
สรุปผลการประชุมระดับโลกวาดวยการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 
วันที่ 27 – 29 กันยายน 2553  ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

 

ความเปนมา 
 

  การประชุมระดับโลกวาดวยการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการประชุมที่องคการ
ยูเนสโก รวมกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย รวมกันจัดขึ้นเปนครั้งแรก เพ่ือกระตุนใหรัฐบาลและหนวยงาน
ตางๆ ใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยเพ่ือเขาสูการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มากขึ้น เน่ืองจากเปนวัยที่มีพัฒนาการเอ้ือตอการพัฒนาทางสมองที่ดี ทั้งนี้ การพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยเปนเปาหมายประการหน่ึงในกรอบปฏิบัติการดาการวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชนของ
ยูเนสโก ที่กําหนดเปาหมายใหครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบในป พ.ศ. 2558 สําหรับการ
ประชุมคร้ังนี้ มีผูแทนที่เปนทั้งระดับรัฐมนตรี ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ เจาหนาที่จากทั้งภาครัฐและเอกชน 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) จากประเทศสมาชิกขององคการยูเนสโกเขารวมประชุมกวา 65 ประเทศ  
 

สาระสําคัญของการประชุม 
 

1. พิธีเปดการประชุม 
  การประชุมระดับโลกครั้งน้ี จัดขึ้นที่ World Trade Centre กรุงมอสโก  
โดยมี Ms. Irina Bokova ผูอํานวยการใหญของยูเนสโกกลาวสุนทรพจนเรียกรองใหประเทศตางๆ         
ใหความสําคัญกับการดูแลและการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย เน่ืองจากปจจุบันยังมีอัตราการตายใน
กลุมเด็กที่มีอายกุอน 5 ป ในระดับสูง และสวนใหญจะอยูในแถบภูมิภาคแอฟริกาใตทะเลทรายซาฮารา และ
เอเชียใต ซ่ึงทําใหเห็นวา ประเทศตางๆ ยังไมไดใหความสําคัญกับการดูแลเด็กปฐมวัยมากนัก และการ
ประชุมคร้ังน้ีเปนการประชุมดานการศึกษาที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนการประชุมดานการศึกษาระดับ
โลกครั้งแรก ภายหลังจากการประชุมสุดยอดเพ่ือทบทวนการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
ของสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDGs) ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอรก ซ่ึงการพัฒนา
การศึกษาเปนเปาหมายหน่ึงของ MDGs จึงจะทําใหกรอบการดําเนินงานที่ที่ประชุมคร้ังน้ี จึงมีความสําคัญ
เน่ืองจากเปนการประชุมเพ่ือพิจารณาใหการรับรองแนวปฏิบัติระดับโลกในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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  Mr. Yury Luzhlov นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไดกลาวตอนรับผูเขาประชุม และไดกลาวถึง
การดูแลและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในกรุงมอสโก วาเปนเรื่องที่เทศบาลกรุงมอสโกไดให
ความสําคัญมาก โดยมีศูนยดูแลเด็กปฐมวัยจํานวนมากกระจายอยูในกรุงมอสโก และเทศบาลกรุงมอสโกได
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยดูแลเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลอยางเต็มที่ และจากการท่ี
มอสโกใหความสําคัญกับการศึกษาดังกลาว จึงทําใหกรุงมอสโกรวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุมระดับ
โลกในครั้งน้ี 
  Mr. Kanny Faure รองประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเซเชลสเปนผูกลาวเปดการประชุม
คร้ังน้ี โดยไดกลาวถึงความกาวหนาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในกลุมแอฟริกาวายังมีเร่ืองที่
ตองดําเนินการหลายประการ เพราะเด็กในวัยน้ีในแอฟริกายังไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ทําใหอัตราการ
ตายของเด็กในวัยต่ํากวา 5 ป ยังมีอยูสูง แตก็เปนที่นายินดีวาไดมีความพยายามที่ดําเนินการเรื่องนี้อยาง
จริงจัง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามรองประธานาธิบดีเซเชลส ไดเรียกรองใหรัฐบาลให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมโครงการการศึกษาปฐมวัยอยางจริงจังโดยเฉพาะการดูแลเด็กยากจน    
เด็กดอยโอกาส และเด็กที่เปราะบาง 
 

      
 

2. การประชุมเต็มคณะ 
การประชุมเต็มคณะ แบงเปนหัวขอตางๆ ดังน้ี 
2.1 การประชุมและอภิปราย หัวขอ “The Investment and Productivity Argument for 

ECCE” โดย Mr. Jeffrey D. Sachs จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย : กลาวถึงพัฒนาการดูแลและการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย   ซ่ึงไดย้ําถึงความจําเปนในการลงทุนในการจัดการศึกษาในระดับน้ี โดยในการจัด
การศึกษาแกเด็กปฐมวัย จะตองคํานึงถึงเรื่องโภชนาการ ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สุขอนามัย
ตางๆ และการควบคุมโรคติดตอ และเด็กในวัยน้ีเปนวัยที่มีพัฒนาการทางสมองที่เอ้ือตอการพัฒนาการ 
โดยการจัดการศึกษาในระดับน้ี อาจจะตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาตามลักษณะปจเจกบุคคลเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพรางกายและพัฒนาการของเด็กแตละคน  

