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ทานผูมีเกียรติทุกทาน

ผมมีความยินดีอยางยิ่งที่ไดมารวมพิธีอันนาจดจ ําในวันน้ี  ซึ่งเปนวันท ําพิธีเปดสํ านักงาน
ขอนแกนขององคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ  หรือท่ีรูจักกันดีในนามของ “ยูนิเซฟ”  ผมไดรู
จักและเฝาดูการท ํางานขององคการยูนิเซฟ  ในฐานะที่เปนองคการระหวางประเทศที่มีความมุงมั่นใน
การทํ างาน  เพ่ือความเปนอยูท่ีดีของเด็ก ๆ มาหลายทศวรรษ  และทุกทานคงทราบดีวาตั้งแตป ๒๕๓๙
ผมไดรับเกียรติใหทํ าหนาที่เปนทูตยูนิเซฟประจ ําประเทศไทย  ท ําใหผมเห็นคุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่ง
ขององคการยูนิเซฟ  คือยูนิเซฟสามารถปรับเปาหมาย กลยุทธ และมาตรฐานตาง ๆ ในระดับโลก  ใน
การดํ าเนินการพัฒนาและปกปองเด็ก  ใหใชไดในระดับประเทศไดเปนอยางด ี  ตามส ํานวนท่ีวา
“Thinking Globally and Acting Locally”  การเปดสํ านักงานขอนแกน  เพ่ือดํ าเนินการและติดตาม
โครงการความรวมมือตาง ๆ ส ําหรับเด็ก ๆ ในระดับจังหวัดและภูมิภาค  นับเปนตัวอยางหน่ึงของการ
วางนโยบายขยายการพัฒนาสูทองถิ่น

องคการยูนิเซฟ  เปนหนวยงานสมาชิกในเครือขององคการสหประชาชาติ  (United Nations)
ต้ังขึ้นเมื่อป ๒๔๘๙ เพ่ือตอบสนองความตองการพิเศษของเด็ก ๆ ในยุโรปที่ไดรับผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้งที ่๒ จากนั้น  องคการยูนิเซฟไดขยายกิจกรรมตอไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกอยาง
รวดเร็ว  ประเทศไทยเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศในทวีปเอเชียที่มีองคการยูนิเซฟตั้งอยูมามากกวา ๕๐ ป
แลว กรุงเทพมหานครไดท ําหนาที่เปนศูนยกลางการปฏิบัติงานขององคการยูนิเซฟในประเทศไทย
และยังเปนสํ านักงานองคการยูนิเซฟในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟกอีกดวย  ทุกทานคง
จะไดรับแจกหนังสือ  ซึ่งเพิ่งจะไดรับการตีพิมพ ชื่อ “องคการยูนิเซฟในประเทศไทย – ๕๐ ป แหงการ
เดินทาง” (“UNICEF in Thailand – A Journey of Fifty Years”)  ซึ่งผมขอแนะนํ าใหทุกทานอานเพื่อ
ใหไดมาซึ่งก ําลังใจและขอมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติเพื่อเด็ก ๆ ทุกคน



เหตุการณในวันนี้จะไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตรวาเปนเหตุการณที่ส ําคัญอีกเหตุการณ
หน่ึงในการเดินหนาตอไปขององคการยูนิเซฟประจํ าประเทศไทย

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการยูนิเซฟประเทศไทย  ในการสงเสริมการพัฒนานโยบาย  การวาง
แผน  และการติดตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตาม “เปาหมายสุดยอดเพ่ือเด็ก ป ๒๕๔๓”  (World
Summit Goals for children)  และการดํ าเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  (Convention on the
Rights of the Child)  ยังคงตองด ําเนินการตอไป  จึงเปนสิ่งส ําคัญที่องคการยูนิเซฟ  จะขยายการปฏิบัติ
งานไปในที่ระดับทองถิ่นโดยขยายการปฏิบัติงานไปสูองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหาร
สวนตํ าบล  รวมทั้งองคกรของชุมชนและประชาคมที่อยูใกลประชาชนมากที่สุด

ผมมีความยินดีที่องคการยูนิเซฟ  ไดจัดตั้งส ํานักงานโครงการขึ้นที่เชียงใหมเมื่อไมกี่ปที่ผาน
มา  เพื่อยื่นมือเขาไปชวยเหลือเด็ก ๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  การท ําพิธีเปดสํ านักงานโครงการขอนแกน
นับวาเปนกาวที่มุงมั่นอีกกาวหนึ่งขององคการยูนิเซฟในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือชวยเหลือเด็ก ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเด็นที่นาสนใจประเด็นหน่ึง คือ ในพื้นที่การปฏิบัติงานทั้งสองแหงขององคการยูนิเซฟ
ทั้งเชียงใหมและขอนแกน  มหาวิทยาลัยสองแหงไดกรุณาใหองคการยูนิเซฟใชพื้นที่ปฏิบัติงาน  ซึ่ง
เปนตัวอยางที่นาประทับใจที่ชี้ใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีบทบาทและความรับผิดชอบที่สํ าคัญใน
การพัฒนาสังคม และการสละเวลาและทรัพยากรเพื่อหลอหลอมอนาคตที่ดีของชาติเรา

ผมขอขอบคุณทานอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมท้ังผูอํ านวยการและเจาหนาท่ีของ
สถาบันการวิจัยและพัฒนาที่ไดกรุณาสละสถานที่ใหองคการยูนิเซฟใชเปนที่ตั้งส ํานักงาน  เพ่ือตอบ
สนองนโยบายในการใหการชวยเหลือแกเด็ก  ไมเพียงแตเฉพาะในขอนแกนเทานั้น  แตยังรวมไปถึง
จังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผมจึงอยากขอใหสมาชิกทุกทานในชุมชนขอนแกนแหงนี้
เปนศูนยกลางส ําหรับเด็ก  เพื่อสงเสริมความเปนอยูที่ดีส ําหรับเด็ก  โดยเฉพาะกลุมเด็กที่ดอยโอกาส
ในภูมิภาคนี้

