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ในศตวรรษท่ีผ่านมา มวลมนุษย์สู้รบกันในสงครามโลกถึงสองครั้ง ประชากรโลกกว่า 100 
ล้านคนสูญเสียชีวิต ขณะท่ีผู้คนอีกนับไม่ถ้วนต้องประสบกับความทุกข์ยากแสนสาหัส และ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติอันเลวร้าย

ในปี 1942 ณ ช่วงท่ีสงครามโลกครัง้ท่ีสองรนุแรงถงึขดีสุด เหล่ารฐับาลของประเทศในยโุรปต่าง
ถกเถยีงหาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกนัอย่างสันตขิองนานาประเทศในโลกเมือ่สงครามส้ินสุดลง ใน
เดือนพฤศจิกายน 1945 ตัวแทนจาก 44 ประเทศได้พบปะกันในกรุงลอนดอน โดยมีจุดหมาย
ในการก่อตัง้องค์การช�านัญพเิศษเพือ่ธ�ารงไว้ซึง่วฒันธรรมแห่งสันตภิาพอย่างแท้จรงิผ่านการเผย
แพร่ค่านิยมด้านความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ การศึกษา และความสอดคล้องทางวัฒนธรรม

องค์การยูเนสโกจึงได้ถือก�าเนิดข้ึน ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน ข้อความเริ่มต้นใน
ธรรมนูญขององค์การฯ บ่งบอกถึงจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้งนี้ได้เป็นอย่างดี “สงครามเริ่มที่
จิตใจของมนุษย์ฉันใด ความหวงแหนสันติภาพก็ต้องสร้างที่จิตใจของมนุษย์ฉันนั้น” 

ภารกิจหลักของยูเนสโก คือการเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ลดปัญหาความยากจน
รณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน และสนับสนุนให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนด้านการ

ศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การส่ือสารและสารสนเทศ โดยปฏิบัติงานบนหลักสิทธิมนุษย
ชน (Human Right-based Approach – HRBA) ท่ีเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมและท่ัวถึง และ
ความเคารพต่อมนุษย์ทุกคน 

เพื่อให้บรรลุภารกิจเหล่านี้ ยูเนสโกมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นเร่งด่วนของโลก ได้แก่
 � แอฟริกา 
 � ความเท่าเทียมทางเพศ

รวมทั้งสองวัตถุประสงค์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม คือ
 � วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ
 � การพัฒนาที่ยั่งยืน



ยูเนสโกเป็นองค์การช�านญัพิเศษแห่งหนึง่ขององค์การสหประชาชาต ิอยู่ภายใต้การบรหิารงาน
ของผู้อ�านวยการใหญ่ (Director-General) โดยมีการด�าเนินงานตามโครงการและงบประมาณ

ตามมติในการประชุมสมัยสามัญ 

ส�ำนักเลขำธิกำรขององค์กำรยูเนสโก
ส�านักเลขาธกิารประกอบด้วย ผู้อ�านวยการใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่

รัฐสมาชิก 195
สมาชิกสมทบ 10
ผู้อ�านวยการใหญ่ ออเดรย์ อาซูเลย์ (Audrey Azoulay)

เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2,100 คนจาก 169 ประเทศ

การประชมุสมยัสามญั (General Conference) เป็นหน่วยงานท่ีมีอ�านาจสูงสุดในการตดัสิน
ใจขององค์การยูเนสโก ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากรัฐสมาชิกทั้งหมด การประชุมฯ จัดขึ้นทุก
สองปี โดยผู้เข้าร่วมในการประชุม ได้แก่ รัฐสมาชิก สมาชิกสมทบ ผู้สังเกตการณ์จากประเทศที่
ยังไม่ใช่สมาชิก องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ท้ังนี้ ในการประ
ชุมฯ แต่ละครั้งจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายโดยทั่วไปของยูเนสโก รวมทั้งก�าหนดโครงการ
และงบประมาณส�าหรับอีกสองปีถัดไป การแต่งตั้งผู้อ�านวยการใหญ่จะกระท�าทุกสี่ปี และมีการ
ลงมติยอมรับกลยุทธ์ระยะกลางขององค์การฯ ทุกหกปี

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากรัฐสมาชิก 58 
ประเทศ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งส่ีป ีโดยมีหน้าท่ีบริหารจัดการองค์การยูเนสโก จัดเตรียมการ
ประชุมสมัยสามัญ และก�ากับดูแลให้รัฐสมาชิกน�ามติไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ยูเนสโก ปฏิบัติงานตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย โดยท�าหน้าที่เป็นเสมือน
 � ห้องทดลองทางความคดิและการคาดการณ์
 � ผู้ก�าหนดมาตรฐาน
 � ส�านักหักบัญชี
 � ผู้สร้างเสริมศักยภาพให้แก่รัฐสมาชิกภายในขอบเขตความสามารถของยูเนสโก
 � หน่วยงานกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศ
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สํานักงานประจําประเทศ 
(National Office)

สํานักงานส่วนภูมิภาคและสํานักงานผู้แทน
กลุ่มประเทศ (Regional Bureau & Cluster Office)

สํานักงานผู้แทนกลุ่มประเทศ
(Cluster Office)

อัลมาตี

ปักกิ่ง

กรุงเทพฯ

จาการ์ตา
อาเปีย

เตหะราน

นิวเดลี

ทาชเคนต์

คาบูล
อิสลามาบัด

กาฐมาณฑุ

ดักกา

ฮานอย

พนมเปญ

คาซัคสถาน
คีร์กิซสถาน
ทาจิกิสถาน
อุซเบกิสถาน

ออสเตรเลีย
หมู่เกาะคุก
ฟีจี
คิริบาส
หมู่เกาะมาร์แชลล์

ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐ)

นาอูรู
นิวซีแลนด์
นีวเว
ปาเลา
ปาปัวนิวกินี
ซามัว
หมู่เกาะโซโลมอน
ตองงา 
ตูวาลู 
วานูอาตู 
โทเคอเลา
(สมาชิกสมทบ)   

อัฟกานิสถาน 
อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม)

