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ขอเชิญติดตามสาระจากบทความ 

ข้างต้นได้ในเล่ม และท่านสามารถอ่านวารสารฉบับนี้และ  
ฉบับย้อนหลังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดี  

 

  

ขอต้อนรับท่านผู้อ่าน  
ทกุทา่นสูว่ารสารความรว่มมอื
กับต่างประเทศของกระทรวง-
ศึกษาธิการ ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2553 โดยฉบับนี้ในคอลัมน์ In Focus ขอนำเสนอ 
เรื่องการจัดงาน African Week ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลากหลาย
องค์กรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
และยังนับได้ว่าเป็นครั้งปฐมฤกษ์ของประเทศไทยในการจัดโครงการ
ด้านความร่วมมือกับประเทศในแถบแอฟริกา การจัดงานในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มแอฟริกา
กับซีกโลกตะวันออกให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางมากขึ้น เป็นการ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทย  
กับชาวแอฟริกัน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงในด้าน  
การศกึษา ภาคธรุกจิ อตุสาหกรรม และการทอ่งเทีย่วในอนาคต การจดั
งาน African Week ครั้งนี้ มีทั้งการแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า
และผลิตภัณฑ์ไทย - แอฟริกา และการสัมมนาวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกัน
ในอนาคต  

 
นอกเหนือจากงาน African Week ข้างต้นแล้ว ยังมีความร่วมมือ

ด้านการศึกษากับต่างประเทศที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ค่ายเยาวชน
อนุรักษ์มรดกไทย - มรดกโลก ที่จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้เห็นคุณค่าของ
แหล่งมรดกโลกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกได้อย่าง  
ถูกต้อง การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาและการดูแล 
เด็กปฐมวัย จัดขึ้นที่สหพันธรัฐรัสเซีย การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรี
จีน - อาเซียนด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ส่งเสริมการ  
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันและการเสริมสร้าง  
การพัฒนาในภูมิภาค ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเรื่องไปดู 
คนไทยเรียนที่แอฟริกาใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการเรียน  
และเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศอียิปต์ ซูดาน และ
แอฟริกาใต้ โดยผู้เดินทางประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ และคณะของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

 
และเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (วันที่ 8 

กันยายนของทุกปี) จึงขอนำเสนอบทความพิเศษเกี่ยวกับการรู้หนังสือ 
ซึ่งเขียนโดย ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่องการสร้างโอกาสของ 
การอ่าน : ช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบรรลุเป้าหมาย
ของการศึกษาเพื่อปวงชน 

This Bulletin on International Cooperation of the 
Ministry of Education wishes to present the article on the 
African Week which Mr. Chinnaworn Boonyakiat, the 
Minister of Education, presided over the opening 
ceremony on 16th September 2010 at Siam Paragon in 
Bangkok. This important event reflected Thailand’s 
deepening relationship with African countries through 
educational and technical cooperation, the promotion of 
cultural exchanges and tourism as well as through trade, 
industry and investment. The purpose of the African Week 
was to showcase this growing and wide-ranging 
engagement and to open the doors for the development of 
new and mutually beneficial linkages.  

Apart from the African Week, there are a lot of 
interesting articles that emphasize the success of the 
educational cooperation between the Ministry of Education 
of Thailand and international partners worldwide such as 
the 1st China-ASEAN Education Minister Roundtable 
Conference, a Youth Camp on Thai and World Heritage 
Conservation in Khao Yai National Park, Nakorn 
Ratchasima Province, and a seminar and follow-up of 
Students under the One District-One Scholarship Project in 
Germany. 

On the occasion of the International Literacy Day (On 
the 8 th of September of every year, the International 
Cooperation Bureau is pleased to present a special article 
entitled “Creating an Opportunity in Reading: A Pathway to 
Lifelong Learning and Achieving the Goals of Education 
for All (EFA). 

The Bulletin on International Cooperation of the 
Ministry of Education is also available on line at 
www.bic.moe.go.th Until the next issue. 
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African Week : ริเริ่มและขับเคลื่อน 

การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา  

กับแอฟริกา 

การริเริ่มจัดงาน African Week ขึ้น

เป็นครั้งปฐมฤกษ์ในประเทศไทย เป็นผล

สืบเนื่องมาจากการประชุมหารือกันระหว่าง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ H.E. 

Mr.Olabiyi Yai อดีตประธานคณะ

กรรมการบริหารและประธานกลุ่มประเทศ

แอฟริกาในยูเนสโก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2552 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การ  

ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทั้ง

สองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะให้มีการกระชับ

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้

มากขึ้น และต่อมาระหว่างวันที่ 23 - 27 

ธันวาคม 2552 Professor Dr. Abdul-



v สมทรง งามวงษ์      
vv สุทิศา ชุนหเรืองเดช 

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

In Focus

On 16th September 2010, the Minister of Education, Mr. Chinnaworn 
Boonyakiat, presided over the opening ceremony of African Week at Siam 
Paragon in Bangkok. This important event reflected Thailand’s deepening 
relationship with the African countries through educational and technical 
cooperation, the promotion of cultural exchange and tourism as well as 
through trade, industry and investment. The purpose of African Week was to 
showcase this growing and wide-ranging engagement and to open doors for 
the development of new and mutually beneficial linkages. Apart from an 
exhibition which included information on the various sectors, there were also 
cultural performances from each of the participating countries and a seminar 
programme and school visits for African delegates. African week was 
organized by the Ministry of Education in collaboration with a number of 
public and private sector partners. 
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Rasheed Na’Allah, Vice Chancellor 

and Chief Executive of Kwara State 

University ประเทศไนจีเรีย ได้เดินทาง  

มาเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมคารวะ  

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวทิยาลยั

สยาม ซึ่ง Prof. Dr. Abdul-Rasheed 

Na’Allah ได้ให้ความสนใจต่อการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่ม

แอฟริกากับซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับประเทศไทย และประสงค์ให้มี

การริเริ่มจัดงาน African Week ขึ้นใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนถึงความ

ตัง้ใจจรงิในการทีจ่ะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

และสร้างเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างกันให้

เขม้แขง็และกวา้งขวางมากขึน้ 

 

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว กระทรวง

ศกึษาธกิารรว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ และสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดงาน African 

Week ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 19 

กันยายน 2553 ณ ศูนย์การค้าสยาม

พารากอน โดยคาดหวังให้การจัดงาน  

ดังกล่าวเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทย  

กับชาวแอฟริกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์  

ต่อการเชื่อมโยงกันทั้งในภาคการศึกษา   

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการ

ท่องเที่ยวในอนาคตด้วย  

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ได้แต่งตั้ง  

คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน African 

Week โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ประธาน รวมทั้งคณะทำงานชุดต่างๆ อีก   

4 คณะ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะทำงาน

ชุดต่างๆ ได้มีการประชุมหารือรายละเอียด

หลายครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความคืบหน้าในการ

ดำเนินงานเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม คณะ

กรรมการฯ ได้รับทราบว่าฝ่ายแอฟริกา  

มีความตั้งใจที่จะเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้

อย่างมาก แต่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร

ประจำยู เนสโกไม่สามารถเดินทางมา  

ร่วมงานในช่วงเดียวกันได้ จึงแบ่งคณะ  

เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็น 2 ชุด 

ทำให้คณะทำงานต้องปรับกิจกรรมให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ข อ ง ฝ่ า ย

แอฟริกา โดยคณะผู้แทนเอกอัครราชทูต

แอฟริกาชุดแรก ประกอบด้วย ประเทศ

เซเนกัล คองโก กาบอง แองโกล่า อียิปต์ 

และแคเมอรูน เดินทางมาเยือนประเทศ

ไทยระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 

2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด

สัมมนาทางวิชาการในช่วงดังกล่าว ส่วน

คณะผู้แทนเอกอัครราชทูตแอฟริกาชุดที่ 2 

ประกอบด้วย ประเทศเบนิน ไนจีเรีย และ  

ไอเวอรีโคสต์ เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 10 - 20 กันยายน 2553 

 

การจัดงาน African Week ครั้งแรก

ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้  

“ การจัดงาน African week เป็นอีก
กลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างความเข้า ใจอันดีระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับชาวแอฟริกัน ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นปร ะ โ ยชน์ ต่ อก าร เชื่ อ ม โยงกั นทั้ ง ใ น  
ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย”  
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

1. การแถลงข่าวงาน African 

Week จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 

2553 เวลา 13.00 น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อ  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว 


2. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ 

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 

เวลา 13.00 น. โดยมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

ศึกษาธิการเป็นประธาน เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเป็น  

ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกิากลา่วคำปราศรยั 

หลงัจากนัน้เปน็การตดัรบิบิน้เปดินทิรรศการ

ร่วมกัน 


3. การจัดแสดงนิทรรศการ   

เกีย่วกบัความสัมพันธ์ไทย - แอฟริกาในมิติ

ต่างๆ ประกอบด้วยบูธนิทรรศการของ

กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ไทย - แอฟริกา บูธของสถาน

เอกอัครราชทูตแอฟริกา และบริษัทตัวแทน

ของแอฟริกาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลจุดเด่นของ

ประเทศต่างๆ และผลิตภัณฑ์ / สินค้าของ

ภมูภิาคแอฟรกิา การแสดงนทิรรศการเกีย่วกบั

ความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ

ระหวา่งไทยกบัแอฟรกิา การแสดงนทิรรศการ

เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตรที่ ไทย  

ดำเนินการร่วมกับแอฟริกา การแสดง

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อสนับสนุน UN 

Millennium Development Goals (MDGs) 

นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 


4. การแสดงสนิคา้และผลติภณัฑ์

ไทย - แอฟริกา ภายในงานได้มีการจัด

แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของ

ภูมิภาคแอฟริกา เช่น เสื้อผ้า อัญมณี 

สินค้าส่งออก โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศ

แอฟริกาประจำประเทศไทย และบริษัท

สายการบินของแอฟริกาในไทย 

5. การจัดสัมมนา / เสวนาทาง

วิชาการในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะเป็นการ  

เปิดเวทีให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่าง  

นักวิชาการทั้งของไทยและแอฟริกา รวมทั้ง

การให้แง่คิด / มุมมองจากทัศนะของ  

นักธุรกิจและนักลงทุนเกี่ยวกับโอกาสทาง

ธุรกิจระหว่างไทยกับแอฟริกา ตลอดจน

สาระความรู้ในแง่มุมต่างๆ ของแอฟริกาที่

สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ

ขยายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อ

ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 5.1 การสมัมนาหวัขอ้ Southeast 

Asian Studies / Thai Studies in Africa 

and African Studies in Thailand จัดโดย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในวนัที ่3 กนัยายน 

2553 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 5.2 การสัมมนาหัวข้อ Meeting 

on the Promotion of African - Thai 

Academic Cooperation จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน

วันที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรอยัล- 

ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 5.3 การสมัมนาหวัขอ้ Potentials 

and Opportunities in Developing 

Mineral Resources Projects in African 

Countries จัดโดยภาควิชาวิศวกรรม  

เหมอืงแร ่คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กันยายน 2553 

ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 5.4 การสัมมนาหัวข้อ Trade 

and Investment in Africa from the 

Perspectives of the Experienced   

จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
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แหง่ประเทศไทย ในวนัที ่17 กนัยายน 2553   