2.2 การประชุมและอภิปราย หัวขอ “The Importance of the Early Years; Brain 
Research and Child Development” : โดย Mr. Jack P. Shonkoff จากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด : เปนการนําเสนอขอมูลและความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับพัฒนาการการเรียนรู  การกํากับ
พฤติกรรมทั้งทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดอายุขัย โดยเฉพาะไดเนนความสําคัญของการ
พัฒนาของสมองในระยะเริ่มตน ผลกระทบที่รายแรงตออวัยวะที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตในเด็ก 
ผลการวิจัยไดแสดงความกาวหนาดานประสาทวิทยาศาสตร (neuroscience) อณูชีววิทยา (neuroscience)  
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พันธุศาสตรและสังคมศาสตร (genomics and social sciences) และไดนําเสนอกรอบแนวทางในการออก
นโยบายการศกึษาปฐมวัยและการบริการตางๆเพ่ือสงเสริมการพัฒนาสุขภาพและสรางทุนมนุษย ซ่ึงกรอบ
แนวทางดังกลาวไดเนนการสรางศักยภาพของผูดูแล (caregivers) และชุมชนเพ่ือสนองความตองการของเด็ก
เล็ก และเนนการดําเนินนโยบายและโครงการที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหกับศักยภาพของบุคคลเหลาน้ัน 
  ผลการวิจัยไดเรียกรองใหมีการผลักดันการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพโดยลงทุนทางวิทยาศาสตร เพ่ือมุงพัฒนาสุขภาพของเด็กเล็ก โดยให
ความสนใจพิเศษกับประโยชนตอปจเจกบุคคลและสังคม เสนอใหมีการบูรณาการการดําเนินงานดานตางๆ 
อยางชัดเจน ไดแก การดําเนินการดานสาธารณสุข การศึกษาระดับปฐมวัย การปกปองคุมครองเด็ก 
สวัสดิการสังคม และการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.3 การประชุมและอภิปรายหัวขอ “What challenges persist for ECCE?  
What should we do about them?” โดย Mr. Nicholas Burnet ผูอํานวยการฝายจัดการ สถาบัน Results 
for Development : ที่ประชุมไดนําเสนอสิ่งทาทายตอการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย โดยใน
รายงานระดับโลกวาดวยการติดตามผลการศึกษาเพ่ือปวงชนของยูเนสโก ป ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)      
แสดงใหเห็นวา ถึงแมการใหการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยทั่วโลกมีความกาวหนามากขึ้น แตยังคงมี  
สิ่งทาทายที่สําคัญสําหรับบางสวนของโลก ประการแรก ไดแก การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยยังไมได
ดําเนินการใหเปนสากล ดวยเหตุผลตางๆ อาทิ กรอบนโยบายที่ไมจริงจังของรัฐ และการขาดงบประมาณ
สนับสนุน เปนตน ประการที่สอง ไดแก เด็กปฐมวัยในบางกลุมยังไมไดรับบริการการศึกษาและการดูแลที่ดีพอ 
โดยเฉพาะเด็กยากจน เด็กในชนบทหางไกล เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ เด็กในประเทศที่มีรายไดต่ําและใน
ประเทศที่มีความขัดแยง และประการที่สาม ไดแก คุณภาพการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยของเด็กดอย
โอกาส และกลุมคนยากจนและยังไมไดมาตรฐาน 

 

