
 
การประชุมระดับรัฐมนตรีดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเอเปค คร้ังที่ 5 (5th APEC 

Human Resources Development Ministerial Meeting) มีขึ้นระหวางวันที่ 15 – 17 กันยายน 2553  
ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Senior Officers Meeting) ในวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยในสวนของประเทศไทยจะมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีออน) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย และมีผูแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ เขารวมในการประชุมดังกลาว 

ในพิธีเปดการประชุมมี นายหู จ่ินเทา (Hu Jintao) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เปนประธานในการกลาวเปดการประชุม โดยไดกลาวถึงการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่ตองอาศัยความ
รวมมือและความเขมแข็งของภูมิภาค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาและควรใหความสําคัญเปน
อันดับแรก โดยเฉพาะยุทธศาสตรในเรื่องการจางงาน การพัฒนา
คุณภาพและความสามารถของแรงงาน การสรางระบบการ
ประกันสังคม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  เน่ืองจากการทํา
ใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยาง  
เทาเทียมและเปนธรรม จะชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและ 
ถือเปนการเจริญเติบโตอยางมีสวนรวม กอใหเกิดการจางงานอยางเต็มที่ และเปนเปาหมายแรกของการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ควรสงเสริมคุณภาพของแรงงานโดยเนนการเขาถึงความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการความรูใหมๆ สงเสริมทักษะฝมือ
แรงงาน รวมถึงการพัฒนาในดานการอาชีวศึกษา  ทั้งน้ียังไดเนนในเรื่องระบบการประกันสังคม ที่จะเปน
หลักประกันในดานการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจอยางยั่งยืนที่สําคัญ ไดแก การประกันสังคม การสังคม
สงเคราะห และสวัสดิการสังคม ทั้งในเขตเมืองและชนบท 

 การประชุมครั้งน้ีมุงเนนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสงเสริมการจางงานและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม มีหัวขอยอย 3 หัวขอ ที่สําคัญ ไดแก 

1. การขยายการจางงาน (Expanding employment)  ที่ประชุมไดใหความสําคัญตอการ
รักษาและการเพิ่มระดับการจางงาน และการใชนโยบายเศรษฐกิจที่เนนการจางงาน  สงเสริมใหเกิดการจาง
งานโดยใชนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือการสรางงานมากขึ้น การลดคาใชจายของสถานประกอบการ 
และการสรางความเขมแข็งใหแกการบริการภาครัฐเพ่ือเปนการชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส และการใหการ
สนับสนุนนโยบายที่ชวยสงเสริมการใหบริการภาครัฐ   

สรุปผลการประชมุระดับรัฐมนตรีดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเอเปค ครัง้ท่ี 5 
(5th APEC Human Resources Development Ministerial Meeting) 
ระหวางวนัท่ี 15 - 17 กันยายน 2553 
ณ กรงุปกก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2. การปรับปรุงเครือขายดานความปลอดภัยทางสังคม การใหความคุมครองทางสังคม และ
การใหความชวยเหลือดานการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส โดยที่ประชุมไดเสนอนโยบายเพื่อสงเสริมและ
พัฒนารายไดที่สําคัญคือ การใหคาตอบแทนระยะส้ันเพ่ือลดชั่วโมงการทํางาน ประโยชนรวมกันของ        
ทั้งสองฝาย คาตอบแทนที่ลูกจางจะไดรับระหวางตกงาน และกองทุนประกัน  

3. การเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยและการเตรียมกําลังแรงงานรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมไดเสนอแนะใหแตละเขตเศรษฐกิจดําเนินการในบริบทของตนเอง โดย
เสนอแนะใหมีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่มีการเชื่อมประสานกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิดานวิชาชีพ การสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและ
ฝกอบรมใหตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม การใช ICT เพ่ือการการเขาถึงขอมูลฝกอบรมและ
การจางงาน การสงเสริมทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 เชน ความรูดานเทคโนโลยี
สมัยใหม การขยายและสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมในกลุมผูดอยโอกาส เชน กลุมเยาวชน และแรงงาน
ดอยฝมือ เปนตน 

สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งน้ีไดมีการรับรองเอกสารที่สําคัญ 3 ฉบับ ไดแก  

1. Joint Ministerial Statement มุงเนนความสัมพันธที่จะนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
การสงเสริมการจางงาน และการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม โดยที่ประชุมไดใหความสําคัญกับการรักษาและ
การขยายการจางงาน การพัฒนาโครงขายรองรับทางสังคม สนับสนุนการประกันทางสังคม การให 
ความชวยเหลือดานการจางงานแกกลุมผูดอยโอกาส การเสริมสรางศักยภาพและการเตรียมแรงงาน 

เ พ่ื อรองรั บการ เจริญ เติบ โตทาง เศรษฐ กิจ  
การสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและ
ทา ง เทคนิ ค ใน ร ะหว า ง เ ขต เศ รษฐกิ จผ า น
คณะทํางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ยังใหการสนับสนุนการจัดตั้ง APEC Skills 
Development Promotion Centre ณ ประเทศจีน 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นวาการเจริญเติบโตแบบ
มีสวนรวมตองอาศัยความรวมมือจากองคกร
ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศที่ สํ า คั ญ ไ ด แ ก  อ ง ค ก า ร
สหประชาชาติ องคการแรงงานสากล องคการ

การคาโลก ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคตาง เปนตน ที่ประชุมยังไดเสนอแนะใหมีการจัดการประชุม
ระดับรัฐมนตรีทุกๆ 4 ป 

2. Action Plan เปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะทํางานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของเอเปค ใน 4 ป ขางหนาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวใน Joint Statement รวมทั้งนําเสนอ
กิจกรรมและโครงการที่จะสรางเสริมความสัมพันธของประเทศสมาชิกในดานการจางงาน การคุมครองทาง
สังคม และการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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3. APEC Skills Development 

Promotion Project ที่ประชุมไดใหการรับรอง
โครงการดานการพัฒนาฝมือแรงงานของจีน โดยใน
ชั้นตนรัฐบาลจีนจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณ 
จํานวน 4 ลานดอลลาหสหรัฐ โดยหากประสบ
ความสําเร็จจะพัฒนาเปนศูนยสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานของเอเปคตอไป ทั้งน้ีรัฐบาลจีนยังยินดี
รับการสนับสนุนจากเขตเศรษฐกิจตางๆของเอเปค
อีกดวย 

 
สําห รับการประชุมครั้ ง น้ียั งได เนนถึ งความสํ าคัญของการพัฒนาความรวมมือ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางสมาชิกเอเปค โดยเฉพาะในประเด็นที่ดําเนินงานแลวประสบ
ความสําเร็จและที่ไมประสบความสําเร็จอีกดวย 

------------------------------- 
                                                                         กลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 

สํานักความสมัพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน 2553 
 
 

 

 

 
 


