
 

ดา้นวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ

ยเูนสโกมนีโยบายสนับสนุนใหป้ระเทศตา่ง ๆ สรา้งความเขม้แข็ง
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม โดยเนน้ที่การให ้

ความร่วมมอืกันเพือ่สรา้งก าลังคน เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน
ความรู ้ท าวจิัย ปรับปรุงและพัฒนาการสอนวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน

และวศิวกรรมศาสตรใ์นระดบัมหาวทิยาลัยและระดับโรงเรยีน 

ยูเนสโกมกีจิกรรมดา้นวทิยาศาสตร์ส ิง่แวดลอ้มมาไม่ต ่ากว่า 
60 ปี เริ่มจากการจัดตัง้ Arid Zone Programme ในปี 2494 

หลังจากนัน้ไดม้คีณะกรรมการระหว่างรัฐบาลและกรรมการ
ระดับนานาชาตทิีม่ภีารกจิครอบคลุมปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม

ตามล าดับ งานทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ดา้นสมุทรศาสตร ์อทุกวทิยา 

ธรณีวทิยา และวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เป็นตน้  

ดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 

ยูเนสโกไม่เพียงจะส่งเสริมความเจริญทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี แต่ยังใหค้วามสนใจเรื่องของจริยธรรม

คูข่นานกันดว้ย โดยจะเห็นวา่งานดา้นวทิยาศาสตรม์บีทบาท

ส าคัญในการช่วยชีป้ระเด็นปัญหาพื้นฐาน เช่น การพัฒนา

แบบยั่งยืน การอนุ รักษ์สิ่งแวดลอ้ม การสรา้งสมรรถนะ  

การป้องกันความขัดแยง้ และการขจัดความยากจน โดยมงีาน

ด า้นสั งคมศาสตร์ เ ป็ นผู ก้ าหนดบริบททางจริยธรรม 

เพื่อปรับปรุงสภาวะของมนุษย์ ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่าง

งานวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการชีป้ระเด็นจริยธรรม 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึเป็นสิง่จ าเป็น นอกจากนี้

ยูเนสโกยังใหค้วามส าคัญกับงานดา้นปรัชญา มนุษยศาสตร์ 

ประชาธปิไตย ความมั่นคงของมนุษย์ สทิธมินุษยชน และ

สงัคม 

ดา้นการสือ่สารและสารสนเทศ 

ยเูนสโกมุง่เนน้การสง่เสรมิเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น  

การพัฒนาสือ่ และการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารและความรู ้โดยมี

โครงการหลัก 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการนานาชาต ิ

เพื่อพัฒนาการสือ่สาร และโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน 

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมที่ส าคัญ คือ มรดกความทรงจ า 

แห่งโลก ที่มุ่งเนน้ในดา้นการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดก 

ความทรงจ าที่เป็นเอกสาร วัตถุ หรือขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิ

นอกจากการด าเนินงานทัง้ 5 ดา้นแลว้ องค์การยูเนสโก 

ยังเปิดโอกาสใหป้ระเทศสมาชกิเสนอขอรับความชว่ยเหลอื

ในดา้นต่าง ๆ รวมถงึการใหทุ้นวจิัยและรางวัลเพือ่สนับสนุน

ใหบุ้คคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่น 

ในหลากหลายสาขา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์

และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาทางดา้นวชิาการ  

ซึง่ปัจจบุนัมอียูใ่นภมูภิาคตา่งๆ ทัว่โลกกวา่ 100 แหง่  

สรปุ 

องคก์ารยูเนสโกเป็นองคก์ารความร่วมมอืทางวชิาการทีเ่ป็น

ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชกิทัง้ในระดับโลก ระดับ

ภูมภิาค และอนุภูมภิาค ทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้ไปมีบทบาท 

ในหลาย ๆ ดา้น อันส่งผลต่อเวทเีศรษฐกจิ การเมอืง และ

สังคมของประเทศ โดยทีผ่่านมาไดว้างรากฐานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ซี่ง เ ป็นประโยชน์ต่อประเทศทั ้งดา้น

การศกึษา วทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิวัฒนธรรม สังคมศาสตร์

และมนุษยศ์าสตร ์การสือ่สารและสารสนเทศ 

 

 
 

ตดิตอ่หน่วยงาน 

ส านักเลขาธกิารคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา 

วทิยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิ

ส านักความสัมพันธต์า่งประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 
ถนนราชด าเนนินอก ดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

โทร: +66 2628 5646 
โทรสาร: +66 2281 0953 

e-mail: thainatcom@yahoo.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สง่เสรมิความรว่มมอืทางวชิาการ  

เพือ่สนัตภิาพ 

และการพัฒนาอยา่งยั่งยนื” 



 

ความเป็นมา 

ส านักเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการศกึษา 

วทิยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิ
ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่26 ตลุาคม 2492 เพือ่เป็นหน่วยประสานงาน
ระดับชาตขิองประเทศไทยกับองคก์ารยูเนสโก ซึง่เป็นไป

ตามกฎบัต รขององค์ก า ร ยู เ นสโก  โดยไดม้ีการตั ้ง
คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(National Commission for 
UNESCO) ขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตร ีโดยมกีารด าเนนิกจิกรรม

