องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
และการดาเนินงานของประเทศไทย
เรียบเรียงโดย อุษา กัลลประวิทย์

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ .ศ. 2488 เพื่อเป็นกาลังช่วยเหลือภารกิจขององค์การ
สหประชาชาติในการธารงไว้ซึ่งสันติภาพที่มั่นคงและยืนนาน แก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งและสงครามทาลายล้าง รวมพลังกลุ่มบุคคลด้านพุทธิปัญญา วัฒนธรรม ศิลปะ นันทนาการ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ร่วมมือกัน แม้ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา สังคม วัฒนธรรมและระดับการศึกษา
วัตถุประสงค์ของยูเนสโก คือ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างชาติต่างๆ ให้ยอมรับระบบ
สังคมวัฒนธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด และผลงานทางศิลปะของกันและกัน ขจัดความไม่รู้ในวิถี
ชีวิตของคนอื่นๆ เนื่องด้วยความไม่รู้เป็นตัวการก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความอยุติธรรม และสงครามระหว่าง
ประเทศในท้ายที่สุด
ภารกิจหลักครอบคลุมการส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาการด้านวิทยา
ศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วัฒนธรรมและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิก มีโครงการหลักซึง่
มุ่งเน้นส่งเสริมความคิด ความรู้สติปัญญาและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใน ๓ ด้าน ตามลาดับความสาคัญได้แก่
1. การศึกษาพื้นฐานสาหรับทุกคนในโลก (อย่างน้อยในระดับประถมศึกษา) ขจัดความไม่รู้หนังสือ
จัดบริการการศึกษาแก่ผู้ใหญ่ที่จบชั้นประถมศึกษาแล้ว ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็ก ชนกลุ่มน้อย คนยากจนทั้งในเมืองและชนบท ส่งเสริมการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ
ในการให้การศึกษา
2. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3. อานวยความสะดวกในการร่วมมือเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันล้าค่า
การดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการวิจัยเรื่องสารเคมีในผลิตผลธรรมชาติ จุลชีวัน
ไบออสเฟียร์ ส่งเสริมการจัดการและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยผ่านเครือข่ายนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้านสังคมศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยของสภาในส่วนภูมิภาคว่า
ด้วยสังคมศาสตร์ และเครือข่ายสารนิเทศของสังคมศาสตร์ งานสาคัญๆ ด้านวัฒนธรรม เช่น การรณรงค์เพื่อ

อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พุทธสถานโบโรพุทโธ ใน
อินโดนีเซีย กาฐมาณฑุในเนปาล สามเหลี่ยมทางวัฒนธรรมในศรีลังกา ด้านการสื่อสารและการส่งเสริมบริการ
ความรู้ ยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาหนังสือ การพัฒนาห้องสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วิชาการต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ ในรูปสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโดยผ่านสื่อมวลชน ต่างๆ ทุกประเภท เพื่อให้
ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึง รับรู้ และเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร วิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะผลิตขึ้น ณ ที่ ใดในโลก
ธรรมนูญยูเนสโกบ่งชี้ไว้ว่า “สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล
เพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็ มที่แท้จริงและยืนนาน จากประเทศชาติต่าง ๆ ในโลก
สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตสานึกของมนุษยชาติ ” ดังนั้น
องค์การยูเนสโกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสันติภาพ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติ ด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี
โดยไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตาม กฎบัตรสหประชาชาติ ยูเนสโกมีสานักงานใหญ่อยู่ ณ กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 195 ประเทศ

ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ แต่ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกและ
การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก จะใช้ภาษาที่เกี่ยวข้อง 6 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัส
เชีย อาหรับ สเปน และจีน
การประชุมสมัยสามัญจัดให้มีขึ้นทุก ๆ 2 ปี คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จานวน 58 คน โดยเลือกจากผู้แทนของประเทศสมาชิก กรรมการจะอยู่ในวาระ
คราวละ 4 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี ผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุด
ขององค์การ จะอยู่ในวาระคราวละ 6 ปี ผู้อานวยการใหญ่คนปัจจุบันคือ นางอิรีนา โบโกวา

นางอิรีนา โบโกวา (ผู้อานวยการใหญ่ยูเนสโก)

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 นับเป็นประเทศ
สมาชิกลาดับที่ 49 และคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (National Commission for UNESCO) เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรของ
ยูเนสโก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน
และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) เป็นเลขาธิการ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2492 มีการจัดตั้งสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานแห่งชาติกับยูเนสโก ใน
6 ด้านได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสารและ
สารสนเทศ ด้านสุดท้ายเป็นหัวข้อพิเศษ ในทางปฏิบัติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านตามภารกิจและความชานาญ
ในปี พ.ศ. 2525 มีการจัดตั้ง สานักงานคณะผู้แทนถาวรไทย ประจา ณ สานักงานใหญ่องค์การ
ยูเนสโก กรุง ปารีส โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก (ปัจจุบัน คือ นาย
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) และกระทรวงศึกษาธิการจัดส่งนักวิชาการศึกษาไปประจาที่สานักงานเพื่อทาหน้าที่รอง
ผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก (2559- ปัจจุบัน)
ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่จัดขึ้น
ณ กรุงปารีสในระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๒๓ พฤศจิกายน ค .ศ. ๑๙๗๔ มีข้อเสนอเกี่ยวกับสถานะของ
นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นาเข้าพิจารณาในวาระที่ ๑๗ และตัดสินว่า ข้อเสนอเหล่านี้ควรจั ดทาในรูปแบบของ
คาแนะนาแก่ประเทศสมาชิก
จึงมีการกาหนดบทบัญญัติและข้อแนะนาว่าด้วยสถานะของนักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ในวาระที่ ๑๘ และเป็นส่วนหนึ่งนโยบายของสหประชาชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยใน
ฐานะรัฐสมาชิกต้องนามาปรับใช้เป็นกฎหมายภายใน และต้องรายงานผลการดาเนินงาน ของตนในการประชุม
สมัยสามัญ รายละเอียดข้อแนะนาว่าด้วยสถานะของนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ผู้เขียนจะนามาเรียบเรียงเล่าใน
โอกาสต่อไป
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