ปากีสถาน 
เติร์กเมนิสถาน  
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WINDHOEK
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จีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
ญี่ปุ่น 
มองโกเลีย    
สาธารณรัฐเกาหลี  

บังกลาเทศ 
ภูฏาน 
อินเดีย 
มัลดีฟส์ 
เนปาล 
ศรีลังกา  

กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
พม่า
สิงคโปร์
ไทย

เวียดนาม

บรูไน ดารุสซาลาม 

อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
ฟลิิปปนิส์ 

ติมอร์-เลสเต

ดักกา
สํานักงานประจํา

ประเทศบังกลาเทศ  

ฮานอย
สํานักงานประจํา
ประเทศเวียดนาม

พนมเปญ
สํานักงานประจํา
ประเทศกัมพูชา

ทาชเคนต์
สํานักงานประจํา

ประเทศอุซเบกสิถาน

กาฐมาณฑุ
สํานักงานประจํา
ประเทศเนปาล

อิสลามาบัด
สํานักงานประจํา

ประเทศปากีสถาน  

คาบูล
สํานักงานประจํา

ประเทศอฟักานิสถาน
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คาซัคสถาน
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บรูไน ดารุสซาลาม 

อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
ฟลิิปปนิส์ 

ติมอร์-เลสเต

ดักกา
สํานักงานประจํา

ประเทศบังกลาเทศ  

ฮานอย
สํานักงานประจํา
ประเทศเวียดนาม

พนมเปญ
สํานักงานประจํา
ประเทศกัมพูชา

ทาชเคนต์
สํานักงานประจํา

ประเทศอุซเบกสิถาน

กาฐมาณฑุ
สํานักงานประจํา
ประเทศเนปาล

อิสลามาบัด
สํานักงานประจํา

ประเทศปากีสถาน  

คาบูล
สํานักงานประจํา

ประเทศอฟักานิสถาน

ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกเป็นถิน่ท่ีอยู่ของจ�านวนเกอืบสองในสามของประชากรโลก ท้ังยงัอดุมไป
ด้วยความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รัฐสมาชิกของยูเนสโกใน

ภูมิภาคแห่งนี้มี 46 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 2 ประเทศ (ณ เดือนธันวาคม 2017) พร้อมด้วย
เครือข่ายของส�านักงานสาขา (Field Office) 14 แห่งตั้งอยู่ในประเทศเหล่านี้

ส�ำนักงำนผู้แทนกลุ่มประเทศ (CLUSTER OFFICES) และส�ำนักงำนส่วนภูมิภำค  
(REGIONAL BUREAUX)
ส�านักงานยูเนสโกในกรุงเทพฯ – ส�านักงานด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกิ และส�านักงานผู้แทนกลุ่ม
ของประเทศไทย พม่า สปป. ลาว สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม 

ส�านกังานยเูนสโกในจาการ์ตา – ส�านกังานด้านวทิยาศาสตร์ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก และส�านกังานผู้แทนกลุ่ม
ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์-เลสเต 
ส�านักงานยูเนสโกในอัลมาตี – ส�านักงานผู้แทนกลุ่มของประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และ 
อุซเบกิสถาน
ส�านักงานยูเนสโกในอาเปีย – ส�านักงานผู้แทนกลุ่มของประเทศออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก ฟีจี คิริบาส หมู่เกาะมาร์- 
แชลล์ ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐ) นาอูรู นิวซีแลนด์ นีวเว ปาเลา ปาปัวนิวกินี ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองงา ตูวาลู 
วานูอาตู และโทเคอเลา (สมาชิกสมทบ) 
ส�านักงานยูเนสโกในปักกิ่ง – ส�านักงานผู้แทนกลุ่มประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ญี่ปุ่น 

ส�ำนักงำนประจ�ำประเทศ
ส�านักงานยูเนสโกในดักกา – ประเทศบังกลาเทศ
ส�านักงานยูเนสโกในฮานอย – ประเทศเวียดนาม 
ส�านักงานยูเนสโกในอิสลามาบัด – ประเทศปากีสถาน 
ส�านักงานยูเนสโกในคาบูล – ประเทศอัฟกานิสถาน 
ส�านักงานยูเนสโกในกาฐมาณฑุ – ประเทศเนปาล 
ส�านักงานยูเนสโกในพนมเปญ – ประเทศกัมพูชา
ส�านักงานยูเนสโกในทาชเคนต์ – ประเทศอุซเบกิสถาน 

มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
เกาหลี 
ส�านักงานยูเนสโกในนิวเดลี – ส�านักงานผู้แทนกลุ่ม
ประเทศบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล และ
ศรีลังกา 
ส�านักงานยูเนสโกในเตหะราน – ส�านักงานผู้แทนกลุ่ม
ประเทศของสาธารณรฐัอสิลามอฟักานสิถาน สาธารณรฐั
อิสลามอิหร ่าน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ 
เติร์กเมนิสถาน 
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ขจัด
ความยากจน

ขจัด
ความหิวโหย

การมีสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี

การศึกษา
ที่เทาเทียม

ความเทาเทียม
ทางเพศ

การจัดการน้ำ
และสุขาภิบาล

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึงได

การจางงานที่มีคุณคา
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม 
โครงสรางพื้นฐาน

ลดความ
เหลื่อมล้ำ

เมืองและ
ถิ่นฐานมนุษยที่ยั่งยืน

แผนการผลิต
และการบริโภค
ที่ยั่งยืน

การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

การใชประโยชนจาก
ระบบนิเวศทางบก

สังคมสงบสุข
ยุติธรรมและสถาบัน
ที่มีประสิทธิภาพ

ความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่ปี 1961 เป็นต้นมา ส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มีการด�าเนินงานในสองบทบาท
ควบคู่กันไป คือเป็นทั้งส�านักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาค (Regional Bureau for Education) 

และส�านักงานผู้แทนกลุ่มประเทศ (Cluster Office) ในเอเชียและแปซิฟิก

ในส่วนของส�านักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาค ส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ส่งมอบความ
เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมท้ังบริการให้ค�าปรึกษา ผลิตและแบ่งปันความรู้ 
พร้อมท้ังตดิตามและประเมนิผลด้านการศกึษาแก่ รฐัสมาชกิในเอเชยีและแปซฟิิก ส�านกังานสาขา 
(Field Office) และ ส�านักงานย่อยประจ�าพื้นที่ (Antenna Office) ของยูเนสโก