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 5.5 การสัมมนาหัวข้อ “เปิด

ประตูความรู้สู่แอฟริกา” จัดโดยสำนัก-

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 กันยายน 

2553 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

 

6. การจดัแสดงภาพวาด ในหวัขอ้ 

“แอฟริกา / แอฟริกันที่ฉันรู้จัก” ของเด็ก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย ที่ส่ง  

เข้าประกวดและผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สานต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต 

โดยสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการจัด

ดูงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค

สิทธาราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 

เป็นต้น 

 

การจัดงาน African Week ครั้งแรก

ในประเทศไทยประสบผลสำเร็จตาม  

เป้าหมายด้วยดีทุกประการ โดยตัวชี้วัดผล

สำเร็จดังกล่าวบ่งชี้ได้จากการจัดกิจกรรม

ครบถว้นทกุกจิกรรม การไดร้บัความรว่มมอื

จากทุกหน่วยงาน การมีผู้เข้าร่วมชมงาน

เปน็ไปตามเปา้หมาย ตลอดจนมกีารเผยแพร่

ข้อมูลสู่สาธารณชนทุกระดับ ซึ่งความ

สำเร็ จของการจัดงานดั งกล่ าวน่ าจะ

สามารถขยายผลเพื่อไปสู่การเพิ่มพูน  

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย

กับแอฟริกาในด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งและ  

กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป   

 

 
 


7. การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ไทย - แอฟริกา โดยได้มีการจัดแสดง  

แลก เปลี่ ยนด้ านศิลปวัฒนธรรมของ

นักเรียนไทย / นักศึกษาชาวแอฟริกัน และ

นักแสดงจากเคนยาประจำทุกวันวันละ   

4 รอบ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน  


8. การเข้าพบผู้บริหารระดับสูง 

การพบปะหารือและการศึกษาดูงานของ

คณะผู้แทนแอฟริกา คณะผู้แทนกลุ่ม

ประเทศแอฟริกาได้ เดินทางมาเยือน

ประเทศไทยรวม 2 คณะ และได้มีโอกาส

เข้าพบผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ 

นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี

วา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ   

และเดินทางไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ ใน

สถานศึกษาของไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี

สำหรับไทยที่ได้นำเสนอความพร้อมและ

ศักยภาพของประเทศไทยต่อแอฟริกา เพื่อ
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

การสมัมนาเครอืขา่ยระดบัชาตดิา้นการอนรุกัษ
์


และเผยแพรเ่อกสารมรดกภมูปิญัญาไทย
ครัง้ที
่7


v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv ประภาพร จันทรัศมี 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 นาย  

วีระชัย ถาวรทนต์ เลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

พิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ

ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสาร

มรดกภูมิปัญญาไทยครั้งที่ 7 เรื่อง 

เอกสารมรดกของภาคอีสานตอนกลาง

และอีสานตอนใต้ ณ โรงแรมตักสิลา 

จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายทองทวี 

พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

กล่าวต้อนรับ  



Under the framework of the UNESCO Memory of the World Programme, 
Thailand’s 7 th National Network Seminar on the Preservation and 
Dissemination of Documentary Heritage and Indigenous Thai Knowledge took 
place in Maha Sarakham province on July 8-10, 2010. The seminar was 
designed to identify examples of the region’s cultural heritage, raise 
awareness on issues of documentation and create a network among the 
relevant stakeholders in order to preserve, protect and assist universal access 
to its documentary heritage. In addition to Wat Mahachai Museum in Maha 
Sarakham province, participants visited the pagoda which houses the relics of 
Phra Anon and Wat Maha That in Yasothon province. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการกล่าวว่า โครงการบันทึกความ

ทรงจำแห่งโลก หรือ Memory of the 

World Programme เป็นโครงการที่มี

ประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ 

การส่งเสริมและการเผยแพร่ภูมิปัญญา

ไทยเพื่อให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง 

เอกสารสำคัญและภูมิปัญญาต่างๆ จะ

ครอบคลุมถึงรูปแบบของเอกสารภาพยนตร์ 

ดนตรี เพลงพื้นบ้าน เหตุการณ์สำคัญ

ต่างๆ สำหรับประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความ

ทรงจำแห่งโลกเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่ง

มีศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 

เป็นประธาน และได้มีความพยายามอย่าง

ต่ อ เ นื่ อ ง ที่ จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ ห้

ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่าการอนุรักษ์

และสืบทอดมรดกความทรงจำที่ได้รับการ

บันทึกในรูปแบบต่างๆ 

 

ในการสัมมนาครั้ งนี้แบ่ง เป็นการ

ประชุมรับฟังการอภิปรายของวิทยากร 

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และ

ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

วฒันธรรม และความทรงจำของภาคตะวนั-

ออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนใต้ 

ระหว่างวันที ่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553 และ  

ในวันที ่ 10 กรกฎาคม 2553 มีการศึกษา  

ดูงานการอนุรักษ์มรดกความทรงจำใน

จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ วัดมหาชัย 

จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมหอพระธาตุ

กล่องข้าวน้อย ศึกษาดูงานการอนุรักษ์

คัมภีร์ใบลานวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ ม า ร่ ว ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์ในการสัมมนาเครือข่ายระดับ

ชาติ เรื่องเอกสารมรดกของภาคอีสานตอน

กลางและอีสานตอนใต้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ในด้านการรวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษา / 

