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นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป�นล้นพ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป�นองค์ประธานพิธีเป�ดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�กว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 พระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ท่านในด้านการศึกษาเป�นที่ยอมรับมาโดยตลอดทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในฐานะที่
ทรงเป�นทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก ทรงอุทิศทั้งเวลาและความอุตสาหะต่อการพัฒนาการศึกษาและสวัสดิภาพของเด็ก ๆ
ในพื้นที่ด้อยโอกาสและห่างไกลทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันมี
ความมุ่งมั่นในการน้อมนำแนวทางการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ตลอดจนดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน
ในด้านการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในการนี ้ กระทรวงศึก ษาธิก ารมี ความยินดีอย่ างยิ่ งที ่ได้ เป�นเจ้าภาพร่วมจั ดการประชุมฯ ร่ วมกับยู เนสโก ยู นิเซฟ
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในเวลาที่มีความเหมาะสมยิ่ง เมื่อทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�กเห็นพ้องว่าเราต้องทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ในช่วงที่โควิด-19 ทำให้การศึกษาหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังจะเป�นการเสริมสร้าง
ความร่วมมื อกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในด้านการศึกษาในภูมิภาค และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการศึกษาของเรา
จะได้รับการปรับรูปแบบเพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ในยุคหลังโควิด-19 และบรรลุเป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยให้ความสำคัญในการรวมตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก นักการศึกษา
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และตัวแทนจากภาคีการศึกษาที่ได้มาผนึกกำลังพัฒนาการศึกษาในฐานะที่เป�นเครื่องมือ
สำคัญที่จะทำให้โลกของเรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพื่อทุกคน ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีนั้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมแบ่งป�นความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ว่า เราจะพลิกโฉมการศึกษาเพื่อเร่งรัดผลักดันการดำเนินงาน
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ในภูมิภาค ตลอดจนการฟ��นฟูการเรียนรู้และปรับปรุงผลการเรียนรู้สำหรับทุกคน
ในการนี้ เราจะจัดทำแถลงการณ์กรุงเทพฯ ป� พ.ศ. 2022 และจะนำเสนอผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการระดับสูงว่าด้วยการขับเคลื่อน
เป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภายหลังในช่วงป�นี้ ในฐานะเจ้าภาพร่วมของการประชุมครั้งนี้ เราเชื่อว่า
ความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภาคีต่าง ๆ ที่ได้แสดงออกในระหว่างการประชุมครั้งนี้ จะเป�นพลัง
ขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในภูมิภาค
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก ที่มาร่วมกัน
แบ่งป�นประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณ คุณทามารา รัสตอวัซ
เซียมัชวีลี ประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก และคุณสเตฟาเนีย จีอันนีนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านการศึกษา
ของยูเนสโก ซึ่งจะแบ่งป�นความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าว่า เราจะขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างไร
ท้ายที่สุด การประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก ยูนิเซฟ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม
กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉันขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของทุกท่านเป�นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้
*****************
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ขณะที่เราก้าวพ้นจากวิกฤตโรคระบาดที่ทำให้โลกต้องหยุดชะงัก และเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ วิกฤตโรคระบาด
ได้แสดงให้เห็นว่าความท้าทายและความเปราะบางที่มีอยู่เดิมในระบบการศึกษาทั่วทั้งเอเชียแปซิฟ�กและในภูมิภาคอื่น ๆ
ทั่วโลก ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยการศึกษายังคงเป�นรากฐานที่สำคัญของการฟ��นฟูทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก ครั้งที่ 2 (APREMC-II) เป�นการประชุมและกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญ เพื่อให้การศึกษา
มีความสำคัญสูงสุดสำหรับประเทศสมาชิกเอเชียแปซิฟ�กทั้งหมด
ผลของการประชุ ม ฯ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในสั ป ดาห์ นี้ ที่ ก รุ ง เทพฯ จะไม่ เ พี ย งแต่ ก ำหนดแนวทางในแง่ ข องแรงผลั ก ดั น