ส�าหรับการเป็นส�านักงานผู้แทนกลุ่มประเทศ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ด�าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
ท้ังหมดของยเูนสโก (การศกึษา วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม การส่ือสารและสารสนเทศ) ของประเทศ
ในแถบลุ่มน�้าโขง อันได้แก่ ไทย พม่า สปป. ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา โดยร่วมมือกับ
ส�านักงานของแต่ละประเทศและส�านักงานย่อยประจ�าพื้นที่ 

ยูเนสโก กรุงเทพฯ มีส�านักงานย่อยประจ�าพื้นที่อยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า และด้วยความ
ร่วมมอืของรฐับาลพม่า เราจงึสามารถพฒันาและด�าเนนิโครงการด้านการศกึษา วฒันธรรม การ
สื่อสารและสารสนเทศภายในประเทศพม่าได้ผ่านส�านักงานแห่งนี้

นอกจากนี้ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ยังเป็นที่ตั้ง
ของส�านักงานส่วนภูมภิาคเอเชียและ
แปซิฟิกของสถาบันสถิติแห่งองค์การ 
ยูเนสโก (UNESCO Institute for 
Statistics – UIS) ซึ่งท�าหน้าที่เสริม
สร้างขีดความสามารถด้านสถิติของ 
รัฐสมาชิกในการผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพ
ภายในขอบเขตอ�านาจของยูเนสโก 
อีกด้วย
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ในเดอืนกนัยายน 2015 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิดเ้ริม่ปฏิบตักิารเปลีย่นแปลงในระดบั
โลกร่วมกับรัฐสมาชิก ประมุขแห่งรัฐ ผู้น�ารัฐบาล และตัวแทนระดับสูงจากภาคประชาสังคม

ในสหประชาชาติ น�าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ซึ่งเป็นทั้งแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้
กับนานาประเทศ พร้อมด้วยเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – 
SDGs) 17 ข้อที่มีความสอดคล้องไปปฏิบัติ เป้าหมายเหล่านี้เป็นตัวก�าหนดแผนปฏิบัติการสากล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยค�านึงถึงสันติภาพ ความเสมอภาค และความรุ่งเรืองของทุกประเทศ
ทั่วโลกและพลเมืองเป็นส�าคัญ

วาระ 2030 เป็นวาระท่ีส�าคัญยิ่ง และเป็นส่ิงท่ีบ่งชี้ถึงภารกิจของยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟกิได้อย่างครบทุกแง่มุม ในฐานะส�านักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาค ยูเนสโก กรุงเทพฯ 
เป็นผู้น�าในการด�าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ของเป้าหมาย SDG ข้อท่ี 4 ว่าด้วยการสร้าง
หลกัประกนัให้การศกึษามีคณุภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถงึ รวมท้ังส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตส�าหรับทุกคนภายในปี 2030 (ดูหน้า 8) การจัดสร้างและบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าสะอาด
ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ (SDG 6) ซึ่งเป็นความท้าทายประการหลักในหลายพื้นที่ของภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกิเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติท่ีมีความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ ของยูเนส
โกด้วยเช่นกัน (ดูหน้า 12) ประเด็นอื่นๆ ที่ยูเนสโกให้ความสนใจ ได้แก่ การปรับปรุงการด�าเนิน

งานอนรุกัษ์มหาสมทุร (SDG 14) การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทางสภาพ
ภมูอิากาศอย่างมีประสิทธิภาพ (SDG 13) การพัฒนาด้านการปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ (SDG 15) และการเพิ่มการสนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 9) 

การส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศของสาธารณชนและความปลอดภัยของ
นกัส่ือมวลชน (ดหูน้า 18) ของยเูนสโกช่วยเสรมิสร้างหลกัธรรมาภบิาลและ
หลักนิติธรรม (SDG 16) ในการปฏิบัติงานของรัฐสมาชกิ ยูเนสโกตระหนัก
ถงึความส�าคญัของวฒันธรรมในฐานะปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการพฒันาท่ียัง่ยนื 
ท้ังยงัมุ่งมัน่สร้างความก้าวหน้าให้บงัเกิดแก่เมอืงและชาตท่ีิรุ่มรวยด้วยมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปลอดภัย และเท่าเทียม (SDG 11) ความเชื่ออันแน่วแน่ในความส�าคัญของ
ศกัดิศ์รขีองมนษุย์และสิทธิมนษุยชนนีเ้ป็นส่ิงค�า้จนุการด�าเนนิงานท้ังหมดใน
ภมิูภาคเอเชยีและแปซฟิิกขององค์การฯ ซึง่เน้นเรือ่งความเท่าเทียมทางเพศ 

(SDG 5) เป็นส�าคัญ 

การบรรลเุป้าหมาย SDG ท้ัง 17 ข้อมีศกัยภาพในการปรบัเปล่ียนรฐัสมาชกิในเอเชยีและแปซฟิิก 
ส�านกังานยเูนสโก กรงุเทพฯ จะคอยชีแ้นะและช่วยเหลอืรฐัสมาชกิให้บรรลเุป้าหมายเหล่านี ้พร้อม
ท้ังด�ารงบทบาทในการเปลีย่นแปลงภมูภิาคแห่งพลวัตและความหลากหลายนี ้ไปสู่การเป็นชมุชน
ของกลุ่มประเทศที่สงบสุข รุ่งเรือง และเท่าเทียมอย่างแท้จรงิ

บล็อกเกี่ยวกับข้อมูลการติดตามผล SDG (SDG Monitoring Data Blog – http://uis. 
unesco.org/en/topic/sustainable-development-goal-4) ของสถาบันสถิติแห่ง 
องค์การยูเนสโก (UIS) น�าเสนอภาพรวมของแต่ละเป้าหมาย 

ขจัด
ความยากจน

ขจัด
ความหิวโหย

การมีสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดี

การศึกษา
ที่เทาเทียม

ความเทาเทียม
ทางเพศ

การจัดการน้ำ
และสุขาภิบาล

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึงได

การจางงานที่มีคุณคา
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม 
โครงสรางพื้นฐาน

