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ปลัดกระทรวงศกึษาธิการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู ้

 
รศ.นพ.ก ำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร และคณะ ได้ เ ข้ำร่วมกำรประชุม
นำนำชำติว่ำด้วยเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
(2nd International Conference on Learning 
Cities) ซึ่งจัดข้ึนระหว่ำงวันที่ 28-30 กันยำยน 
2558 ที่กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ซึ่งเป็นกำร
ประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ 1 
ที่จัดข้ึนที่กรุงปักกิ่ง  สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
เมื่อปี 255๖ ซึ่งในกำรประชุมครั้งนั้นได้มีกำร

ก ำหนดแนวคิดเกี่ยวกับเมืองแห่งกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ 
ในกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้  

ส ำหรับกำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วยเมืองแห่งกำรเรียนรู้ในครั้งที่ 2 นี้ จัดข้ึนภำยใต้หัวข้อ “กำรสร้ำง
เมืองแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน” (Building Sustainable Learning Cities) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้ และพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้ทัว่โลก
ให้มีควำมยั่งยืน โดยเน้นกำรสร้ำง และส่งเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับพลเมือง และส่งเสริมให้เกิดควำม
สมำนฉันท์ในสังคม รวมถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
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 กำรประชุมประกอบด้วย กำรประชุม 

เต็มคณะ กำรประชุมระดับภูมิภำคคู่ขนำน และ 
กำรประชุมนำยกเทศมนตรีจำกเมืองต่ำงๆ ซึ่งในที่
ป ร ะ ชุม ได้ มี ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง น ำ ยก เ ท ศม นต รี  
กรุงเม็กซิโกเป็นประธำนของกำรประชุม และ 
รศ.นพ.ก ำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้รับเลือกเป็นรองประธำนประจ ำภูมิภำคเอเชีย
และแปซิฟิก  

กำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วยเมืองแห่ง
กำรเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้มีกำรรับรองแถลงกำรณ์ 
กรุงเม็กซิโกในกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน (Mexico City Statement Sustainable Learning Cities) ซึ่งระบุถึงกำรที่ประเทศต่ำงๆ จะร่วมมือ
กันก ำหนดแนวทำงเชิงกลยุทธ์ที่จะพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืนให้มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
ของสหประชำชำติด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้ง 1๗ เป้ำหมำย โดยเฉพำะในเป้ำหมำยที่ ๔ ในเรื่องของ 
กำรรับประกันให้ประชำชนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม ตลอดจนส่งเสริมให้
ประชำชนทุกคนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมในครั้งนี้  มีจ ำนวน
มำกกว่ำ 600 คน ประกอบไปด้วย 
ผู้น ำทำงกำรเมือง นำยกเทศมนตรี 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ และผู้แทนประชำ
สั งคมจำกประ เทศต่ ำ งๆ  มำกก ว่ำ  
90 ประเทศ เพื่อร่วมกันอภิปรำย
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อก ำหนด
บทบำทของเมืองในกำรด ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของวำระกำรพัฒนำ
แห่งสหประชำชำติ ปี ค.ศ. 2030  

นำย Arne Carlsen ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรเรียนรู ้
ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for 
Lifelong Learning -UIL) ได้เน้นย้ ำควำมส ำคัญของเมือง
ว่ำ เมืองมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสำมำรถช่วยให้บรรลุ
เป้ำหมำยแหง่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนใน ๓ มิติ ได้แก่  
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี
หลำยๆ เมืองได้มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดสรรทรพัยำกร
และด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อพฒันำ
คุณภำพชีวิตของพลเมือง โดยกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต ซึ่งในกำรประชุมครั้งนี้ ได้มีกำรมอบรำงวัลUNESCO  
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Learning City Award 2015 ให้กับ
เมืองทั้ง ๑๒ เมอืง ซึ่งเป็นต้นแบบของ
เมืองที่มีควำมพยำยำมในกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตของพลเมือง โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมือง 
โดยเมืองทั้ง ๑๒ เมอืง ที่ได้รบัรำงวัล 
UNESCO Learning City Award 
ประจ ำปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้แก่ 
๑) เมือง Melton (ออสเตรเลีย) 
๒) เมือง Sorocaba (บรำซิล)  
๓) เมืองฺ Beijing (จีน) 

๔) เมือง Bahir Dar (เอธิโอเปีย)  
๕) เมือง Espoo (ฟินแลนด์)  
๖) เมือง Cork (ไอร์แลนด์)  
๗) เมือง Amman (จอร์แดน) 
๘) เมือง Mexico City (เม็กซิโก)  
๙) เมือง Ybycuí (ปำรำกวัย)  
๑๐) เมือง Balanga (ฟิลิปปินส์)  
๑๑) เมือง Namyangju (เกำหลี)  
๑๒) เมือง Swansea (เกตบริเตน  
และไอร์แลนด์เหนือ)  
 

ในโอกำสนี้ นำย Miguel Ángel Mancera 
Espinosa นำยกเทศมนตรีกรุง เม็กซิโก  
ได้กล่ำวในฐำนะที่กรุงเม็กซิโก ได้เป็น ๑ 
ใน ๑๒ เมือง ที่ได้รับรำงวัลในครั้งนี้ โดยได้
ให้ค ำมั่นว่ำจะยังคงด ำเนินกำรเพื่อสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
อุปกรณ์ และเครื่องมือต่ำงๆ ที่ เอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำให้พลเมืองมีทักษะที่
ดี ข้ึนทั้ งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อสู้กับสิ่งท้ำท้ำยต่ำงๆ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

 
 
 