และความร่ ว มมื อระดั บ ภู มิ ภ าคในการฟ� � น ฟูการเรี ยนรู้เท่านั้น แต่ย ังนำไปสู่การประชุมก่อนการประชุมสุดยอด
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของศึกษาของสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก
กรุงปารีส ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งการประชุมสุดยอดฯ ณ นครนิวยอร์กในเดือนกันยายน
ดิฉันรู้สึกยิ นดีเป�น อย่างยิ่ งที่ย ูเ นสโกยั งคงมี บทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เ กิ ด การรวมตั วกัน รวมทั้งเป�นผู ้ น ำ
ความอุตสาหะในระดับ ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งมีส่วนช่ว ยในการระดมกำลังและความมุ ่ ง มั่ น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการศึกษาทั่วโลก
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พวกเรามารวมตัวกันที่นี้ ในกรุงเทพฯ ด้วยความรู้สึกร่วมกัน ถึงความเร่งด่วนจากการเผชิญกับผลกระทบของโควิด-19
ทั่วภูมิภาค ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้การเรียนรู้เดินหน้า
ไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การป�ดโรงเรียนซึ่งมีระยะเวลายาวนานตั้งแต่ 8 สัปดาห์ จนถึง 35 สัปดาห์ขึ้นไป
ได้ ท ำให้ เ ด็ ก และเยาวชนชายขอบที่ มี ค วามเปราะบางที่ สุ ด ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความไม่ เ ท่ า เที ย มมากกว่ า เดิ ม
การใช้ เ ทคโนโลยี สำหรับ การเรี ยนรู ้ ทำให้ช ่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล กลายเป�น ป�จ จัย หลักที่ทำให้เด็ก
และเยาวชนเหล่านี้ ถูกกีดกันจากการเรียนรู้ เด็กหลายล้านคนทั่วภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับไปเรียนอีก
ซึ่งเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมนั้นสูงเกินไป
วิกฤตครั้งนี้เป�นการเรียกร้องที่ชัดเจน เพื่อทำให้ระบบการศึกษาของเรามีความครอบคลุม ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น
การศึ ก ษาต้ อ งได้ ร ั บ ความสำคั ญ สู ง สุ ด ในการฟ� � น ฟู แ ละในทุ ก แผนพั ฒ นาตามหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการเป�นสาธารณะประโยชน์ของโลก โดยได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ
การประชุมนี้เป�นพื้นที่แบ่งป�นบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโรคระบาด อีกทั้งยังเป�น
การประชุมหารือเชิงนโยบาย เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและร่วมกันลงมือปฏิบัติ เป้าหมายคือไม่เพียงแต่เ ป�น
การฟ��นฟูจากการเรี ยนรู้ที่ส ูญเสีย ไป แต่ยังเป�นการเปลี่ย นรูปแบบการศึ กษาเพื่ ออนาคตที่ย ั่ งยื นและเป�น ธรรม
มากกว่าเดิมในภูมิภาคแห่งนี้ ทั้งนี้ จากรายงานของยูเนสโกเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ได้จัดทำกรอบเพื่อเรียกร้อง
ให้สร้างข้อตกลงทางสังคมฉบับใหม่เพื่อการศึกษา เพื่อแก้ไขความไม่ยุติธรรมในอดีต และจัดทำแนวทางที่ครอบคลุม
มากขึ้นสำหรับประชาชนและโลก
ในวันนี้รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย จากทั่วทั้งภูมิภาคมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในการประชุม APREMC-II พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ ตัวแทนเยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษาที่สำคัญอื่น ๆ เราได้เห็นความมุ่งมั่นของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�กที่ร่วมกันแก้ไขผลกระทบด้านการเรียนรู้
จากโควิด-19 ซึ่งทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ล่าช้า โดยถือเป�นความรับผิดชอบส่วนรวมและเป�นความพยายาม
ทางสังคมร่วมกัน
ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในครั้งนี้จ ะนำไปเสนอต่อที่ประชุ มสุดยอดผู้ นำว่ าด้วยการเปลี่ย นแปลงด้านการศึก ษา
ของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะเป�นโอกาสครั้งสำคัญในการระดมกำลัง การดำเนินการ การแก้ไขป�ญหา
และความเป�นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะเร่งผลักดันความพยายามสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 และเตรียมความพร้อม
ให้สังคมสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม
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ตอนนี้เราล้วนทราบกันดีกว่าโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ทำให้ระบบการศึกษาทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักครั้งใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังทำให้วิกฤติการเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อยู่ก่อนหน้าแล้วทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาที่มีอยู่เดิมแผ่ขยายไปทั่วเอเชีย-แปซิฟ�ก
เพื่อรับมือกับความท้าทายเบื้องหน้าเหล่านี้ เราต้องลงมือทำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนจะได้รับการสนับสนุนที่จำเป�น