ลดความ
เหลื่อมล้ำ

เมืองและ
ถิ่นฐานมนุษยที่ยั่งยืน

แผนการผลิต
และการบริโภค
ที่ยั่งยืน

การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

การใชประโยชนจาก
ระบบนิเวศทางบก

สังคมสงบสุข
ยุติธรรมและสถาบัน
ที่มีประสิทธิภาพ

ความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

http://uis
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การศกึษาท่ีมคีณุภาพและท่ัวถงึอยา่งเท่าเทียม มีศกัยภาพท่ีจะเปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นและ
สังคมโดยรวม และนีค่อืหัวใจของวาระการพฒันาท่ียัง่ยนื 2030 ในฐานะผูป้ระสานงานหลกั

ในการด�าเนินงานของวาระ 2030 ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 (SDG 4)/การ
ศกึษา ยเูนสโกมุง่สรา้งหลกัประกนัวา่มนษุยทุ์กคนลว้นมีสิทธิไดร้บัการศกึษา โดยไมค่�านงึถงึอาย ุ
เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อทางศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจ 

ยเูนสโกเป็นเพยีงหน่วยงานเดยีวของสหประชาชาตท่ีิมอีาณตัคิรอบคลมุเรือ่งการศกึษาอย่างครบ
ถ้วน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาขึ้นไป พร้อมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐสมาชกิ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านทางอาณัติที่มีความครอบคลุมนี้

กำรวำงแผนและกำรจัดกำรภำคกำรศึกษำ
การก�าหนดนโยบายเชิงประจักษ์ (Evidence-based) การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-
based) และการปฏริปูท้ังระบบ คอืปัจจยัหลกัของการศกึษาท่ีมคีณุภาพและเท่าเทียม โครงการ
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วางแผนและการจัดการภาคการศกึษาของยเูนสโก กรงุเทพฯ (Education Sector Planning 
and Management Programme) ช่วยเหลือรัฐสมาชิกในการผนวกปัจจัยเหล่านี้เข้าไว้ใน
แผนงานและนโยบายภาคการศึกษาของประเทศ 

คุณภำพของกำรศึกษำ
ทุกวนันีมี้ผู้ท่ีจบชัน้ประถมศกึษาเป็นจ�านวนมากท่ียงัขาดกระท่ังทักษะพืน้ฐานรวมท้ังการรู้หนงัสือ
และคิดค�านวณ คุณภาพของการศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งยวด ยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมมือ
กับรัฐสมาชิกในการระบุข้อบกพร่องในระบบการศึกษา โครงการปฏิรูปจะเน้นการออกแบบ
หลกัสูตรท่ีมปีระสิทธิภาพ การปรบัปรงุวธีิการสอนและการฝึกอบรมคร ูรวมท้ังการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องความเป็นอยู่ท่ีดีและพัฒนาการแบบองค์
รวมของผู้เรียนโดยด�าเนินงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Happy Schools

กำรดูแลและกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
พฒันาการด้านสตปัิญญาและอารมณ์ในช่วงแปดปีแรกของชวีติเดก็ วางรากฐานให้กบัการเรยีน
รู้ตลอดชีวิตและความอยู่ดีมีสุขโดยรวม เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อท่ี 4 เป้าประสงค์ท่ี 2 
(SDG 4.2) ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งนี้และมุ่งหมายให้ “เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงได้เข้า
ถึงการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยรวมถึงการศึกษาก่อนชั้นประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ” ภายในปี 
2030 โครงการด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and 
Education - ECCE) ของยเูนสโก กรงุเทพฯ ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของรฐัสมาชกิในการขยาย
และปรับปรุงโครงการ ECCE อย่างครอบคลุมผ่านโครงการสนับสนุนต่างๆ ท้ังการรณรงค์ส่ง
เสริม การสร้างภาคีหุ้นส่วน การท�าวจิัย และการพัฒนาศักยภาพ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
การสร้างหลักประกนัให้มนษุย์ทุกคนไม่ว่าหญงิหรอืชายได้เข้าถงึการเล่าเรยีนระดบัอดุมศกึษาท่ี
มีคุณภาพในราคาที่จ่ายได้คือเป้าประสงค์ SDG 4.3 และเป็นสิ่งที่ยูเนสโก กรุงเทพฯ ให้ความ
ส�าคัญเสมอมา โดยมีการด�าเนินงานผ่านการท�าวิจัยท่ีสัมพันธ์กับนโยบาย การจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสมรรถนะในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมต่างๆ รวมท้ังการให้
สัตยาบนัในอนสัุญญาว่าด้วยการรบัรองคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาในกลุ่มประเทศเอเชยีและแปซฟิิก 
(Asia-Pacific Regional Convention of the Recognition of Qualifications in 
Higher Education)

กำรศึกษำสำยอำชีพและเทคนิค และกำรฝึกอบรม (TVET)
อัตราการว่างงานสูงของเยาวชนในเอเชียและแปซิฟกิมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการท่ีเยาวชนมี
ทักษะไม่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ต้องมกีารเร่งพัฒนาด้านการศกึษาสาย
อาชีพและเทคนิค และการฝึกอบรม (Technical and Vocational Education and 
Training – TVET) TVET ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการท�างาน ยูเนสโก 
กรงุเทพฯ ร่วมมือกบัรฐัสมาชกิในการขับเคลือ่น TVET ซึง่สอดคล้องกบัปฏญิญากรงุกวัลาลมัเปอร์ 
2015 ว่าด้วย “การพัฒนาทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
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กำรศึกษำนอกระบบและกำรรู้หนังสือ
การศึกษานอกระบบมีบทบาทส�าคัญในการปรับปรุงอัตราการรู้หนังสือของ
ผู้ใหญ่ และช่วยให้เดก็ด้อยโอกาสและเดก็ท่ีต้องออกจากโรงเรยีนกลางคนันบั
ล้านๆ คนในภมิูภาคได้มกีารศกึษาขัน้พ้ืนฐาน รวมท้ังทักษะในการด�ารงชวีติ 
ทักษะการท�างาน และความรู้ท่ัวไป บ่อยครัง้ท่ีการศกึษานอกระบบช่วยให้เดก็
และเยาวชนท่ีออกจากโรงเรยีนได้พัฒนาทักษะต่างๆ และกลบัเข้าสู่การศกึษา
ในระบบอกีครัง้ ยเูนสโก กรงุเทพฯ ส่งเสรมิโครงการด้านการศกึษานอกระบบ
หลายโครงการท่ัวภูมิภาค หนึ่งในนั้นคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community 
Learning Centres – CLCs) และการสนับสนุนร่างปฏิญญาอาเซียน 2016  
ว่าด้วยการสร้างความเข้มแขง็ด้านการศกึษาให้กบัเดก็ตกหล่น (Strengthening 
Education for out-of-school Children and Youth – OOSCY)

