
สรุปเน้ือหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
กลุ่มภารกิจ : สังคม การศึกษา วัฒนธรรม         
 

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ คร้ังที่ 3 (The Third International Conference on 
Learning Cities) 
 

2. สถานท่ี 
เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์      

2. วันท่ี 
17-22 กันยายน 2560 

3. สรุปเนื้อหา 
การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ คร้ังที่ 3 (The Third International Conference on 

Learning Cities) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ณ เมืองคอร์ก สาธารณรัฐ-ไอร์แลนด์ โดย
องค์การยูเนสโก สภาเมืองคอร์ก ร่วมกับสถาบันด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute 
for Lifelong Learning) หรือ UIL และส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมโยง นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติกับการด าเนินงานในระดับท้องถิ่น และเพื่อ
แนะน าแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเมืองในทุกภาคส่วน รวมถึงการมอบรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ยูเนสโกประจ า  
ปี พ.ศ. 2560 ในการประชุมคร้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนกว่า 500 คน ประกอบด้วยผู้น าเมือง 
ผู้บริหารเมือง ผู้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา องค์การ NGOs ผู้แทนภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมถึงบุคคลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการแบ่งปันประสบการณ์และ
อภิปรายจ านวนมาก อาทิ นายโทนี ฟิตส์เจอรัลด์ นายกเทศมนตรีเมืองคอร์ก นายเอ็ด ลี นายกเทศมนตรี
นครซาน ฟรานซิสโก นายเฟรเดอริโก กูแตเรส นายกเทศมนตรีเมืองเมเดลยีน นายแสตนลีย์ มูทุมบา 
ประธานการประชุมการประชุมสามัญองค์การยูเนสโก คร้ังที่ 38 นางไอซา คิราโบ คาไซรา                 
รองผู้อ านวยการบริหารองค์การ UN-Habitat เป็นต้น 

กิจกรรมการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประชุมองค์รวม การประชุมกลุ่มย่อยแบบ
คู่ขนานในหัวข้อต่าง ๆ และการเยี่ยมชมสถานที่ที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
โดยมีสรุปรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. การประชุมองค์รวมหัวข้อ ‘How lifelong learning supports the achievement of the 
Sustainable Development Goals at local level’ (การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่นได้อย่างไร) สรุปสาระได้ว่า ประชาคมโลกได้    
ตกลงด าเนินนโยบายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ระยะ      
15 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2573 โดยต่อยอดมาจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 



Development Goals) เน้นการพัฒนา 17 ด้าน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 232 ตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความ
ยากจนและความหิวโหย รักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม    
ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา การบริการทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น  

ผู้อภิปรายได้แบ่งปันประสบการณ์เร่ืองการศึกษาจะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาข้างต้น
ได้จะต้อง อาศัยการแปลงทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติและเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในคนทุก
เพศทุกวัยเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ ความเกี่ยวข้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหัวข้อ
การพัฒนาแต่ละด้าน ยิ่งไปกว่าน้ันการเรียนรู้ควรมีความต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้
สามารถเป็นไปได้ทั้งในแนวทางการศึกษาอย่างเป็นทางการในระบบสถาบันการศึกษาและอย่างไม่เป็น
ทางการผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ และการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับเมือง
อาจแบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่ส าคัญได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เมืองสีเขียวและเมืองน่าอยู่ (Green and 
healthy city) 2) เมืองส าหรับ ทุกคนและเมืองแห่งความเท่าเทียม (Inclusive and equitable city)        
3) เมืองแห่งโอกาสในการท างานและการท าธุรกิจ (Employment and entrepreneurship city) และ
นายกเทศมนตรีเมืองเมเดลยีน สาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะผู้อภิปราย ได้เล่าประสบการณ์การ
ด าเนินโครงการ “ส่งเด็กเข้าโรงเรียน” (Get children to schools) โดยด าเนินการเดินส ารวจชุมชนแออัด
ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อหาเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนให้ได้รับโอกาสเข้าเรียนและฝึกอาชีพตามความถนัด
และความสนใจ จากการด าเนินการในระยะเวลา 6 เดือน สามารถส ารวจพบและน าเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน
ได้จ านวนกว่า 1,600 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการ
ลดความเสี่ยงที่เด็กเหล่าน้ีจะหันไปสู่การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการก่ออาชญากรรมอีกด้วย  

