
โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

(Staff Exchange Programme of Naitonal Commissions for UNESCO) 
ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

----------------------------- 
โครงการ  Exchange Programme of the National Commission for UNESCO  

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  กับ
ประเทศสมาชิกยูเนสโก ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การในระหว่างประเทศสมาชิกของยูเนสโก ตลอดจน
เป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์ประกอบและการบริหารงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก  
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถศึกษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติฯ ด้วยกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมงานด้านการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง  

ส าหรับโครงการ Staff Exchange Programme of Naitonal Commissions for 
UNESCO ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ประเทศ ญี่ปุ่น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม –  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โดยมีผู้แทนจากส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ฯ ประเทศจีน  เกาหลี 
ปากีสถาน คาซัคสถาน และประเทศไทย ประเทศละ ๑ คน รวมทั้ งสิ้น ๕ คน เข้าร่วมโครงการ โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

     

 
 
 

ประเทศญี่ปุ่นได้น าเสนอเก่ียวกับความเสียหายจากสถานการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ความรุนแรงวัดได้ ๙.๐ ริกเตอร์ คลื่นความสูงกว่า ๘.๕ เมตร มีผู้เสียชีวิต ๑๕,๘๔๔ คน 



 
 

๑ 

บาดเจ็บ ๕,๘๑๙ คน สูญหาย ๓,๔๕๐ คน มีการอพยพออกจากพ้ืนที่ ๖๙,๖๖๘ คน ส าหรับครูและนักเรียนที่
ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ มีเสียชีวิตทั้งหมด ๖๔๑ คน บาดเจ็บ ๒๔๑ คน และสูญหาย ๙๒ คน และ
สถาบันการศึกษาได้รับความเสียทั้งหมด ๑๒,๑๕๐ แห่ง โดยที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ ใน
หลากหลายรูปแบบ 

ส าหรับส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติของประเทศ
ญี่ปุ่น อยู่ภายใต้กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ MEXT โดยมีการท างาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีทั้งหมด ๘ คณะ ได้แก่ 

๑. Steering Committee 
๒. Nomination Committee 
๓. Education Committee 
๔. Natural Science Committee 
๕. Human and Social Science Committee  
๖. Cultural Activities Committee 
๗. Communication Committee 
๘. Public Information Activities Committee 

เมื่อปีพ .ศ.๒๕๕๔ ประเทศญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของยูเนสโก ภายใต้ 
Japanese Funds-in-Trust ดังนี้ 

๑. ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในงานด้านการศึกษา เป็นเงิน ๘๔๘,๘๖๓ เหรียญสหรัฐ  
๒. ส านักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ในงานด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป็นเงิน ๓,๒๘๖,๖๘๖ เหรียญสหรัฐ  
๓. ส านักงานยูเนสโก จาการ์ตา ในงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน ๑,๐๑๖,๐๓๗ เหรียญสหรัฐ 
ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจเป็น พิเศษ ในเรื่องการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม End-of-decade Conference of ESD ในปี ๒๐๑๔ ในการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ได้ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย ASP ซ่ึงมีทั้งหมด ๓๒๘ 
แห่ง  และมีแผนในการเพ่ิมจ านวนให้ได้ ๕๐๐ แห่งภายในปี ๒๕๕๗  

 
 ส าหรับในเรื่องทศว รรษแห่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (United Nations Decade 
of Education for Sustainable Development –DESD ได้ให้ความส าคัญ ในเรื่องการพัฒนา ที่สามารถ



 
 

๒ 

ตอบสนอง ต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ของคนในรุ่นปัจจุบัน เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
โดยไม่ท าให้ความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการดังกล่าวของคนรุ่นต่อไปต้องเสียไป โดยมุ่งเน้นใน  
เรื่อง การขจัดความยากจน การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มาตรฐานความเป็นอยู่ การให้ความคุ้มครองทางสังคม 
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและสันติภา พ และการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศด้อยพัฒนาเพ่ือต่อสู้กับความยากจน เรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นได้หยิบยกมาด าเนินการได้แก่ การจัดการ
ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ การศึกษาเกี่ยวกับมรดกโลกและสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การศึกษาด้านพลังงาน และการศึกษาด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยในการด าเนินงานได้
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  และมี การจัดท าแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้มาตั้ง แต่ปี ๒๕๔๗  
มีการบูรณาการเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษา ในปี ๒๕๕๐  

นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ 
- มรดกโลกมีทั้งหมด ๑๖ แห่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ๑๒ แห่ง และมรดกทางธรรมชาติ ๔ แห่ง 
- มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งหมด ๒๐ ชิ้น 
- พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลอยู่ทั้งหมด ๔ แห่ง  
- โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 

สหประชาชาติ 
- โครงการแลกเปลี่ยนครูระหว่างประเทศญี่ปุ่น – เกาหลี (เริ่มในปี ๒๕๔๓ )  และญี่ปุ่น – จีน 

(เริ่มในปี ๒๕๔๕) 
- การจัดกิจกรรมครบรอบ ๔๐ ปีอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกในปี ๒๕๕๕ 

ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นก าลังด าเนินกิจกรรมที่เรียกว่า ASPUnivNet (Interuniversity Network 
Supporting the UNESCO Associated School Project Network) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกร รมด้าน ASP ในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งขณะนี้มี
มหาวิทยาลัยต่างๆ  เข้าร่วมทั้งหมด ๑๖ แห่งทั่วประเทศ  และมีแผนในการเสนอจัดตั้งเป็น ASPnet City  
ต่อองค์การยูเนสโกต่อไป พร้อมทั้งเสนอในการจัดการประชุม ASPnet World Meeting ในปี ๒๕๕๗  

ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ยังได้มีกา รแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ  
ที่เข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกันได้ มีการจัดท าข้อเสนอเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ในอนาคต ได้แก่ 

๑. การจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม ESD 
๒. การแบ่งปันสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับ ESD 
๓. การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเครือข่าย ASP และเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ 
๔. การจัดการประชุมระหว่างภูมิภาคระหว่างผู้ประสานงานเครือข่าย ASP 

ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจในเรื่องการจัดการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASP  
เป็นอย่างมากและได้เคยเสนอให้ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ด าเนินการแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับความสนใจ
จากส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นอาจจะพิจารณา เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมดังกล่าว ใน
อนาคตต่อไป 

------------------------------------------ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  

 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 