กำรศึกษำของครู
ยเูนสโกตระหนกัดว่ีา ครผูู้สอนคอืบคุลากรแถวหน้าของความพยายามให้การ
ศกึษาในภมูภิาคมีคณุภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถงึและควรต้องได้รบัการเกือ้
หนุนเป็นอย่างดี โครงการฝึกหัดครู (Teacher Education Programme) ของ 
ยูเนสโกผลักดันให้สถาบันด้านศึกษาศาสตร์น�าข้อเสนอแนะขององค์การฯ  
ว่าด้วยการศึกษาบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและค่านิยมในสังคม การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในการศกึษา ตลอดจนการพฒันา
ทักษะไปปฏิบัติ ส�านักงานย่อยประจ�าพื้นที่ของยูเนสโก กรุงเทพฯ ในย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า สนบัสนนุการพฒันาประสิทธิภาพการฝึกอบรมของนกัศกึษาครู
ในพม่าในส่วนของการปรบัปรงุนโยบายเกีย่วกบัคร ูการปฏริปูหลกัสูตร และ
การบริหารจัดการวิทยาลัยด้านศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธภิาพ

ICT กับกำรศึกษำ
ยเูนสโก กรงุเทพฯ ส่งเสรมิให้รฐัสมาชกิในภูมิภาคน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ในการพฒันาการศกึษาให้มีคณุภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถงึ 
และการเรยีนรู้ตลอดชวีติ โดยมีการด�าเนนิงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การปรบัปรงุด้านการศกึษาสาย
อาชพีและเทคนคิ และการฝึกอบรม (TVET) การพัฒนาคณุภาพการสอนและการฝึกปฏบิตัวิิชาชพีครู 
การดแูลให้มีความท่ัวถงึและเท่าเทียม และการให้ความช่วยเหลอืด้านการตดิตามและประเมินผล

กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมเป็นพลเมืองโลก
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development – ESD) และการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education – GCED) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
เป้าประสงค์ SDG 4.7 เป็นการตอบสนองอย่างตรงจุดต่อความท้าทายอันเร่งด่วนที่สุดของยุค
นี ้ท้ังความท้าทายท่ีเกิดจากธรรมชาตแิละฝีมือมนษุย์ การศกึษาท้ังสองสาขานีช่้วยให้เราจดัการ
กับปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่ร่วมกันทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
และชีใ้ห้เห็นถงึความจ�าเป็นของความร่วมมอืและเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัเพือ่แสวงหาหนทางแก้ไข 
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ยูเนสโกสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐสมาชิกในการเสริมศักยภาพของ 
ผู้เรยีนเพ่ือให้เป็นตวัแปรท่ีน�าไปสู่การเปลีย่นแปลงในสังคมของพวกเขา ผ่าน
การผลักดันให้มีวิสัยทัศน์แบบองคร์วมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของ 
ผู้เรียนทางด้านปัญญา สังคม อารมณ์ และพฤติกรรมทั่วทั้งระบบการศึกษา 
ตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงระดับนโยบาย

กำรศึกษำเพ่ือสุขภำพและควำมอยู่ดีมีสุข
ยูเนสโกรณรงค์ให้ภาคการศึกษาของประเทศมีส่วนช่วยยุติปัญหาโรคเอดส์ 
และเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู ่ท่ีดียิ่งขึ้นของเด็กและเยาวชน  
ยเูนสโก กรงุเทพฯ และรฐัสมาชกิร่วมกนัด�าเนนิงานให้เดก็และเยาวชนทุกคน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาท่ีมีคุณภาพและครอบคลุม 
พร้อมท้ังมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีปลอดภัย ไม่แบ่งแยก และเอื้อต่อ
การมีสุขภาพท่ีด ีซึง่นัน่หมายถงึการท�างานร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียด้านการ
ศึกษาท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค เพ่ือใหเ้ยาวชนและเด็กตกหลน่ได้มี
ความรู้และทักษะท่ีเป็นประโยชน์ รวมท้ังทัศนคตเิชงิบวกในการตดัสินใจเลอืก
แบบมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความ
เท่าเทียมทางเพศ และสัมพันธภาพที่ดีของพวกเขา

กำรไม่แบ่งแยก และควำมเท่ำเทียมทำงเพศในกำรศึกษำ
เราจะรบัรู้ถงึศกัยภาพท่ีแท้จรงิของการศกึษาได้กต่็อเมือ่เราได้ขยายการศกึษา
ไปยงักลุ่มคนชายขอบในสังคมด้วย ยเูนสโก กรงุเทพฯ ผนกึก�าลงักบัรฐัสมาชกิ
เพือ่ขจดัอปุสรรคท่ีขดัขวางการเข้าถงึการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากดัทางเพศ 
ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น ความโดดเดีย่วจากสภาพทางภมูศิาสตร์ สถานภาพ
ของชนกลุ่มน้อย และความพกิารหรอืความด้อยโอกาสในทุกรปูแบบ ตวัอย่าง
การด�าเนินงานของยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้แก่ การร่วมมือกับรัฐสมาชิกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางเพศในการศกึษา และสนบัสนนุการศกึษาพหุ
ภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยภาษาที่ตนเข้าใจ