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้กลับไปเรียนได้อย่างปลอดภัยและชดเชยการเรียนรู้ที่สูญหายและถดถอยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ด้วยตระหนักถึงความจำเป�นที่ต้องเร่งรัดผลักดันการฟ��นฟูการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำในวงกว้างอย่างเร่งด่วน ยูนิเซฟ
ยูเนสโกและธนาคารโลกได้ติดตามมาตรการต่าง ๆ ที่หลายประเทศได้มีการดำเนินการเพื่อบรรเทาป�ญหาการเรียนรู้
ถดถอยสูญเสียไป จากบทเรียนที่ปรากฏขึ้น เราเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลในภูมิภาคและภาคีลงมือแก้ไขป�ญหาอย่างเร่งด่วน
ดังนี้
-

ส่งเสริมให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนและทำให้เด็ก ๆ ยังอยู่ในระบบการศึกษา
ประเมินระดับการเรียนรู้
ให้ความสำคัญกับการสอนความรู้พื้นฐาน
เพิ่มการเรียนชดเชยและการเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่สูญเสียไป ตลอดจน
พัฒนาสุขภาวะด้านจิตสังคมตลอดจนความเป�นอยู่ที่ดีเพื่อให้เด็กทุกคนพร้อมเรียน

พวกเราภาคภูมิใจว่า ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก เรามีพื้นที่สำหรับความร่วมมือมาอย่างยาวนาน ซึ่งทำให้การประชุมครั้งนี้
เกิดขึ้นได้ และเป�นโอกาสที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับเราที่จะไตร่ตรองไปด้วยกันว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเอื้ออำนวยให้เด็ก
ๆ กลับไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ฟ��นฟูการภาวะการเรียนรู้ถดถอย และแก้ไขวิกฤติการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็ปรารถนา
ที่จะพลิกโฉมทั้งการศึกษาและระบบให้มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนในระยะยาว
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เราไม่อาจนั่งรอและปล่อยให้เด็กรุ่นหนึ่งพลาดการเรียนรู้และพัฒนาการ
อย่างเต็มที่ เราต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ยูนิเซฟมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ภาคส่วน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศต่าง ๆ ภาคีเพื่อการพัฒนา ภาคประชาสังคม เยาวชน ภาคเอกชน ตลอดจน
นักวิชาการ ในการทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้เพื่อปกป้องเด็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดและเด็กชายขอบ ไม่ให้
เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยมากไปกว่านี้ ตลอดจนช่วยให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้บรรลุสิทธิที่จะเติบโตไปสู่อนาคต
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คำแถลงข่าว
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โรคระบาดใหญ่โควิด-19 ทำให้การศึกษาชะงักงันแบบไม่เคยเป�นมาก่อนในทุกส่วนของเอเชียและแปซิฟ�ก โรคระบาดใหญ่
ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการจัดสรรการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของนักเรียน สุขภาพ
และความเป�นอยู่ที่ดีของนักเรียน ตลอดจนยังทำให้ความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคก่อนป� 2019 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 นั้นได้ถดถอยลงไปด้วย ขณะที่ผลกระทบของการเรียนรู้
ถดถอยนั้นยังไม่รับการสำรวจอย่างสมบูรณ์ กรณีศึกษาในระดับประเทศจากในภูมิภาคที่มีอยู่แสดงให้เห็นสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการอ่านและการคำนวณ
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�กว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4
(การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 เป�นโอกาสสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
จาก 46 ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�กได้มาให้คำมั่นร่วมกัน
ที่จะดำเนินการมีความร่วมมือกันอย่างเป�นรูปธรรมผ่าน “ถ้อยแถลงกรุงเทพฯ ป� พ.ศ. 2565” (Bangkok Statement 2022)
ซึ่งจะได้รับการรับรองอย่างเป�นทางการในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วย “โร้ดแมป” หรือแผนการสำหรับภูมิภาค
เพื่อการสร้างและการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่กำลังอ่อนแอขึ้นใหม่
การประชุมนี้ ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “การฟ��นฟูและการเปลี่ยนด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ระบบการศึกษาที่ตอบสนอง
เชื่อมโยง และยืดหยุ่นมากขึ้น: การเร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 วาระการศึกษา 2030
จะรวบรวมและวิเคราะห์ความคืบหน้าของภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 นับตั้งแต่การรับรอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 วาระการศึกษา 2030 เมื่อป� 2015 การประชุมนี้จะเป�นพื้นที่เพื่อการเดินหน้า
ความร่วมมือที่เข้มแข็งกว่าเดิ มและเป�น พื้น ที่สำหรับการแลกเปลี่ยนในระดับภู มิภาคเพื่อการเดินหน้ าปฏิบั ติ งาน
ในด้ านที่ ส ำคั ญ ในอนาคต ซึ่ งจะทำให้ เ ด็ ก วัย รุ่น เยาวชน และผู้ใหญ่ทั่ว เอเชี ย และแปซิ ฟ� ก ได้ พั ฒ นาตนเองได้
เต็มศักยภาพเป�นประชากรที่มีส่วนทำประโยชน์และมีสุขภาวะที่ดีของประชาคมโลกนี้
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