จัดเก็บ และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

อาทิ ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส 

ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ  

ว่ าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก 

ศาสตราจารยป์ระเสรฐิ ณ นคร ทีป่รกึษา

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงาน

ความทรงจำแหง่โลก ม.ร.ว. รจุยา อาภากร 

คณะกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติ  

ว่ าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก 

ศาสตราจารย ์ดร.ฉวลีกัษณ ์บณุยะกาญจน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์

ธวัช ปุณโณทก มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ์ ที่ปรึกษา

กระทรวงวฒันธรรม และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

วีณา วีสเพ็ญ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์  

ใบลานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การสมัมนา

ครั้ งนี้ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้าน  

การอนุรักษ์และเผยแพร่ เอกสารมรดก  

ภมูปิญัญาไทยครอบคลมุทกุภาคของประเทศ 

ซึง่จะมกีารขยายเครอืขา่ยดงักลา่วตอ่ไป   
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

การประชุมคณะทำงานระหว่างประเทศ
ด้านการพัฒนาครูเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชนของ
ยูเนสโก
v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv สิริภัคค์ ธรรมบุศย์ 

องค์การยู เนสโกได้จัดการประชุม

คณะทำงานระหว่างประเทศด้านการ

พั ฒ น า ค รู เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ป ว ง ช น 

(International Task Force for Teachers 

on EFA) เรื่อง “Policy Dialogue Forum 

on Providing Teachers for Education 

for All (EFA): Quality Matters” ระหว่าง

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2553 ณ กรุงอัมมาน 

ประเทศจอร์แดน โดยมี รศ.ดร.สมบัติ   

นพรัก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย และนางสาวสิริภัคค์ 

ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 2 คน เป็น  

ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาครู 

สร้างความตระหนักด้านคุณภาพในการ

ปฏิบัติและการพัฒนานโยบายครู และ  

ร่วมกันหาแนวทางในการลดอัตราการ

ขาดแคลนครูระดับประถมศึกษาซึ่ งมี

จำนวนมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก รวมทั้ง

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

โดยอาศัยครูที่มีศักยภาพและมีความ

เชี่ยวชาญเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษา

เพื่อปวงชนภายในปี 2558  


The Meeting of International Task Force for Teachers on Education for All 

(EFA) was conducted by UNESCO under the topic, “Policy Dialogue Forum on 
Providing Teachers for All (EFA): Quality Matters” this event took place in 
Amman, Jordan from 6th to 7th July 2010. There were 50 participants from 
public and academic sectors, social communities, NGOs and related 
agencies. The Thai Delegation consisted of Assoc. Prof. Dr. Sombat 
Nopparak, Dean of the Faculty of Education, Naresuan University, also 
holding the position of the Dean of Thailand Education Deans Council (TEDC) 
and Miss Siripak Thammabutr, the International Relations Officers, Bureau of 
International Cooperation. The purpose of this meeting mainly focused on 
exchanges of experience and best practices on teacher development as well 
ways to reduce the shortage of 10 million primary teachers worldwide and 
develop educational systems through potential teachers in order to achieve 
the EFA Goals in 2015.  

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แห่งประเทศจอร์แดน H.E.Dr.Ibrahim 

Badran ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า ครูมี

บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางสังคม

เศรษฐกิจซึ่งควรหาแนวทางธำรงรักษาครู  

ที่มีคุณภาพให้คงการสอนในโรงเรียนได้

อย่างยั่งยืน เน้นให้ความสำคัญต่อปริมาณ

การผลิตครูในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า เงินเดือน 

/ ค่าตอบแทน การได้ครูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม การพร้อมรับมือในการสอน

นักเรียนแห่งโลกยุคใหม่ในอนาคต การ

พัฒนาการสอนของครู และการผลิตครูที่มี

ความพร้อมทางนวัตกรรมในการจัดการ

สอน การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา 

การพัฒนาประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ภาวะวิกฤตทางการเงินต่อการบริหาร

จัดการศึกษา ซึ่งขณะนี้การศึกษาถือว่า  

เป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางสังคมสูงสุด อย่าง

ประเทศจอร์แดนตอนนี้ ถือได้ว่ า เรื่ อง

คุณภาพครูมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น  

 

รูปแบบการประชุมประกอบด้วยการ

บรรยายทางวิชาการในหัวข้อต่างๆ และ

การนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของหลาย

ประเทศที่ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

คุณภาพครูเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษา

เพื่อปวงชน โดยมีนักวิชาการ ผู้แทนจาก

หน่วยงานราชการ ประชาสังคม องค์กร /

เครือข่ายพัฒนาต่างๆ และผู้ เกี่ยวข้อง  

กับการจัดทำนโยบายจากประเทศต่างๆ   

ทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศใน 4 ภูมิภาค

เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้   

ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายใน

การพัฒนาครูเพื่อปรับปรุงและนำไปสู่ผล

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้มีการ

พัฒนาในทุกระดับตั้ งแต่ปฐมวัยจนถึง

อุดมศึกษา การจัดสรรทรัพยากรให้แก่

โรงเรยีนอยา่งเพยีงพอและมคีวามเหมาะสม 

ลดอัตราส่วนเชิงปริมาณระหว่างครูและ

นักเรียนจากเดิม 40:1 เป็น 30:1 การ

ปรับปรุงกรอบการศึกษาครูของประเทศ 

รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ ในการสอน 

เครื่องมือในการทดสอบวัดผล และการ

ปรับปรุงสถานภาพครู นอกจากนี้ ยัง  

ส่งเสริมนโยบายสำคัญที่ทำให้นักเรียน

สามารถพัฒนาตนเองได้ มีความเป็น

พลเมือง และสามารถประกอบอาชีพได้ 

โดยเสนอให้มีการจัดการหลักสูตรให้มี

ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ต่อการพัฒนา

คณุภาพคร ูการจดัสรรครทูีม่คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะด้านและมีความเหมาะสมต่อวิชา  