ต่างๆ ตามขอบข่ายงานขององค์การใน 5 สาขา ไดแ้ก่ 

การศกึษา วทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิวัฒนธรรม สังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร ์การสือ่สารและสารสนเทศ 

“สงครามเกดิขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นจึงตอ้งสรา้ง
ความหวงแหนสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ในจิตใจของมนุษย์ดว้ย 
นอกจากนี้ ธรรมนูญยูเนสโกยังระบุไวด้ว้ยว่า สันติภาพ 
ทีเ่กดิจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกจิระหว่าง
รัฐบาลเพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได รั้บการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่และยั่งยืนจากประเทศชาติต่าง ๆ ในโลก 
สัน ติภ าพจ ะต อ้ ง ว า ง ร ากฐ านอยู่ บนคว าม ร่ ว มมือ 
ทางภมูปัิญญาและจติส านกึของมนุษยชาต”ิ 

 

ขอบขา่ยการด าเนนิงานทีส่ าคญั 

ดา้นการศกึษา 

ยเูนสโกไดส้นับสนุนการด าเนนิงานตามเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยนืของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) ทีป่ระเทศตา่ง ๆ ไดย้นืยันเจตนารมณ์ร่วมกัน 

ทีจ่ะผลักดันภายในปี 2030 ประกอบดว้ยเป้าหมายหลัก 17 ขอ้ 

ครอบคลมุ 3 เสาหลัก คอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

โดยเป้าหมายที ่4 คือ การสรา้งหลักประกันว่าจะมีการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ

ส่ง เ สริม โอกาสการ เ รี ยนรู ้ตลอดชีวิตส าห รับทุกคน  

ประเทศไทยไดร้่วมกับองคก์ารยูเนสโกในการรณรงค์และ 

ใหก้ารสนับสนุนการร่วมมอืกันจัดการศกึษาอย่างมีคุณภาพ 

การ จัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ค รอบคลุมและทั่ วถึง  

การพัฒนาคนตัง้แตป่ฐมวัย การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษา

ดา้นเทคนิคและอาชวีศกึษา รวมถึงการศึกษาตลอดชวีิต 

เพือ่พัฒนาผูเ้รยีนทกุคนใหม้ทีักษะทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชวีติ 

การไดรั้บการวา่จา้งงาน การใหค้วามเคารพและมคีวามขา้ใจ

อันดีระหว่างวัฒนธรรม การยอมรับในความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม และเชือ้ชาติ รวมถึงการสรา้งค่านิยมและ

พฤตกิรรมทางสังคมทีเ่นน้ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกันของ

ประชาชน และการสร า้งพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 

ตอ่สังคม รูจั้กการแกไ้ขปัญหา และสามารถเผชญิตอ่สภาพ

แรงกดดันทางสังคม ช่วยสรา้งค่านิยม ทักษะและความรู ้

ทีจ่ าเป็นส าหรับศตวรรษใหม ่ รวมถงึการเรยีกรอ้งใหป้ระเทศ

ต่าง ๆ ทุ่มเทความพยายามสู่การบรรลุเป้าหมายการศกึษา 

ทีย่ังไม่บรรลผุล  และผลักดันการจัดการศกึษาเพือ่ความเป็น

พลเมอืงโลก ซึง่เป็นหัวใจส าคญัส าหรับการศกึษาแหง่อนาคต 

 

 

 

 

 

ดา้นวฒันธรรม 

ยู เ นสโก เ ป็นองค์ก า ร เดีย ว ใน ร ะบบสหปร ะชาชาติ   

ที่ด า เ นินง านด า้นวัฒนธร รม  จึง ได ใ้ห ค้ว าม ร่ วมมือ 

ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือการป้องกัน 

สงวนรักษา และการสง่เสรมิการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ในทุกรูปแบบ รวมถงึการส่งเสริมความคดิสรา้งสรรค ์และ

ความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมทีจ่ับตอ้ง

ไมไ่ด ้การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

ปัจจุบัน ประเทศไทยไดใ้หค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน

ดา้นวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเนน้เรื่องความสมดุล

วัฒนธรรมทางวัตถุและจิตใจเพื่อน าไปสู่การ พัฒนา 

อย่างย่ังยืน การท างานร่วมกันของทุกอนุสัญญา เพื่อเป็น

กญุแจส าคัญทีจ่ะท าใหก้ารท างานมคีวามย่ังยนื และสามารถ

ตอบโจทยข์องโลกไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในขณะทีด่า้นวัฒนธรรม

อาจมองประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐกิจสร า้งสรรค์ 

(Creative Economy) เ ป็น ปัจ จัยส าคัญในการส่ง เสริม

เศรษฐกจิ ซึง่สามารถท าใหม้ีสว่นแบ่งทางการตลาดสงูขึน้  

ชว่ยแกปั้ญหาความยากจน ความเหลือ่มล ้า ความไม่เท่าเทยีม 

และปัญหาอื่นในขณะเดียวกันก็สามารถรักษารากฐาน 

ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศและของโลกไวไ้ด  ้ 

โดยมโีครงการทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ มรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม 

ทีจ่ับตอ้งไมไ่ด ้เครอืขา่ยเมอืงสรา้งสรรคข์องยเูนสโก เป็นตน้ 