ผมคิดวาโอกาสนี้เปนโอกาสที่ดีที่ผมจะพูดถึงความริเริ่มที่ดีขององคการยูนิเซฟ  ที่มีบทบาท
สํ าคัญตอสังคมไทยอีกประการหนึ่ง  ในฐานะที่ผมเปนทูตยูนิเซฟประจ ําประเทศไทย  ซึ่งมีสวนใน
การชวยหาทุนจากคนไทยตั้งแตป ๒๕๓๙  เพ่ือนํ าไปสนับสนุนโครงการตาง ๆ ขององคการยูนิเซฟ
เพื่อชวยเหลือเด็กไทยผูดอยโอกาส  ทุกทานคงจะภูมิใจถาไดทราบวาในทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเชน
น้ี  เราประสบความส ําเร็จอยางสูง  โดยสามารถระดมทุนไดมากถึง ๕๑ ลานบาทในป ๒๕๔๑ และ



๕๘ ลานบาทในป ๒๕๔๒  สิ่งที่ส ําคัญอีกประการหนึ่งของการหาทุนที่ตองกลาวถึง คือ มากกวารอย
ละ ๙๐ ของผูบริจาค  จะเปนบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป  ซ่ึงบริจาคเงินระหวาง ๒๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ บาทให
กับยูนิเซฟ  ส ําหรับภาคธุรกิจเองก็ไดบริจาคเงินเปนจํ านวนไมนอยเชนกัน  ผมคงจะมีความยินดีอยาง
ยิ่ง ถาชุมชนขอนแกนจะมีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือเด็กผูดอยโอกาส  รวมกับคนไทยทั้งประเทศ
ซึ่งเงินบริจาคสวนหน่ึงก็จะจัดสรรมาดํ าเนินโครงการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจะเปนการ
ดียิ่งถาทุกทานในที่นี้จะชวยยูนิเซฟอีกแรง  เพ่ือทํ าใหโครงการการชวยเหลือเปนไปไดอยางมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น  และจะท ําใหทานมีความรูสึก  มีสวนรวมเปนเจาของในโครงการตาง ๆ อีกดวย  ซึ่ง
นับเปนกลยุทธที่นํ าไปสูความส ําเร็จที่ยั่งยืน  ส ําหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กในอนาคต

เมื่อผมไดไปเยี่ยมชมโครงการที่หมูบานเหลานกชุมเมื่อเชานี้ซึ่งสนับสนุนโดยองคการยูนิเซฟ  
โดยรวมมือกันชวยเหลือสถาบันการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผมมีความประทับใจ
มากในความกาวหนาของโครงการ  และผลที่คาดวาจะไดรับในอนาคต  โครงการน้ีเปนตัวอยางท่ีดี  ที่
แสดงใหเห็นวาความตั้งใจ  และความรวมมือระหวางหนวยงานของสหประชาชาติ สถาบันการศึกษา
หนวยงานของรัฐบาล  และชุมชนทองถิ่น  สามารถท ําอะไรไดมากมาย  ดวยงบประมาณที่มีอยูอยาง
คอนขางจํ ากัด  การท่ีโครงการน้ีมุงเนนชวยเหลือครอบครัวผูท่ีขาดท่ีดินทํ ากิน  ยากจนและดอยโอกาส
โดยการใหการฝกอบรมอาชีพ  และการใหเมล็ดเงินชวยเหลือ  เพื่อใหพวกเขามีอาชีพที่เลี้ยงดูครอบ
ครัวและลูกหลานได  พรอมท้ังมีความภาคภูมิใจในตัวเอง  ท่ีสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง   โครงการ
น้ีไดแสดงใหเห็นวาการวางแผนระดับทองถ่ิน  และการพัฒนาที่มุงเนนคนเปนหลัก  เปนประโยชน
อยางยิ่งในการชวยเหลือเด็กผูยากไร  ดังน้ันเราจํ าเปนตองนํ าตนแบบเชนน้ี  ผสมผสานเขาไปในกรอบ
การวางแผนและพัฒนาโดยรวมของจังหวัด  เปนหลักในการด ําเนินโครงการอ่ืนสืบไป

โดยสรุป  ผมขอขอบคุณผูแทนจากกรมวิเทศสหการ  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  และเจา
หนาที่ของจังหวัดทุกทาน  รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  และทานทุกคนที่มารวมกัน ณ ที่
น้ี  ที่ใหความรวมมือกับองคการยูนิเซฟ  สิ่งส ําคัญท่ีพวกเราทุกคนควรจะจดจํ าไว  คือ องคการยูนิเซฟ
มีวัตถุประสงคที่จะท ํางานรวมกับรัฐบาล  และองคกรเอกชนในฐานะภาคีเพื่อเด็กไทย  ดังน้ันจึงเปน
ความจํ าเปนอยางย่ิงท่ีเราจะตองมีแผนพัฒนาระดับประเทศท่ีชัดเจน  โดยยึดพระราชดํ าริทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาแบบยั่งยืนเปนหลักการทํ างาน

ทายน้ี ผมขอถือโอกาสอวยพรใหคณะทํ างานขององคการยูนิเซฟ  และส ํานักงานขอนแกน
ประสบความส ําเร็จตามเปาหมาย  ที่ไดก ําหนดไวในการดูแล ปกปอง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การมีสวนรวมของเด็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบไป
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