ที่สอน การฝึกอบรมอย่างเพียงพอ การ

สำรวจครูในสาขาที่ขาดแคลน การใช้ ICT 

ในการเรียนการสอน และการส่งเสริมให้มี

การสอนภาษาแม่เป็นหลักซึ่งจะนำไปสู่ผล

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก   
ครั้งที่ 34 

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 



From July 23rd to August 6th 2010, the 34th World Heritage Committee Conference was held in Brasilia, Brazil. The 
Chairperson of the Conference was the Minister of Culture of Brazil in attendance were representatives from Arab Republic 
of Egypt, Russian Federation, The Republic of South Africa, the Kingdom of Sweden, and the Kingdom of Thailand as the 
Vice President. The Conference approved the registration of 21 items of new world heritage. Moreover, two subcommittees 
were appointed in order to adjust operational guidelines and action plans of related conventions. On this occasion, the 
Thai representatives reported to the World Heritage Committee details regarding the administrative plan of “The Temple of 
Preah Vihear” as was proposed by Cambodia as this was proposed without the prior study of related partners. In closing, 
the Conference postponed this agenda and moved it forward for discussion and consideration at the 35th Conference in 
2011 in the Kingdom of Bahrain. 

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 34 นี้ จัดขึ้นระหวา่ง  

วนัที ่ 23 กรกฎาคม - 6 สงิหาคม 2553 ณ กรงุบราซเิลยี ประเทศบราซิล 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของบราซิลเป็นประธาน  

ที่ประชุม มีหัวหน้าคณะผู้แทนจากอียิปต ์ รัสเซีย แอฟริกาใต ้ สวีเดน 

และไทย เปน็รองประธาน  
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การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

เป็นการประชุมประจำทุกปี โดยรัฐภาคีที่

เป็นกรรมการจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมรดก

โลกแต่ละครั้งจะพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการ  

ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เพื่อเป็นการติดตาม  

การอนุรักษ์ และจะมีการพิจารณาการ  

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกต่างๆ ที่รัฐภาคี

เสนอขอ โดยในการประชุมครั้งนี้สรุปสาระ

ได้ดังนี้ 

 

• ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ขึ้น

ทะเบยีนแหลง่มรดกโลกเพิม่เตมิ 21 รายการ 

โดยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม   

15 แห่ง แหล่งมรดกทางธรรมชาติ 5 แห่ง 

และเปน็แหลง่ผสมระหวา่งมรดกทางธรรมชาติ

และทางวฒันธรรม 1 แห่ง 

• จากการติดตามผลแหล่งมรดก

โลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วมีการขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกภาวะอันตรายเพิ่มเติม   

4 แหง่ และประกาศใหห้มูเ่กาะกาลาปากอส 

ของประเทศเอกวาดอร์หลุดพ้นจากสภาพ

แหล่งมรดกโลกภาวะอันตราย 

• ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะทำงาน   

2 ชุด โดยชุดที่ 1 พิจารณาการปรับ 

operational guidelines ของอนุสัญญา   

มีผู้แทนจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นประธาน 

และชุดที่ 2 พิจารณาการดำเนินงานใน

อนาคตที่ เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการ

คุ้มครองมรดกโลก ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลอง 

40 ปีของอนุสัญญาในปี 2555 โดยมี  

ผู้แทนออสเตรเลียเป็นประธาน ทั้งนี้คณะ

ทำงานยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงานแต่จะมี

การพิจารณาดำเนินการต่อและนำเสนอ  

ผลการประชุมของคณะทำงานให้ที่ประชุม

คณะกรรมการมรดกโลก ครัง้ที ่35 พจิารณา 

ต่อไป 

 

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศ

ไทย คือ การพิจารณาแผนบริหารจัดการ

ปราสาทพระวิหาร ของกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่คณะผู้แทนไทยได้พยายามประสานงาน

กับฝ่ายเลขานุการ คือศูนย์มรดกโลก   

เพื่อขอเอกสารดังกล่าวมาโดยตลอด แต่

เอกสารดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อที่

ประชุมในช่วงบ่ายของวันที่ 27 กรกฎาคม 

2553 โดยที่ตามกำหนดการจะมีการ

พจิารณาเรือ่งดงักลา่วในวนัที ่28 กรกฎาคม 

2553 ดังนั้นเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าว 

คณะผู้แทนไทยได้ตรวจสอบร่างข้อมติ  

ในเอกสารซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะ

เป็นการเสนอให้พิจารณารับแผนบริหาร

จัดการโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสศึกษาแผน  

ดังกล่าว ดังนั้น คณะผู้แทนไทยจึงได้

พยายามที่จะขอให้มีการปรับร่างข้อมติ   

ซึ่ งได้มีการเจรจานอกรอบกับประธาน  

คณะกรรมการมรดกโลก และได้เจรจา  

ร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างฝ่ายไทย กัมพูชา 

และประธานกรรมการมรดกโลก และใน

ท้ายสุดประธานกรรมการมรดกโลกได้ปรับ

ร่างข้อมติ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้  

เลื่อนการพิจารณาเอกสารแผนการบริหาร

จัดการพื้นที่มรดกโลกปราสาทพระวิหาร

ของประเทศภาคีสมาชิก (กัมพูชา) จากการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 

ครั้งที่ 34 ณ ประเทศบราซิล ไปในการ

ประชุมฯ ครั้งที่ 35 ในปี พ.ศ. 2554 ณ 

ประเทศบาห์เรน  

 

ที่ประชุมมีมติเลือกรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศบาห์เรน เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการมรดก

โลก ครั้งที่ 35 ที่ประเทศบาห์เรน และ

รัฐบาลบาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 35 

ระหว่างวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2554   
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 



ค่ายเยาวชน


อนุรักษ์มรดกไทย...