กำรติดตำมผลและสถิติ
การวิจัยและวิเคราะห์ซึ่งอาศัยข้อมูลและสถิติท่ีมีคุณภาพสูงเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญยิ่งในการก�าหนด
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ หน่วยติดตามผลและสถิติ ระบบสารสนเทศ และประเมินผลของสถาบัน
สถติแิห่งองค์การยเูนสโก หรอื UIS-AIMS (UNESCO Institute for Statistics – Assessment, 
Information Systems, Monitoring and Statistics) ช่วยเหลอืรฐัสมาชกิในการเพิม่พนูความ
สามารถด้านการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการพัฒนาคู่มือและแนวทางการฝึกอบรม การผลิต
อุปกรณ์เชิงเทคนิค และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของประเทศในการผลติข้อมลูท่ีมคีณุภาพ นอกจากนีส้ถาบนัฯ ยงัอ�านวยความสะดวก
ในการจดัเตรยีมรายงานตดิตามผลระดบัภมูภิาคของยเูนสโกเพือ่ตรวจสอบความคบืหน้าของการบรรลุ
เป้าประสงค์ของ SDG ท่ีเกี่ยวข้อง UIS เป็นแหล่งข้อมูลหลักทางสถิติด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการสื่อสาร ที่ครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศและเขตแดน
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วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ยูเนสโกให้ความส�าคัญต่อการขยายและ
ปรบัปรงุสาขาวชิาต่างๆ ของวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิโดยเฉพาะในประเดน็อนัน่าวิตกของโลก

ซึง่จ�าต้องอาศยัวธีิการแก้ปัญหาแบบองค์รวมและความร่วมแรงร่วมใจของนานาประเทศ โครงการ
และงานวิจัยในปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับหลากหลายสาขา ตั้งแต่การบริหารจัดการแหล่งน�้า
จืดจนถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และตั้งแต่การลดภัยพิบัติจากธรรมชาติจนถึง 
การเพิ่มศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ธรณีวิทยำ ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
โลกวิทยาเป็นศาสตร์ทีน่�าเสนอข้อมูลเชิงลึกทีส่�าคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมท้ังวิธีการจัดการทรัพยากรโลกท่ีดียิ่งขึ้น โครงการด้านธรณีศาสตร์และ
อุทยานธรณีของยูเนสโก (International Geosciences and Geopark Programme 
– IGGP) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรณีศาสตร์ หนึ่งในเป้าหมายหลักของยูเนสโก 
กรุงเทพฯ คือการท�าให้สาธารณชนตระหนักรู้เรื่องมรดกทางธรณีวิทยาของภูมิภาค และคิดหา
วิธีจดัการกบัผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพน�ามาซึ่งปัญหาใหญ่ระดับโลก โครงการมนุษย์และชีว
มณฑล (Man and Biosphere Programme – MAB) ของยูเนสโกจึงปรับปรุงลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมด้วยการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเขา้กับ
นโยบายต่างๆ ท้ังยังมุ่งม่ันพัฒนาการด�าเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ปกป้องระบบนิเวศให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้นอีกด้วย
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ควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ
โครงการอุทกวิทยานานาชาติ (International Hydrological Programme – IHP) ของยูเนสโกมีการ
ด�าเนนิงานอย่างหลากหลายในด้านวทิยาศาสตร์น�า้จดื ตัง้แต่การท�าวิจยัและการบรหิารจดัการน�า้ 
ไปจนถึงการศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ท�างานร่วมกับรัฐสมาชกิด้าน
การบริหารจัดการแหล่งน�้าที่ยั่งยืนในลุ่มน�้าโขง รวมทั้งส่งเสรมิให้เกิดความมั่นคงด้านน�้าจืดและ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมภิาค

มหำสมุทรอันอุดม
น�้าคือชีวิต และอาจไม่มีท่ีใดในโลกท่ีความจริงข้อนี้จะปรากฏชัดไปกว่าในเอเชียและแปซิฟกิ 
เมื่อร้อยละ 70 ของประชากรในภูมิภาคอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็น
ส�านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร ์(Intergovernmental 
Oceanographic Commission for the Western Pacific - IOC/WESTPAC) ท่ียึดมั่นในการธ�ารงไว้ซึ่ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าติดตามและศึกษามหาสมุทร รวมท้ังผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อมหาสมุทร
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การปรับเปลี่ยนทางสังคมของรัฐสมาชิก จะต้องด�าเนินไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับค่านิยมอันเป็นสากลในเรื่องความยุติธรรม เสรีภาพ และ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ ภาคสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของ
ยูเนสโกจึงมุ่งเน้นแนวทางแบบองค์รวมของการวิจัยเชิงประจักษ์ในสาขา
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับจริยธรรม ความยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชน

กีฬำ และกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
ยูเนสโกคือหน่วยงานหลักของสหประชาชาติในสาขาพลศึกษาและการกีฬา 
(Physical Education and Sport – PES) มกีารด�าเนนิงานเพือ่สร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับระบบการฝึกอบรมระดับประเทศด้านการพลศึกษาและการกีฬา หนึ่ง
ในภารกิจของยูเนสโกคือการแก้ไขปัญหาการใช้สารและวิธีต่างๆ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการแข่งขันกีฬาท้ังในระดับมืออาชีพและสมัครเล่น โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจริยธรรมของการกีฬาและสุขภาพท่ีดี
ของนักกีฬาในทุกระดับความสามารถ
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ผนึกก�ำลังกับเมืองทั่วภูมิภำค
เอเชียและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมืองต่างๆ ล้วนเติบโตและก้าวสู่การ
เป็นผูน้�าด้านความคดิสร้างสรรค์และความยัง่ยนื ยเูนสโก กรงุเทพฯ ประสานพลงักบัเมอืงหลักๆ 
ท่ัวภูมิภาคเพื่อช่วยระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการกับปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิง
แวดล้อม พร้อมท้ังมุ่งหมายให้พลเมอืงมสุีขภาพท่ีดแีละเป่ียมด้วยศกัยภาพในการด�ารงชวิีตอย่าง
มีความสุข