3. การหารือระดับทวิภาคี 
3.1 ผูอํานวยการใหญองคการยูเนสโก 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีโอกาสหารือระดับทวิภาคีกับ Ms. Irina Bokova 
ผูอํานวยการใหญของยูเนสโก โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวขอบคุณผูอํานวยการใหญ
ยูเนสโกที่ไดใหการสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องมรดกโลกมาดวยดี และไดประกาศใหเอกสารการปฏิรูป
การบริหารการปกครองประเทศสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขึ้นทะเบียนมรดก
ความทรงจําโลกในปที่ผานมา และพรอมกันนี้ไดยืนยันความพรอมของประเทศไทยที่จะเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน คร้ังที่ 10 ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ซ่ึงขอเชิญใหผูอํานวยการ
ใหญองคการยูเนสโกมาเยือนไทยในชวงนั้นดวย  ทั้งนี้ ผูอํานวยการใหญของยูเนสโกไดกลาวขอบคุณและ
แสดงความยินดีที่ไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุมดังกลาว และกลาววาตนจะเดินทางมาเยือนไทยใน    
ชวงนั้นอยางแนนอน ทั้งนี้ การประชุมเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนเปนเรื่องสําคัญที่ยูเนสโกไดพยายาม
ดําเนินการมาโดยตลอดเพื่อใหมีพัฒนาการที่ดีในการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชนในพี พ.ศ. 2558 
โดยฝายหนวยงานสหประชาชาติตางๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาเพ่ือปวงชนจะไดมีการประชุมหารือกัน
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่นครนิวยอรก เพ่ือเตรียมการในเรื่องนี้  
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  ในการหารือครั้งน้ี ผูอํานวยการใหญของยูเนสโกยังไดขอบคุณทีป่ระเทศไทยจะรวมกับ
คณะกรรมาธกิารดานเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ (ECOSOC) จัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกในประเทศไทย เพ่ือเปนการเตรียมการการประชุมระดับโลกของ ECOSOC ในเดือนกรกฎาคม 
2554 ซ่ึงเม่ือสัปดาหที่ผานมาไดมีการประชุมสุดยอดเพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตาม
เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDGs)  
ที่นครนิวยอรก และมีเปาหมายที่เก่ียวของกับการศึกษา และการประชุมระดับโลกของ ECOSOC ในปหนา
จะมีหัวขอที่เก่ียวของกับการศึกษาดวย 
  3.2 ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 
  รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดหารือกับ Mr. Kwang-jo Kim ผูอํานวยการใหญ
สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ไดกลาวขอบคุณรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทย ที่จะเขารวมการประชุมโตะกลมระดับรัฐมนตรีที่จะจัดขึ้นในระหวางการ
ประชุม UNESCO-APEID คร้ังที่ 14 เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระหวางวันที่ 21 – 23 ตลุาคม 2553 
ซ่ึงไดขอใหกระทรวงศึกษาธกิารมีหนังสือกราบเรียนเชญินายกรัฐมนตรพิีจารณารับเปนประธานในพิธีเปด
การประชุม  
 

  
   
  จากการที่ ECOSOC ไดขอความรวมมือจากยูเนสโก และรัฐบาลไทยในการจัดการประชุม
ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกเพ่ือเตรียมการประชมุระดับโลกของ ECOSOC ดานการศกึษาในป 2554 
น้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวกับ Mr. Kim ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ วา
ประเทศไทยยนิดีใหการสนับสนุน และขณะนี้กําลังดําเนินการผานกระทรวงการตางประเทศ ของไทยเพ่ือ
ประสานในรายละเอียด 
 



 
       - 5 - 
   

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยไดหารือกับผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ เก่ียวกับสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน      
คร้ังที่ 10 ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ซ่ึง Mr. Kim เห็นวา หากถือวาเปนการเฉลิมฉลอง 20 ป ปฏิญญา 
จอมเทียน อาจพิจารณาการจัดที่หาดจอมเทียน อยางไรก็ตามในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาลไทย  
 

4. การศึกษาดูงานตนแบบโรงเรียนอนุบาลในกรุงมอสโก 
ผูจัดไดนําผูเขารวมประชุมศกึษาดูงาน ณ Center of the Child’s Development – 

Kindergarten No. 2030 ในกรุงมอสโก ซ่ึงเปนตนแบบของศูนยการพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของ
รัสเซีย ศูนยแหงน้ีรับเด็กระหวาง 2-7 ป มุงเนนสรางสภาพที่ดีแกการดูแลและการใหการศึกษาแกเด็กกอน
วัยเรียน พัฒนาเด็กใหมีวฒิุภาวะทางอารมณที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆในโรงเรียน อาทิ โครงการ
พัฒนาเนื้อหาและวธิีการทาํงานของเด็กเล็กในหองแสดงละคร กิจกรรมการปรับปรุงศักยภาพของผูปกครอง
ในดานจิตวิทยา และวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาวิธกีาร และขอเสนอแนะเก่ียวกับทางเลือก 
ของเลน รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในบานดวย กิจกรรมการปรับปรุงทักษะการสื่อสารสําหรับเด็กโดย
จัดกลุมแบบบรูณาการเด็กเล็กและเด็กโต 

 

 

 
 

รูปแบบและวธิีการที่นาสนใจคือ การบํารุงสุขภาพเด็กทุกคนโดยการใหอ็อกซิเจนผสมใน
นํ้าผลไม ในแตละหองเรียนรูจะมีจํานวนเด็กเวียนเขามาใชคร้ังละ ประมาณ 3-4 คน กิจกรรมของเด็กเลก็ 
คือ การเลนเกมส การเตนรําแบบกลุม เกมสเก่ียวกับน้ิวมือ เกมสเลนละคร การเลนของเลนที่สอดแทรกการ
เรียนรู การสรางวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน ทั้งน้ี ในการเขาไปเรียนรูในแตละหอง จะมีครูและนักจิตวทิยา
เปนผูดูแลและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการแกไขปญหาของเด็กในดานตางๆอยางใกลชิด เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาของเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

-------------------------------------------------- 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