มรดกโลก

v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv กุสุมา นวพันธ์พิมล 

นับจากอดีตถึงปัจจุบันมรดกทาง

วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของไทย

ได้รับการคุกคามเพิ่มมากขึ้น โดยมิได้มี

สา เหตุมาจากการเสื่ อมโทรมลงตาม

ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีสาเหตุมาจากการ

เปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

รวมทัง้ความไมเ่ขา้ใจในแนวทางการอนรุกัษ์

ที่ถูกต้อง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์

จนเป็นเหตุให้เกิดการทำลายและความ

เสื่อมโทรมต่อมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติของไทยอย่างต่อเนื่องรุนแรง การ

ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นโครงการ

นำร่องที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนัก-

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับบริษัท 

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) หรือ บริษัท ปตท.สผ. จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2553 ณ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 

จาก 19 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ พร้อม  

เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนกว่า 150 ชีวิตได้

เข้าไปเรียนรู้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ของผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ซึ่งเป็น

พื้นที่แหล่งมรดกโลกของไทย เป้าหมาย

สำคัญคือการปลูกจิตสำนึกอันดีงามของ

 คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเมื่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ประกาศให้ 

“กลุม่ปา่ดงพญาเยน็ - เขาใหญ”่ ของไทย

เป็นแหล่งมรดกโลก ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่

ทางธรรมชาติอันล้ำค่าของไทยที่ได้รับการ

ยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งนับว่าเป็น

สมบัติที่ชาวไทยต้องร่วมใจกันอนุรักษ์ให้  

คงสภาพสมบูรณ์ไว้ตลอดกาล โดยเฉพาะ

เยาวชนไทยควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกโลก

ของไทยและแนวทางการอนุรักษ์ เพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกที่เป็น

สมบัติอันล้ำค่า 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

มรดกไทย...มรดกโลก เป็น  
สมบัติอันทรงคุณค่าที่มนุษย์  
ได้รับมาในอดีต และเป็น  

ความภาคภูมิใจในปัจจุบัน ดังนั้น  
จึงเป็นข้อผูกพันที่พวกเราจะต้อง  
ร่วมกันอนุรักษ์ และดูแลรักษา   
เพื่อมอบให้เป็นมรดกอันล้ำค่า  

แด่มวลมนุษย์ในอนาคต 

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

Dong Phayayen - Khao Yai Forest was declared a world natural 
heritage site on July 15, 2005. Recognizing that it is essential to engage 
with youth in order to safeguard and preserve Thailand’s natural heritage 
for future generations, the Bureau of International Cooperation and PTT 
Exploration and Production Public Company Limited joined forces to 
organize a three day youth camp at the site. From 3-5 September, 2010, 
more than one hundred and fifty participants, including teachers and 
students from nineteen Bangkok schools took part in activities which 
highlighted the biodiversity of the forest complex and focused on 
environmental conservation. 
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เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้เห็นคุณค่า

ความสำคัญของแหล่งมรดกโลกของไทย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ส ร้ า ง

กระบวนการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน  

การคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมอนุรักษ์

ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มอนัเปน็แหลง่มรดกโลก

ของไทย และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

อย่างถูกต้องในเรื่องการอนุรักษ์แหล่ง  

มรดกโลกของไทย ให้สามารถเผยแพร่

ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย

ชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท 

ปตท.สผ. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้

กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมใน

ลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นการปลูกฝังให้

เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของ

วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น

เอกลักษณ์ของชาติ และก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนัก

ถึงความจำเป็นในการรู้จักอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรม สงวนรักษาไว้ซึ่งสภาพ

แวดล้อมอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กระทรวง

ศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายให้มี

การบูรณาการเรื่องเหล่านี้ไว้ในหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอนมาโดย

ตลอด ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการนอกจาก

จะมีหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน

ประสานงานระดับชาติกับองค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสห-

ประชาชาติ หรือยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กรที่  

รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ไข

ปัญหาสังคมผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรม และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันคือการสร้างความสมดุลของการ

พัฒนากับการสงวนรักษาวัฒนธรรมและ

ทรัพยากร ดังนั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้

นอกจากจะมีความสอดคล้องกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้

เยาวชนได้เกิดความตระหนัก และนำไป

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน 

และสังคมแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับการ

ร่วมแก้ไขและบรรเทาปัญหาในระดับโลก

ด้วย อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ climate 

change และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เป็นต้น  

 

การจัดโครงการในครั้ งนี้ถือได้ว่า

เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและครูได้

เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่า ความ

สำคัญและการคงอยู่ของป่า ชีวิตสัตว์ป่า 

พันธุ์ไม้ และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การ

ช่วยเหลือและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

ความสามัคคีกลมเกลียวกัน อันจะเป็น  

พื้นฐานที่จะทำให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม รู้จักการอนุรักษ์และ

การปกป้องรักษามรดกของประเทศ และ

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่

เพือ่นๆ ในโรงเรยีนและครอบครวัไดต้อ่ไป   
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การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาและ
การดูแลเด็กปฐมวัย
v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv สุปราณี คำยวง 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว



สาระสำคัญของการประชุม

1. พิธีเปิดการประชุม 

การประชุมระดับโลกครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 29 

กันยายน 2553 ณ World Trade Centre กรุงมอสโก 

สหพันธรัฐรสัเซยี โดยม ีMs. Irina Bokova ผูอ้ำนวยการ

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ความเป็นมา
การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

