
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขานรับขอเสนอไทย

รวมผลักดันปฏิญญาดานการศึกษาสูการประชุมสุดยอด

อาเซียนครั้งที่ 15 

 
 

การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 
22-24 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม Four Seasons ปดฉากลงดวยความสําเร็จ      
เมื่อคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตอบรับขอเสนอของประเทศ
ไทยในการกําหนดทิศทางขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน โดยยกเรื่องการศึกษาเปน
ประเด็นผลักดันหลักในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 พรอมทั้งสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมคูขนานเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน ดวยการจัดการ
หารืออยางไมเปนทางการระหวางผูนําอาเซียนกับผูแทนจาก 3 กลุม คือ สมัชชา
รัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) เยาวชนอาเซียน 
(ASEAN Youths) และภาคประชาคมสังคมอาเซียน (ASEAN Civil Society 
Organizations — CSOs) ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 

 

การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งแรกของเสาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน นับตั้งแตกฏบัตรอาเซียนมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่ประชุม
ประกอบดวย รัฐมนตรีจากกระทวงศึกษาธิการ  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง
ดาน ICT ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 



ที่ประชุมเตรียมการระดับเจาหนาที่อาวุโสเสนอประเด็น

เ ชิ ง น โ ย บ า ย ที่ จ ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห เ ป น หั ว ข อ ห า รื อ 

(deliverables) สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน           

ครั้งที่ 15  

 

 
 

นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน ประธานการประชุมเตรียมการระดับเจาหนาที่อาวุโส   

คณะมนตรีประชาคมฯ ประสบผลสําเร็จในการผลักดันประเด็นการศึกษาเปนประเด็นเชิงนโยบาย

หลัก สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15   รวมทั้งการเรงรัดจัดทํารางขอบเขตอํานาจ

ของการจัดตั้งคณะทํางานในการสงเสริมและปกปองสิทธิสตรีและเด็ก และการกําหนดยุทธศาสตร

เพ่ือลดผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับวิกฤตการณดานเศรษฐกิจโลก โดยเชื่อมโยงกับกรอบ

มาตรการการริเริ่มเชียงใหม (Chiangmai Initiative Multilateralization) และประเด็นดาน

สาธารณสุข   

 

 
“We reaffirm our commitment to support  the establishment of an 

ASEAN Community comprising three pillars, namely political and 
security cooperation, economic cooperation and socio-cultural 

cooperation that are closely intertwined and mutually reinforcing”                  
 
 

จากขอเสนอแนะดานการศึกษาระดับภูมิภาค 

สูการประกาศปฏิญญาดานการศึกษาอาเซียน 

 
 

 ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมไดแก ที่ประชุมให
ความเห็นชอบที่จะยกระดับเอกสารขอเสนอ
ดานการศึกษาจากที่ประชุมระดับภูมิภาค
เ ร่ืองการเสริมสรางความรวมมือดาน



การศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนแหงการแบงปนและ
เอ้ืออาทร  (The First Regional Seminar on Strengthening Cooperation on 
Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community) ซึ่งผานการ
รับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่
จังหวัดภูเก็ต สูรางปฏิญญาดานการศึกษาอาเซียน ซึ่งจะเสนอใหผูนําอาเซียนให
การรับรองในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 23-25 
ตุลาคม 2552 ที่ชะอํา หัวหิน ประเทศไทย  

 

แมประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะมีความหลากหลายทางดาน

ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา และภูมิประเทศ แตประเทศเหลาน้ีมี 

เชื้อสายทางประวัติศาสตรรวมกัน เชน ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม จึงจําเปนตองเสริมสรางความรูสึกเปนอันหนึ่ง  

อันเดียวกัน โดยใชสื่อประเภทตางๆ เปนเครี่องมือในการเผยแพร

เรื่องอาเซยีน และควรใหมีการแปลเรื่องอาเซยีนเปนภาษาตางๆ ดวย 

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสนับสนุนไทยผลักดัน 

ประเด็นดานการศึกษาสูเวทีการเจรจาในการประชุมสุดยอดอาเซียน  

 วันที่ 25 สิงหาคม 2552 นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ  ประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ไดรวมหารือกับผูนําระดับรัฐมนตรีที่ดูแลงานดานสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 
และมีความเห็นรวมกัน ดังนี้ 

 

