
  การสนับสนุนเครือขายและหุนสวนเพื่อขยายครอบครัวของยูเนสโก 
  ผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เปนหุนสวนของยูเนสโก อาทิ ศูนยระดับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกวาดวยการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SEA CLLSD) ศูนยระดับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกวาดวยการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางประเทศ (APCEIU) ศูนยระดับ
ภูมิภาควาดวยการฝกอบรมดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (INRULED) ศูนยวัฒนธรรมแหง
เอเชียและแปซิฟกเพื่อยูเนสโก (ACCU) ไดนําเสนอการดําเนินโครงการตางๆที่ชวยสนับสนุนงานของ
ยูเนสโก หลังจากนั้น ประเทศสมาชิกไดแสดงขอคิดเห็นโดยสรุปวา  

- ศูนยระดับภูมิภาค เชน INRULED, APPEIU และACCU ควรรวมมือกับยูเนสโกให
ใกลชิดมากขึ้นเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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- ศูนยตางๆ ขางตน ควรแจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่ไดดําเนินการให

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกไดรับทราบดวย เน่ืองจากเปนโครงการที่ชวยสงเสริมให
ยูเนสโกเปนที่รูจักมากขึ้น 

- โรงเรียนในเครือขายโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (ASP) 
และ UNESCO Chairs เปนหุนสวนที่สําคัญซ่ึงคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกควรสงเสริม
ความรวมมือใหมากขึ้น ฯลฯ 

การดําเนินการปฏิรูปสหประชาชาติ ”UN Delivering as One”  
ในระดับประเทศ และยุทธศาสตรการกระจายอํานาจของยูเนสโก : บทบาทและการสราง
ความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก 

Mr. Hans d’Orville ผูชวยผูอํานวยการใหญยูเนสโกดานการวางแผนยุทธศาสตร  
ไดอธิบายการปฏิรูปสหประชาชาติวาเปนเหมือนการคนหาความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของสวนตางๆ 
ความมีประสิทธิภาพ และคุณภาพของการสงมอบงาน โดยไดกลาวย้ําหลักการสําคัญของ “Delivering 
as One” ที่จัดทําขึ้นเม่ือเดือนตุลาคม 2006 ไดแก 1) ความเปนเจาของและภาวะผูนําของรัฐบาล  
2) การมีสวนรวมของทุกฝาย  3) การบรรลุ เปาหมายการพัฒนาพัฒนาระหวางประเทศ  
4) ความหลากหลายของวิธีการ 5) ความเชื่อมโยงการปฏิบัติการตามปทัสถาน 6) หน่ึงแผน/โครงการ 
7) กรอบงบประมาณเดียว 8) หนึ่งผูนํา 9) การดําเนินโครงการเปาหมายเฉพาะโดยหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง 10) หน่ึงสํานักงาน 11) การเคารพในศักยภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง 12) ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค 13) การบูรณาการโครงการระดับโลกและระดับภูมิภาคไวใน
แผนงานโครงการระดับชาติ ซึ่งประเทศที่ไดรับเลือกใหดําเนินการตาม Delivering as One จํานวน  
8 ประเทศ รวมทั้ง เวียดนามและปากีสถาน 

หากหนวยงานสหประชาชาติรวมกันดําเนินโครงการ คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
ยูเนสโกจะมีหนาที่ตางๆ อาทิ เปนแหลงขอมูล เปนหนวยงานใหคําปรึกษา สนับสนุนให filed offices 
ในการหารือกับกระทรวง/หนวยงานตางๆ ที่ทํางานประสานกับยูเนสโก เขารวมในการดําเนิน
โครงการระดับประเทศและกลไกการติดตามผล ใหการสนับสนุนการเสนอโครงการ Participation 
Programme ตอยูเนสโก เผยแพรบทบาทและกิจกรรมของยูเนสโก ประสานงานระหวางยูเนสโกและ
หนวยงานระดับชาติ ตลอดจนชวยระดมทรัพยากรตางๆ เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือใหสํานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกมีบทบาทและมีศักยภาพมากขึ้น ควรมีการฝกอบรม
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันใหมากขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหทํางานประสานกับ UN 
Country Team ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
โครงการ/กิจกรรมเสริมที่ใชงบประมาณพิเศษ (Extrabudgetary activities ) 

เพื่อใหการดําเนินการภายใตแผนงานและงบประมาณ 34 C/5 (2008-2009) มีประสิทธิภาพ 
และการสนับสนุนจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก 