เป็นการประชุมที่องค์การยูเนสโก ร่วมกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 

ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ 

ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยเพื่อ  

เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษามากขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่มี

พัฒนาการเอื้อต่อการพัฒนาทางสมองที่ดี ทั้งนี้ การพัฒนา  

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเป้าหมายประการหนึ่ง  

ในกรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนของยเูนสโก 

ที่กำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับและทุก  

รูปแบบในปี พ.ศ. 2558 สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนที่เป็น  

ทั้งระดับรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากทั้งภาครัฐ

และเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) จากประเทศสมาชิกของ

องค์การยูเนสโกเข้าร่วมประชุมกว่า 65 ประเทศ  

 

From 27th to 29th September, 
2010, Mr. Chinnaworn Boonyakiat, 
Minister of Education for Thailand 
visited Moscow to participate in 
the first major global conference 

which was dedicated to Early 
Childhood Care and Education 

(ECCE). Following up on the major 
milestones for ECCE such as the Convention 

on the Rights of the Child (1989), the Jomtien 
Declaration on Education for All (1990), the 
Dakar Framework for Action (2000) and the 
outcome of the Education for All Global 
Monitoring Report on ECCE (2007), the 
Conference called for a new commitment to 
early childhood care and education. 
Conference participants adopted the Moscow 
Framework of Action, which identifies political 
commitment, investment and external support 
as being amongst the challenges which need to 
be tackled. While attending the Conference, the 
Minister also met with the UNESCO Director-
General, Ms. Irina Bokova, to discuss Thailand 
hosting the 10th High Level Group Meeting on 
Education for All in February, 2011. 
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ใหญ่ของยูเนสโกกล่าวสุนทรพจน์เรียกร้อง

ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการ

ดูแลและการจัดการศึกษาให้แก่ เด็ก

ปฐมวัย เนื่องจากปัจจุบันยังมีอัตราการ

ตายในกลุ่มเด็กที่มีอายุก่อน 5 ปี ในระดับ

สูง และส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภูมิภาค

แอฟรกิาใต ้ทะเลทรายซาฮารา และเอเชยีใต ้

ซึ่งทำให้เห็นว่า ประเทศต่างๆ ยังไม่ได้ให้

ความสำคญักบัการดแูลเดก็ปฐมวยัมากนกั 

และการประชุมครั้ งนี้ เป็นการประชุม  

ด้านการศึกษาที่มีความสำคัญ เนื่องจาก

เป็นการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก

ครั้งแรก ภายหลังจากการประชุมสุดยอด

เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามเป้าหมาย

การพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ 

(Millennium Development Goals : 

MDGs) ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก ซึ่งการ

พัฒนาการศึกษาเป็นเป้าหมายหนึ่งของ 

MDGs จึงจะทำให้กรอบการดำเนินงานที่  

ที่ประชุมครั้งนี้ จึงมีความสำคัญเนื่องจาก

เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง

แนวปฏิบัติระดับโลกในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย 

 

Mr. Yury Luzhlov นายกเทศมนตรี

กรุงมอสโกได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม 

และได้กล่าวถึงการดูแลและการจัดการ

ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในกรุงมอสโกว่า

เป็นเรื่องที่เทศบาลกรุงมอสโกได้ให้ความ

สำคัญมาก โดยมีศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัย

จำนวนมากกระจายอยู่ในกรุงมอสโก และ

เทศบาลกรุงมอสโกได้ให้การสนับสนุนการ

ดำเนินงานของศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยและ

โรงเรียนอนุบาลอย่างเต็มที่ และจากการที่

มอสโกใหค้วามสำคญักบัการศกึษาดงักลา่ว 

จึงทำให้กรุงมอสโกร่วมเป็นเจ้าภาพในการ

จัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ 

 

Mr. Kanny Faure รองประธานาธิบดี

ของสาธารณรัฐเซเชลส์เป็นผู้กล่าวเปิด  

การประชุมครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงความ

ก้าวหน้าในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก

ปฐมวัยในกลุ่มแอฟริกาว่ายังมีเรื่องที่ต้อง

ดำเนินการหลายประการ เพราะเด็กในวัยนี้

ในแอฟริกายังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

ทำให้อัตราการตายของเด็กในวัยต่ำกว่า   

5 ปี ยังมีอยู่สูง แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าได้มี

ความพยายามที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่าง

จริ งจั งและมีพัฒนาการที่ ดี ขึ้ น เ รื่ อยๆ 

อย่างไรก็ตาม รองประธานาธิบดีของ

สาธารณรัฐเซเชลส์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลให้

ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมโครงการ

การศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังโดยเฉพาะ

การดูแลเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และ

เด็กที่เปราะบาง 

 

2. การประชุมเต็มคณะ 

การประชุมเต็มคณะ แบ่งเป็นหัวข้อ

ต่างๆ ดังนี ้

1.1 การประชุมและอภิปราย หัวข้อ 

“The Investment and Productivity 

Argument for ECCE” โดย Mr. Jeffrey D. 