 
 

“The Meeting recalls the views of the ASEAN Ministers of 
Education expressed at their First Meeting on 21 March 2006 that 
education sector should not be viewed solely under the socio-cultural 

pillar but, by developing human resources, permeates through all the 
three pillars of the ASEAN Community”  



•  เห็นชอบการยกระดับขอเสนอแนะดานการศึกษาสูการจัดทํารางปฏิญญา
ชะอํา-หัวหินดานการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนแหงการ
แบงปนและเอื้ออาทร  

 

• รัฐมนตรีรวมผนึกความคิดเสนอประเด็นที่ควร
ผลักดันในการเจรจาเวทีสุดยอดอาเซียน   

 
 

 

 การดําเนินงานดานวัฒนธรรมในการเสริมสรางอัตลักษณอาเซียนบนพื้นฐานแหง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

 การจัดทําเน้ือหาดานประวัติศาสตรของประเทศตางๆ ในอาเซียน พรอมทั้งใหมี

การจัดแปลเปนภาษาอังกฤษ และภาษาตางๆ ของอาเซียน 

 การพัฒนาสื่อแขนงตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ต ฯลฯ เพ่ือ

เชื่อมโยงประชาชนของประเทศตางๆ ตลอดจนใหความรูเก่ียวกับอาเซียน   

 การใหความรูเกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เปนปญหารวมกันในอาเซียน เชน 

สภาพความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน ตลอดจน

ปญหาดานสาธารณสุข เชน ไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009  

 การสงเสริมใหภาคประชาสังคมใหความรวมมือในการรวมสรางประชาคมอาเซียน 

 การสงเสริมความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน ตลอดจนใหมีการ

แลกเปลี่ยนการเยือนของประชาชนในระดบัตางๆ ของอาเซียน รวมทั้งระดับ  

รากหญา 

 การสงเสริมโครงการมีสวนรวมของเยาวชน ไดแก การแลกเปลี่ยนนักเรียน  

การดําเนินโครงการรวมกัน การแขงขันกีฬาระหวางกัน การสงเสริมการทองเที่ยว 

 การจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมใหอาเซียนมีความแข็งแกรงและสามารถกําหนด
แนวทางในภูมิภาคดวยตนเอง 

 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งประชาคมอาเซียนจากบทเรียนของการจัดตั้ง
ประชาคมยุโรป 

 

 



การจัดทํารางปฏิญญาชะอํา-หัวหินดานการศึกษา 
(Cha-am Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education 
to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community 

คณะมนตรีฯ คร้ังที่ 1 เห็นชอบใหจัดทํารางปฏิญญา
ดานการศึกษา 

 
 
 
 
      

    
ประเทศสมาชิกใหขอคิดเห็นสงกลับ
กระทรวงการตางประเทศ   

องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเสนอ
ขอคิดเห็นผานสํานักเลขาธิการอาเซยีน 

กระทรวงการตางประเทศเวียนรางปฏิญญาที่ไดปรับแกไขแลวเสนอตอองคกรระดับ
รัฐมนตรีเฉพาะสาขาในทั้ง 3 เสาหลัก รวมทั้งรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASED)  ผาน
สํานักเลขาธิการอาเซียน 

กระทรวงการตางประเทศไทยเวียนรางปฏิญญาไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 
 
  
 
 

ประเทศไทยนําเสนอรางปฏิญญาที่ปรับแลวเสนอตอท่ีประชุม 
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคร้ังท่ี 2  

         นํารางปฏิญญาชะอํา-หัวหินดานการศึกษา 
เสนอผูนําอาเซียนในการประชมุสุดยอดอาเซียนใหการ

รับรอง 



เนื้อหารางปฏิญญาชะอํา-หัวหินดานการศึกษา 
 

1. บทบาทการศึกษาตอเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง 
1. การสงเสริมความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของกฎบัตรอาเซียน โดยใหบรรจุความรู

เรื่องอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน และใหมีการเผยแพรความรูเรื่องกฎบัตรอาเซียนดวย
การแปลเปนภาษาประจําชาติของประเทศตางๆ ในอาเซียนดวย 

2. ใหความสําคัญตอหลักการประชาธิปไตย และการเคารพตอหลักการสิทธิมนุษยชน และ
คุณคาของสันติภาพ โดยใหบรรจุเน้ือหาดังกลาวไวในหลักสูตรโรงเรียน 