ยูเนสโกย้ําความสําคัญของการดําเนินโครงการเสริมภายใตงบประมาณพิเศษซึ่ง
ปจจุบันมีจํานวนแกือบรอยละ 50 ของงบประมาณยูเนสโกทั้งหมด โดยในการดําเนินการภายใต 
Deliver as One จะทําใหยูเนสโกดําเนินโครงการและสํานักงานภาคสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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และสามารถประหยัดคาใชจายไดในระยะยาว ในปนี้ โครงการเสริมจะเริ่มชา เน่ืองจากมีการ
ปรับปรุงการดําเนินการใหม ในอนาคตยูเนสโกจะดําเนินการใหเร็วขึ้น ภายหลังจาก C/5 ไดรับการ
อนุมัติ  

 2. การประชุมหารือประเทศสมาชิกเก่ียวกับรางแผนงานและงบประมาณ
ยูเนสโก  ป 2010-2011 

การประชุมหารือประเทศสมาชิกเกี่ยวกับรางแผนงานและงบประมาณของยูเนสโก 
จัดขึ้นในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 ตอจากการประชุมการประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
ยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟก  โดยMr. Hans d’Orville ผูชวยผูอํานวยการใหญดานการ
วางแผนยุทธศาสตรไดกลาวถึงสิ่งทาทายสําคัญกอนหารือประเทศสมาชิกเกี่ยวรางแผนงานและ
งบประมาณ ดังนี้ 

• รักษาความเชื่อมตอและการบูรณาการระหวาง เอกสาร 34 C/4 และเอกสาร  
35 C/5 และหลีกเลี่ยงการแบงแยกของ 34 C/5 และ  35 C/5 ออกจากกัน 

• ดําเนินการเชิงรุกเกี่ยวกับความตองการในระดับประเทศ ในบริบทของการ
ปฏิรูปสหประชาชาติ และ เผยรูปแบบใหมของ UNDAFs  และให
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมมี
บทบาทในการดําเนินการในโครงการระดับชาติ 

• ใหนโยบายและโครงการขามสาขาของหนวยงานมีความเปนหนึ่งเดียว ซึ่ง
เปนความกาวหนาของยูเนสโก 

• ปรับปรุงบทบาทหลักของยูเนสโกและความสามารถหลักในสภาพแวดลอมที่
มีการแขงขันสูงใ และเพ่ิมจุดเนนใหประเทศสมาชิกในเรื่องความแข็งแกรง
ดานบุคลากรภายใตระบบความรวมมือพหุภาคี 

• พัฒนาวิธีการอยางเปนระบบและสงผลในการที่จะประสานรวมมือกับสถาบัน
และศูนยระดับ Category 2 (ภายใตการอุปถัมภของยูเนสโก) 

 
หลักการสําคัญของโครงการและรูปแบบ 
ในแผนยุทธศาสตรระยะกลาง ยังคงรูปแบบของเอกสาร C/5 เดิม เพียงแตเนน

กิจกรรมขามสาขาเพื่อใหงานครอบคุลมสิ่งทาทายที่จะเกิดขึ้น เชื่อมโยงกับงานในสาขาอื่นๆ โดย
ประเด็นแอฟริกาและความเสมอภาคทางเพศเปนวาระเรงสําคัญเรงดวนอันดับตนของโลก (global 
priorities) อยางไรก็ตามที่ประชุมจึงมีความเห็นวาควรใหความสําคัญในประเด็นอ่ืนดวย เชน     
ปญหาชนพื้นเมือง ชนกลุมนอยทางภาษา (linguistic minorities) ผูพิการ และสถานการณของ
ประเทศหลังสงครามหรือภัยพิบัติ เปนตน ยูเนสโกควรสงเสริมทั้งทางดานสภาวะแวดลอม สังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของเกาะขนาดเล็ก และประเทศดอยพัฒนาที่สุด ในการสงเสริมบทบาทของ
เยาวชนและสตรี   

นอกจากนี้ ยูเนสโกควรจํากัดกิจกรรมใหนอยลง เพ่ือเนนใหความสําคัญกับโครงการ
หลักๆ และเนนใหมีการทํางานขามสาขา การใช ICT ทางการศึกษา เครือขาย ASPnet การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลากร การใหคําปรึกษาดานนโยบาย การศึกษาสันติภาพ การศึกษา
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วิทยาศาสตร สิทธิมนุษยชน การศึกษาศิลปะ รวมทั้งพหุภาษา จะเปนสวนประกอบสําคัญในการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษา 