2. การประชุมองค์รวมหัวข้อ ‘Promoting integrated governance and multi-stakeholder 
partnership for city’s sustainable future’ (การส่งเสริมการบริหารราชการแบบบูรณาการและการสร้าง
พันธมิตรระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออนาคตของเมืองอย่างยั่งยืน) สรุปประเด็นได้ว่าการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่มี
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการหลักมาเป็นการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ แบบบูรณาการ
ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับการวางแผนและการด าเนินกิจกรรม ทั้งน้ีต้องมี
การปรับความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการเรียนรู้ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้าน
การศึกษาฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานทุกด้านมีบทบาทในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้าน    
การพัฒนาเมือง เทคโนโลยี สวัสดิการสังคม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ตลอดจนความร่วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน บทบาทและความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะใน
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งการ
พฒันาอย่างยั่งยืน เมืองและหน่วยงานภาครัฐจะต้องตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวและท าความเข้าใจกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายแต่ละเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางที่
จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเต็มที่ นายกเทศมนตรีเมืองคอร์กได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการ
ด าเนินโครงการที่เป็นเลิศของเมืองคอร์ก คือ โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Learning Neighborhood) 
ที่มีการส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
(life-long and life-wide) มีการรณรงค์ให้ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
ได้มาร่วมกันท ากิจกรรมและสานสัมพันธ์กับผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน รวมถึงมีการท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างเมืองกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนบุคลากร การจัดแบ่งเวลาให้นักเรียนมาร่วม
กิจกรรมในชุมชน รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามความประสงค์ (match funding) 



โครงการน้ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีและส่งผลให้เมืองคอร์กได้รับเลือกเป็นหน่ึงในเมืองแห่งการเรียนรู้
ของยูเนสโกในปี พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีนายกเทศมนตรีเมืองคอร์กได้เน้นย้ าว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ความเข้มแข็งของผู้น า และกิจกรรมที่
ด าเนินการร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรู้ในชุมชนจะต้องมีความสนุก สร้างความสนใจและความจูงใจให้ผู้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะมีโอกาสไปเยี่ยมชมชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเมือง
คอร์ก ซึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชุมคร้ังน้ีด้วย  

3. การประชุมองค์รวมหัวข้อ ‘Successful ways of Implementing and measuring the impact 
of local actions for sustainable development’ (แนวทางแห่งความส าเร็จในการด าเนินมาตรการและ
การวัดผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประสบความส าเร็จ) สรุปสาระส าคัญได้
ว่า เมืองเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การต้ังเป้าหมายการพัฒนาของเมืองตามแนวทางที่สอดคล้องกับ SDGs รวมถึงการตอบสนองต่อปัญหาและ
ความท้าทายที่เมืองประสบจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากน้ี เมืองยังจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การด าเนินโครงการที่เหมาะกับ
บริบทของเมือง รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ ส ารวจผลกระทบความส าเร็จและปัญหาเพื่อ
น าไปปรับปรุงการด าเนินการเพื่อไปสู่ความส าเร็จในระยะยาว ผู้แทนจากเมืองซอนเดอร์เบิร์ก ราชอาณาจักร-
เดนมาร์ก หน่ึงในผู้ร่วมอภิปรายได้แบ่งปันประสบการณ์กับที่ประชุมว่า เมืองซอนเดอร์เบิร์ก ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยมีการวางเป้าหมายที่จะเป็นเมืองปลอดก๊าซคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 
2572 (Carbon Free 2029) โดยมีมาตรการส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสังคม ก าหนดว่าจะท าอย่างไรให้
ประชาชนทุกคนในเมืองร่วมกันด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 2) ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดว่าจะท า
อย่างไรให้ภาคเศรษฐกิจมีการด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรและค านึง   
ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการด าเนินการและการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายเมืองปลอดคาร์บอน และ 4) ด้านวัฒนธรรม ก าหนดให้มีมาตรการด ารงรักษาเอกลักษณ์ของเมือง
ควบคู่ไปกับการพัฒนา นอกจากน้ีเมืองซอนเดอร์เบิร์กยังได้วิเคราะห์และจัดล าดับความเร่งด่วนของการ
ด าเนินการตามเป้าหมาย SDGs ตามบริบทของเมืองโดยเน้นเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
(Partnerships), 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable cities and communities), 13 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate action), 4 คุณภาพการศึกษา (Quality Education), 12 การบริโภคและการ
ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible consumption and production), 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation and infrastructure), และ 8 การจ้างงานที่ดีและความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic growth) เป็นต้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ จะ
มีการระบุต้ังแต่ในระดับการวางแผนโครงการว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อะไร เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 
SDGs ข้อใด มีการระบุแนวทางการด าเนินการ ข้อมูลสถานการณ์ก่อนด าเนินโครงการ (baseline) เป้าหมาย
และระยะเวลาด าเนินการ (goal and timeline) ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญ (key partnerships)     
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินและประเมินผลโครงการ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย SDGs 

4. การประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ ‘Promoting learning towards green and healthy cities’ (การ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่เมืองสีเขียวและน่าอยู่) เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การด าเนินกิจกรรมเพื่อ
น าไปสู่เมืองสีเขียวและเมืองน่าอยู่โดยอาศัยการเรียนรู้ ผู้อภิปรายรวมถึงผู้แทนเมืองและผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ผู้แทนจากองค์การ ICLEI (Local Governments for 



Sustainability) ได้อภิปรายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเมืองหลายโครงการ เช่น 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเมือง (City Profiling) โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเมือง (INTERACT-Bio) และโครงการกิจกรรมระดับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Local Action for Biodiversity) และผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมเยอรมนี ได้อภิปรายถึงการด าเนินการ
ของสถาบันฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเชื่อมโยงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมหลักของสถาบันฯ รวมถึงการจัดการประชุมใหญ่ประจ าปีโดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นมาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ การจัดนิทรรศการการด าเนินโครงการที่เป็นเลิศ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการเป็นผู้ประสานงานให้กับหน่วยงานที่มีความสนใจ
ด าเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันหรือความต้องการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
โครงการตามแบบอย่างที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

5. การเยี่ยมชมมหาวิทยาลยัแห่งเมืองคอร์ก (University College Cork) มีการบรรยายประวัติความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัยที่ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2388 (ค.ศ. 1845) แต่เดิมเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัย Queen’s 
University of Ireland ที่ก่อต้ังขึ้นโดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคอร์กได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลกจากหลายสถาบันและยัง
ได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหน่ึงตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐไอร์แลนด์โดย
หนังสือพิมพ์ Sunday Times สามคร้ังในทศวรรษที่ผ่านมา และยังได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยสถาบันการมอบรางวัลสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ Green Flag Award ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาภาคปกติประมาณ 20,000 คน แบ่ง
ออกเป็นนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 14,000 คน ปริญญาโทประมาณ 4,000 คน โดยมีนักศึกษานานาชาติ
ประมาณเกือบ 3,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก จากน้ันผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ยังได้ไปเยี่ยมชมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเบลลาฟีแฮน (Ballyphehane Learning Neighborhood) ที่มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของผู้คนทุกเพศและทุกวัย อาทิ การท าสวนการร้อง
เพลง การเล่นกีฬา การเรียนภาษาไอริช โดยความโดดเด่นของกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเหล่าน้ีคือ
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของทุกคนต้ังแต่เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยท างาน ตลอดจนผู้สูงอายุ   
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนในชุมชนมีสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน มีความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชนของตนซึ่งน าไปสู่ความสามัคคี
และความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของชุมชนเบลลาฟีแฮนในการส่งเสริมการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ การมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งประกอบกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
การสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