3. สงเสริมใหครูมีความเขาใจอันดี และตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่
แตกตาง ตลอดจนความศรัทธาของศาสนาตางๆ ในภูมิภาค  ดวยการจัดการฝกอบรมและ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูล online เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

4. จัดการประชุมผูนําโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประเด็นตางๆ 
เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาค ดวยการเสริมสรางศักยภาพผูนําโรงเรียนและจัดทําเครือขาย
ระหวางกัน  

  
 
 
2 บทบาทการศึกษาในเสาหลักดานเศรษฐกิจ  

1  พัฒนาการจัดทําแผนบูรณาการเพื่อจัดทํากรอบการพัฒนาทักษะในอาเซียน ดวยการจัดทํา 
ASEAN benchmarking และระบบการเทียบโอนหนวยกิต โดยใหความสําคัญกับสถาบัน
การฝกอบรมดานอาชีวศึกษา เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค 

2. การสงเสริมใหมีการถายโอนนักเรียนดวยการจัดทําระบบแสดงขอมูลดานการศึกษาที่กําลัง
เปดสอนในกลุมประเทศอาเซียน 

3. การสนับสนุนการถายโอนแรงงานที่มีความชํานาญการในภูมิภาคอาเซียน ดวยการสงเสริม
ใหมีการรวมปฏิบัติงานหรือฝกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหนวยงาน ตางๆ พรอมทั้งการ
จัดตั้งเครือขายสารสนเทศอาเซียนดานทรัพยากรมนุษย 

4. การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เนนศักยภาพในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งสามารถสนองตอบ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



3. บทบาทการศึกษาในเสาหลักดานสังคมวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท ดวยการจัดโครงการชุมชน
อาเซียนสําหรับเยาวชนอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนศูนยการเรียนรูในชนบทและ            
ชนพ้ืนเมืองในประเทศสมาชิก 

2. สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
มหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนภาษาอาเซียนใหเปนวิชาเลือกในการเรียนภาษาตางประเทศในโรงเรียน 

4. สงเสริมโครงการระดับภูมิภาคโดยมุงสงเสริมการสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
อาเซียนในหมูเยาวชน เชน โครงการ ASEAN Schools Tour โครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนมัธยมอาเซียน โครงการวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนอาเซียน โครงการ
ประชุมสุดยอดผูนําเยาวชนอาเซียน โครงการการศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน และการประกวดสุนทรพจนอาเซียน 

5. จัดการประชุมดานการวิจัยทางการศึกษาในอาเซียนดวยการสงเสริมการทําวิจัย
รวมกันและการพัฒนาดานการวิจัยและการพัฒนาในภูมิภาค เพ่ือใหเปนเวทีสําหรับ
นักวิจัยในอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ในภูมิภาค 

6. สงเสริมความเขาใจอันดี และการสรางความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมและประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในอาเซียน ดวยการบูรณาการความรู
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในหลักสูตรของโรงเรียน และใหมีการมอบรางวัลโครงการ
โรงเรียนสีเขียวในอาเซียน 

7. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ
การศึกษาเพื่อปวงชน 

8. จัดทําเนื้อหาความรูเกี่ยวกับอาเซียนรวมกัน สําหรับใชในโรงเรียนเพ่ือเปนแหลง
อางอิงสําหรับการฝกอบรมและการสอนของครู 

9. จัดงานฉลองวันอาเซียน(วันที่ 8 สิงหาคม) ในชวงเดือนสิงหาคม ดวยการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลงอาเซียน การจัดการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับ
ประวัติและวัฒนธรรมอาเซียนจัดงานฉลองวันอาเซียน การแสดงตราสัญลักษณ
อาเซียน การจัดคายเยาวชนอาเซียน การจัดเทศกาลอาเซียน และการจัดวันเด็ก
อาเซียน 

  ที่ประชุมยังไดเสนอแนะใหประเทศสมาชิกรวมแบงปนทรัพยากรและจัดตั้งกองทุน เพื่อการพัฒนา

การศึกษาในภูมิภาคเพื่อเปนหลักประกันเกี่ยวกับงบประมาณดําเนินการในการเริ่มตนโครงการตางๆ 

ขางตนดวย 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
26 สิงหาคม 2552 