หลายประเทศใหความสนใจในเรื่องของเทคนิคการอาชีวศึกษา อุดมศึกษา  
การดําเนินการภายใตการกําเนินโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่ งยืน  รามทั้ ง  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ลําดับความสําคัญโครงการแตละสาขา 
โครงการหลักที่ 1 การศึกษา : บางประเทศแสดงความหวงใยในศักยภาพของ

ยูเนสโกในเรื่องการสนทนาดานนโยบาย  (policy dialogue) บางประเทศไดขอใหยูเนสโกพิจารณา
วิธีการให เปนรูปธรรมมากขึ้น  หลายๆประเทศเสนอใหบูรณาการเรื่ องการศึกษาชนบท  
การอาชีวศึกษา และการเรียนรวมใหอยูใน Main Line of Action เดียวกัน ตลอดจนใหความสําคัญกับ
บทบาทของสถาบันทางการศึกษาตางๆ ของยูเนสโก และศูนยประเภท category 2  

โครงการหลักที่ 2 วิทยาศาสตร : ประเทศสมาชิกเสนอใหนําเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาสไวในโครงการ Basic Science Programme 1 และขอใหยูเนสโกจัดตั้ง Flagship 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครู โดยเฉพาะครูสอนวิทยาศาสตร  

โครงการหลักที่ 3 : สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร : หลายประเทศเสนอใหนํา
โครงการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนวาระสําคัญอันดับตนๆในปงบประมาณตอไป  
โดยเนนประเด็นผูอพยพและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความมั่นคงของมนุษยและการพัฒนาเมือง 

โครงการหลักที่ 4 วัฒนธรรม : หลายประเทศเสนอใหยูเนสโกลดจํานวน Main 
Line of Action เพ่ือมุงเนนใหความสําคัญกับโครงการที่เกิดประโยชนสูงสุด และการศึกษาศิลปะควร
เปนประเด็นสําคัญที่ควรหยิบยกมามาอยูในโครงการวัฒนธรรม สวนประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมควรถูกทําบูรณาการใหอยูในทุก Main Line of Action 

โครงการหลักที่ 5 การส่ือสารและสารสนเทศ : ประเด็นเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นยังคงเปนสิ่งที่ประเทศสมาชิกเสนอยูเนสโกใหความสําคัญ และเสนอวาใน Main Line of 
Action 2 ควรเนนเรื่องการเขาถึงและสิทธิในการรับขอมูลขาวสาร และการพัฒนาโครงสรางขอมูล 
(Infostructure) รวมทั้ง เนนใหความสําคัญกับโครงการ Memory of the World ในภูมิภาค 
  นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังเสนอใหยูเนสโกสแสวงหาหุนสวน ผูมีสวนไดเสีย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคตางๆ อาทิ ซีมีโอ อาเซียน  
UNESCO Chairs  ศูนย category 2  Agreement และ MOU ที่มีอยูแลว เขามาชวยสนับสนุนงานให
มีความเขมแข็งมากขึ้น และเสนอใหยูเนสโกปรับปรุงภาพลักษณที่ชัดเจนขององคการ โดยการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับองคการและกิจกรรมแกผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และเยาวชน สงเสริมการ
ดําเนินโครงการ Flagship การสนับสนุนโครงการที่ประสบความสําเร็จ  (WHC IOC MAB) เขาสู
ตลาดมากขึ้น ตลอดจนการจางทีมมืออาชีพมาปฏิบัติงานดานสื่อสารมวลชน  
   สําหรับการจัดการงบประมาณพิเศษ (Extrabudgetary Resources) ประเทศสมาชิก
เสนอใหยูเนสโกดําเนินการกระจายอํานาจใหกับสํานักงานสวนภูมิภาค (Regional Offices) และเรง
เรงระดมทุน ตลอดจนจางเจาหนาที่ที่มีประสบการณและเปนมืออาชีพใหมากขึ้นดวย 
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บทสรุป 
การประชุมคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของประเทศในเอเชียและแปซิฟก  

ครั้งที่ 14 และการประชุมหารือในการจัดทํารางแผนงานและงบประมาณยูเนสโก ป 2010-2011 เปน
การประชุมที่มีประโยชนมาก เนื่องจากทําใหประเทศสมาชิกไดมีโอกาสไดรับทราบแผนงานและ
งบประมาณของยูเนสโกที่ชัดเจน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางกัน เพ่ือนําบทสรุปที่
ไดรับจากที่ประชุมนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดโครงการและกิจกรรมที่เปนรูปธรรม และตรงกับความ
ตองการของแตละประเทศใหมากที่สุด 

 

 
 
 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 