เยำวชน
คนหนุ่มสาวนบัเป็นสินทรพัย์มนษุย์ท่ีมค่ีาท่ีสุดในสังคมของภมูภิาค และด้วยแนวความคดิดงักล่าว 
ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ผนวกการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้าไว้ในทุกกิจกรรมที่ท�า และค�านึงถึงคน
กลุ่มนีใ้นทุกประเดน็ปัญหาสังคม เยาวชนคอืสินทรพัย์อนัมค่ีายิง่ในการให้ได้มาซึง่สันตภิาพ ขจดั
ความยากจน สร้างความแข็งแกร่งให้แก่สิทธิมนุษยชน และต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
ซึง่รวมถงึความไม่เท่าเทียมทางเพศ จุดมุ่งหมายอกีประการหนึง่ของการด�าเนนิงาน คอืการผลกั
ดันให้เยาวชนดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของตนและสังคมโดยรวม
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เอเชียและแปซิฟกิเป็นภูมิภาคท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายหลายรูปแบบ ท้ังนี้ ยูเนสโก
เป็นหน่วยงานเดียวของสหประชาชาติท่ีได้รับมอบอ�านาจในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยส�านักงานกรุงเทพฯ มีบทบาท
ส�าคญัในการอนรุกัษ์ประวัตศิาสตร์ วฒันธรรม และประเพณท่ีีแตกต่างอย่างหลากหลายในภูมภิาค 
รวมทั้งด�าเนนิการให้เป้าหมายของวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ส�าเร็จลุล่วง

มรดกโลก
ยูเนสโกริเริ่มโครงการมรดกโลก (World Heritage Programme) ขึ้นเพื่อเฟ้นหาและดูแลรักษาแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) 
ส�านกังานในกรงุเทพฯ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนคิ พร้อมท้ังรวบรวมความรูค้วามเชีย่วชาญจาก
นานาประเทศเพื่อใช้พิทักษ์รักษาแหล่งมรดกโลกท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้จ�านวน 253 แห่ง (ข้อมูล ณ 
ปี 2017) โดยเฉพาะแหล่งที่ก�าลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม 

รำงวัลกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมภูมิภำคเอเชียและแปซิฟกิ
ยูเนสโก กรุงเทพฯ มุ่งมัน่อนรุักษ์มรดกทางวฒันธรรมในภมูภิาค และรางวลัการอนรุักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกิ (Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation) ก็
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงาน โดยเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่ความพยายามอันน่ายกย่องในการ
ฟื้นฟูส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นมรดก ท้ังท่ีเป็นโครงการของภาคเอกชนและความร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชน นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ยูเนสโกได้รับรายชื่อโครงการอนุรักษ์ส่ิงก่อสร้างหลายร้อย
โครงการจากกว่า 20 ประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่เคหสถานของสามัญชนไปจนถึงกลุ่มพระราชวัง 
โครงการท่ีได้รบัการคดัเลือกได้ก�าหนดมาตรฐานทางสังคมและเทคนคิในระดบัสูงให้แก่การอนรุกัษ์ 
และมีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ของประชาชนท่ัวไปโดยเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนในท้องถิ่นร่วม
กันดูแลรักษาอาคารทางประวัติศาสตร์ในชุมชนของตน

กำรค้ำขำยทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมที่ผิดกฎหมำย
เอเชียและแปซิฟกิอุดมไปด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล�้าค่า รวมถึงอาคาร งานศิลปะ และส่ิง
ประดิษฐ์ต่างๆ ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการปล้นและการโจรกรรมเรื่อย
มา ยเูนสโก กรงุเทพฯ ท�างานประสานกบัรฐัสมาชกิรวมท้ังกลุ่มองค์กรท่ีไม่ใช่รฐั เพือ่ป้องกนัการน�า
เข้า การส่งออก และการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยมีการให้
สัตยาบันและบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยวิธีการในการห้ามและป้องกันการน�าเข้า การส่งออก และ
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การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ปี 1970 (1970 Convention 
on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property)

มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage – ICH) ประกอบด้วย ประเพณีท่ี
ถ่ายทอดโดยการเล่าปากเปล่า ศิลปะการแสดง พิธีกรรมและเทศกาลต่างๆ ศิลปหัตถกรรม และ
ความเชื่อในท้องถิ่นเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ที่ถือเป็นภูมิปัญญาอันล�้าค่าและมีความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของเราในขณะนี้ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ช่วยเหลือรัฐสมาชิกในการส่งเสริมและ
ปกป้องการแสดงออกซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ โดยจัดให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และรวมเข้าไว้ในหลักสูตรระดับชาติ เพ่ือเป็นการสงวนรักษาและสืบทอดมรดกเหล่านี้สู่คนรุ่นต่อ
ไปในอนาคต

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม  
ปี 2005 (2005 Convention on Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) 
ระบวุ่าพลเมอืงทุกคนโดยเฉพาะศลิปิน รวมถงึนกัวิชาชพีด้านวฒันธรรมและผู้ปฏบิตังิานด้านความ
คิดสร้างสรรค์ สามารถสร้าง ผลิต เผยแพร่ และชื่นชมสินค้า บริการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ท้ังของตนเองและผู้อื่น ดังนั้น ยูเนสโกจึงสนับสนุนนโยบายเพ่ือค�้าจุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Cultural and Creative Industries) ในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกิ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการขับเคล่ือนความก้าวหน้าทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน

ประวัติศำสตร์ร่วมรำกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้เผยแพร่เรื่องเล่าตามแนวคิดชาตินิยมซึ่งอาจกระทบถึง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ทว่าก็ช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ โดยเน้นย�้าถึงความละม้าย
คล้ายคลึงท่ีหลอมรวมผู้คนในอีกฟากฝั่งพรมแดนเข้าด้วยกัน ยูเนสโก กรุงเทพฯ ริเริ่มโครงการ
ประวัติศาสตร์ร่วมรากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Shared Histories of South-East Asia) ขึ้นเพื่อสร้าง
ส่ือการเรยีนรู้ทางประวตัศิาสตร์ร่วมรากท่ีใช้ส่งเสรมิความเข้าใจร่วมกนั สันตภิาพ และความเจรญิ
รุง่เรืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับการบูรณาการในระดับ
ภูมิภาคภายใต้อาเซียน