6. ที่ประชุมได้มีการประกาศและมอบรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ยูเนสโก 2017 (UNESCO Learning 
City Award 2017) ให้แก่เมืองที่มีผลงานการด าเนินการที่โดดเด่นในการสร้างความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
ตามแนวนโยบายขององค์การยูเนสโก ในปีน้ีมีเมืองที่ได้รับรางวัลฯ ทั้งสิ้น 16 เมือง ได้แก่ บริสตอล (สหราช
อาณาจักร) คามารา เดอ โลบอส (โปรตุเกส) คอนตาเจม (บราซิล) เกลเซนเคอเชน (เยอรมนี) กีซา (อียิปต์) 
หังโจว (จีน) ลาริสซา (กรีซ) ลีเมอริก (ไอร์แลนด์) มาโย-เบลีโอ (แคเมอรูน) นซีรีโกเร (กีนี) โอคายามา 
(ญี่ปุ่น) เพช (ฮังการี)  สุราบายา (อินโดนีเซีย) ซูวอน (เกาหลี) ตูนิส (ตูนีเซีย) และวิลลา มาเรีย (อาร์เจนตินา)   

7. ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเอกสารการเรียกร้องให้มีการด าเนินการส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งการ
เรียนรู้ (Cork Call to Action for Learning Cities) เพื่อเน้นย้ าถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยตระหนักว่าการเรียนรู้ตลอด



ชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ทั้งน้ี ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 คุณภาพการศึกษา และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน โดยจะส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เมือง 
ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันการฝึกอาชีพ รวมถึงประชาชนและเยาวชนในการร่วมมือร่วมใจกันสร้าง
เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

8. กระทรวงศึกษาธิการในฐานะส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ีด้วย และได้มีการ
ทาบทามกรุงเทพมหานครพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ (Global Network of 
Learning Cities – GNLC) ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
องค์การยูเนสโก (The UNESCO Institute of Lifelong Learning ) เครือข่ายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของเมืองสมาชิก ความร่วมมือระหว่างกันในการ
พัฒนาศักยภาพและการสร้างเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ทั้งน้ี เมืองที่มีความสนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ จะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกมัดใดๆ 
แต่เมืองจะต้องเห็นชอบวิสัยทัศน์ในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ปรากฏตามเอกสารส าคัญขององค์การ
ยูเนสโก 2 ฉบับ คือ 

 8.1 ปฏิญญากรุงปักกิ่ง (Beijing Declaration) มีสรุปเน้ือหาว่า การด าเนินการเพื่อสร้าง
เมืองแห่งการเรียนรู้ต้องประกอบไปด้วยการเพิ่มศักยภาพองประชาชนและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง  
ทุกภาคส่วนในสังคม การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน     
การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับทุกคนในระบบโรงเรียน ในครอบครัวและในชุมชน การสนับสนุนให้เกิดพื้นที่
ส าหรับการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความใฝ่รู้และมีส่วนร่วมทางการเมือง       
การยกระดับธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ 

 8.2 คุณสมบัติของเมืองแห่งการเรียนรู้ (Key Features of Learning Cities) มีสรุป
สาระส าคัญว่า การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 

  8.2.1 ประโยชน์หลักจากการส่งเสริมเมืองแห่งการเรียนรู้ 3 ประการ ได้แก่         
1)ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจและการรวมกลุ่มทางสังคม 2) การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
รุ่งเรืองทางวัฒนธรรม 3) ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  8.2.2 คุณลักษณะส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 6 ประการ     
ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบบูรณาการ 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน        
3) การเรียนรู้ในสถานที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ทันสมัย           
5) การเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และ 6) การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง  

  8.2.3 เงื่อนไขส าคัญที่เป็นพื้นฐานการสร้างเมืองแห่งความรู้ 3 ประการ ได้แก่      
1) ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของผู้น า 2) การบริหารเมืองและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และ       
3) การเคลื่อนย้ายและการใช้ทรัพยากร 

ทั้งน้ี องค์การยูเนสโกได้จ าแนกคุณสมบัติหลักของเมืองแห่งการเรียนรู้จากองค์ประกอบ
หลัก 3 ประการข้างต้น ออกเป็น 42 ข้อ รวมถึงข้อเสนอแนะในการวัดระดับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ไว้



ด้วย เพื่อที่เมืองจะสามารถน าไปปรับใช้ในการส่งเสริมและการวางแผนการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งการ
เรียนรู้ได้ต่อไป 

4. การด าเนินงานต่อเนื่อง 

 การพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ (GNLC) ตามการทาบทามของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ        

5. ผู้รายงาน 
นางสาวพรรณราย จริงจิตร 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2224 8177 
 

 