มรดกทำงวัฒนธรรมใต้น�้ำ
ณ ปัจจบุนันีมี้แหล่งโบราณคดใีต้น�า้ท่ีถกูค้นพบราว 3 ล้านแห่ง โดยจ�านวนมากอยู่ในภูมิภาคเอเชยี
และแปซฟิิก แหล่งโบราณคดเีหล่านีห้ลายแห่งเส่ียงต่อการถกูปล้นสะดมจากเหล่านกัล่าสมบตั ิหรอื
ไม่ก็ถูกแสวงหาประโยชน์จากการด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือใน
ยทุธศาสตร์ระดบัภมูภิาคในการปรบัปรงุด้านการอนรุกัษ์และจัดการแหล่งโบราณคดใีต้น�า้ นอกจาก
นี้ยังมีมาตรการป้องกันท่ียูเนสโกเผยแพร่ ได้แก ่การติดตามตรวจสอบและการด�าเนินงานอนุรักษ์ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สาธารณชนเห็นคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมใต้น�้า
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ในฐานะท่ีเป็นเพียงหน่วยงานเดียวขององค์การสหประชาชาติท่ีได้รับมอบอ�านาจในการ 
“คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านค�าพูดและภาพ” และ “รักษา เพิ่มพูน และ

กระจายความรู”้ ยเูนสโกท�างานเพือ่ส่งเสรมิเสรภีาพในการแสดงออก สรา้งหลกัประกนัดา้นความ
ปลอดภยัของผูส่ื้อขา่ว และด�ารงไวซ้ึง่ความเปน็อสิระ ความเปน็กลาง และความเปน็พหุนยิมของ
สื่อทั่วโลก พร้อมทั้งมุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเข้า
ถึงได้โดยเสรี ตลอดจนช่วยสงวนรักษามรดกเอกสารโลกและด�าเนินการให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ 
ผ่านแผนงานว่าด้วยมรดกความทรงจ�าแห่งโลก (Memory of the World Programme) 
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เสรีภำพในกำรแสดงออก และกำรพัฒนำส่ือ
เสรภีาพในการแสดงออก เป็นสิทธิมนษุยชนขัน้พ้ืนฐานท่ีมบีทบาทส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายการ
พฒันาท่ียัง่ยนื โครงการนานาชาตเิพือ่พฒันาการส่ือสาร (International Programme for the Development 
of Communication – IPDC) ของยเูนสโกสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานของส่ือท่ีเป็นอสิระและเป็น 
กลาง สะท้อนให้เห็นความหลากหลายในสังคมท่ีจะน�าไปสู่สันตภิาพและการพัฒนาท่ียัง่ยนื พร้อมท้ัง
สนบัสนนุรฐัสมาชกิในการปกป้องเสรภีาพในการแสดงออกและสร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยั
ของผู้ส่ือข่าว นอกจากนี ้ยเูนสโกยงัให้ความส�าคญัต่อการท�าให้ผู้คนเข้าใจแก่นแท้ของส่ือมวลชน เพ่ือ
เป็นท้ังผูผ้ลิตและผู้บรโิภคข่าวสารอย่างมข้ีอมลูความรู้ผ่านการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ โดยมกีาร
ส่งเสรมิเรือ่งความเท่าเทียมทางเพศในส่ือเป็นหัวใจส�าคญัของโครงการ

เพือ่จดัการกบัความแตกต่างระหว่างบทบาทและความส�าเรจ็ของสตรใีนประเทศไทยกบัส่ิงท่ีปรากฏ
ในส่ือของประเทศ ยูเนสโก กรุงเทพฯ พร้อมด้วยภาคีหุ้นส่วนได้เปดิตัวฐานข้อมูลออนไลน์ของ 
ผู้เชีย่วชาญสตรไีทยส�าหรบัผู้ส่ือข่าว (Online Database of Thai Women Experts for Journalists) 

ในปัจจบุนัมีผู้เชีย่วชาญสตรไีทยกว่า 300 คนเข้าร่วมในฐานข้อมลูเพือ่แลกเปลีย่นความรู้ความ
ช�านาญใน 3 สาขาท่ี “เสียง” ของผู้หญงิมกัไม่ปรากฏในส่ือ ได้แก่ 1) เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) และนวตักรรม 2) สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ และ 3) 
วฒันธรรม วถิชีวิีต และประวตัศิาสตร์อาเซยีน นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งข้อมลูด้านอืน่ๆ ส�าหรบัผู้ส่ือ
ข่าวด้วย 

กำรพิทักษ์รักษำมรดกเอกสำร
ในปี 1992 ยูเนสโกได้เปดิตัวโครงการความทรงจ�าแห่งโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความ
ตระหนกัถงึภยัคกุคามท่ีเพิม่ข้ึนซึง่ส่งผลต่อการอนรุกัษ์มรดกเอกสารในส่วนต่างๆ ของโลก มรดก
เอกสารที่จัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หรือที่เป็นงานสะสมส่วนบุคคล เป็น
ส่วนส�าคญัของความทรงจ�าร่วมของโลกท่ีสะท้อนถงึประวตัศิาสตร์ของผู้คนและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ภาษา และศิลปะ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชีย
และแปซฟิิกว่าด้วยแผนงานความทรงจ�าแห่งโลก หรอื MOWCAP (Memory of the World Committee 
in Asia and the Pacific) เพ่ือด�าเนินการอนุรักษ์และจัดให้สาธารณชนได้เข้าถึงมรดกเอกสารอัน
ทรงคุณค่าในภูมิภาค

กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ความรู้และสารสนเทศส่งผลต่อชีวิตผู้คนอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะ ICT และอินเทอร์เน็ตซึ่งมี
อ�านาจในการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ยเูนสโกท�างานเพ่ือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรยีน
รู้ท่ีครอบคลมุ เสรมิสร้างชมุชนท้องถิน่ให้เข้มแขง็ด้วยการแบ่งปันและเพิม่การเข้าถงึความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังส่งเสริมหลักการ “ความเปดิเผย” และ “การเข้าถึงได้” ในนโยบายด้าน
เนื้อหา เทคโนโลยี และการเข้าถึง
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