Sachs จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย : กล่าว

ถึงพัฒนาการดูแลและการศึกษาสำหรับ

เด็กปฐมวัย ซึ่งได้ย้ำถึงความจำเป็นในการ

ลงทุนในการจัดการศึกษาในระดับนี้ โดยใน

การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย จะต้อง

คำนึงถึงเรื่องโภชนาการ ความปลอดภัย

ของสภาพแวดล้อม สุขอนามัยต่างๆ และ

การควบคุมโรคติดต่อ และเด็กในวัยนี้เป็น

วัยที่มีพัฒนาการทางสมองที่เอื้อต่อการ

พัฒนาการ โดยการจัดการศึกษาในระดับนี้ 

อาจจะต้องคำนึงถึงการจัดการศึกษาตาม

ลักษณะปัจเจกบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพร่างกายและพัฒนาการของเด็ก

แต่ละคน  

1.2 การประชุมและอภิปราย หัวข้อ 

“The Importance of the Early Years; 

Brain Research and Child Development” 

: โดย Mr. Jack P. Shonkoff จาก  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด : เป็นการนำเสนอ

ข้อมูลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ

พัฒนาการการเรียนรู้ การกำกับพฤติกรรม

ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

ตลอดอายุขัย โดยเฉพาะได้เน้นความ

สำคัญของการพัฒนาสมองในระยะเริ่มต้น 

ผลกระทบที่ร้ายแรงต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโตในเด็ก ผลการวิจัย  

ได้แสดงความก้าวหน้าด้ านประสาท

วิทยาศาสตร์ อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ และได้นำเสนอกรอบ

แนวทางในการออกนโยบายการศึกษา

ปฐมวัยและการบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาสุขภาพและสร้างทุนมนุษย์ ซึ่ง

กรอบแนวทางดังกล่าวได้เน้นการสร้าง

ศักยภาพของผู้ดูแล และชุมชนเพื่อสนอง

ความต้องการของเด็กเล็ก และเน้นการ

ดำเนินนโยบายและโครงการที่จะช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับศักยภาพของบุคคล

เหล่านั้น 

1.3 การประชุมและอภิปรายหัวข้อ 

“What challenges persist for ECCE? 



��

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

What should we do about them?” โดย 

Mr. Nicholas Burnet ผู้อำนวยการฝ่าย

จัดการ สถาบัน Results for Development 

: ที่ประชุมได้นำเสนอสิ่งท้าทายต่อการ

จัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย โดย

ในรายงานระดับโลกว่าด้วยการติดตามผล

การศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก ปี 2007 

(พ.ศ. 2550) แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้การ

ให้การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย  

ทั่วโลกมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ยังคงมี

สิ่งท้าทายที่สำคัญสำหรับบางส่วนของโลก 

ประการแรก ได้แก่ การศึกษาและการดูแล

เด็กปฐมวัยยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นสากล 

ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ กรอบนโยบายที่ไม่

จริงจังของรัฐ และการขาดงบประมาณ

สนับสนุน เป็นต้น ประการที่สอง ได้แก่ เด็ก

ปฐมวัยในบางกลุ่มยังไม่ได้รับบริการการ

ศึกษาและการดูแลที่ดีพอ โดยเฉพาะเด็ก

ยากจน เด็กในชนบทห่างไกล เด็กด้อย

โอกาส เด็กพิการ เด็กในประเทศที่มีรายได้

ต่ำและในประเทศที่มีความขัดแย้ง และ

ประการที่สาม ได้แก่ คุณภาพการศึกษา

และการดูแลเด็กปฐมวัยของเด็กด้อย

โอกาส และกลุ่มคนยากจนและยังไม่ได้

มาตรฐาน 

 

2. การหารือระดับทวิภาคี 

2.1 ผูอ้ำนวยการใหญอ่งคก์ารยเูนสโก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ไดม้โีอกาสหารอืระดบัทวภิาคกีบัผูอ้ำนวยการ

ใหญ่ของยูเนสโก โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณ  

ผู้ อำนวยการใหญ่ยู เนสโกที่ ได้ ให้การ

สนับสนุนประเทศไทยในเรื่องมรดกโลกมา

ด้วยดี และได้ประกาศให้เอกสารการปฏิรูป

การบริหารการปกครองประเทศสยามสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำโลกในปีที่

ผ่านมาและพร้อมนี้ได้ยืนยันความพร้อม

ของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชมุระดบัสงูวา่ดว้ยการศกึษาเพือ่ปวงชน 

ครั้งที่ 10 ในเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งขอ  

เชิญให้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก 

มาเยอืนไทยในชว่งนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ผูอ้ำนวยการ

ใหญ่ของยูเนสโกได้กล่าวว่าตนจะเดินทาง

มาเยือนไทยในช่วงนั้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ 

การประชุมเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนเป็น

เรื่องสำคัญที่ยูเนสโกได้พยายามดำเนินการ

มาโดยตลอดเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีในการ

บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนในปี 

พ.ศ. 2558  

  

ในการหารือครั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่

ของยูเนสโกยังได้ขอบคุณที่ประเทศไทยจะ

ร่วมกับคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของสหประชาชาติ (ECOSOC) 

จัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียม

การการประชุมระดับโลกของ ECOSOC 

ในเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่

ผ่านมาได้มีการประชุมสุดยอดเพื่อติดตาม

ความกา้วหนา้ในการดำเนนิการตามเปา้หมาย

การพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาต ิ

(Millennium Development Goals : 

MDGs) ที่นครนิวยอร์ก และมีเป้าหมายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการประชุม

ระดับโลกของ ECOSOC ในปีหน้าจะมี

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย 

2.2 ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก  

กรุงเทพฯ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดห้ารอืกบั Mr. Kwang-jo Kim ผูอ้ำนวยการ

ใหญส่ำนกังานยเูนสโก กรงุเทพฯ วา่จากการ

ที ่ECOSOC ไดข้อความรว่มมอืจากยเูนสโก 

และรัฐบาลไทยในการจัดการประชุมระดับ

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อเตรียมการ

ประชุมระดับโลกของ ECOSOC ด้าน  

การศึกษาในป ี 2554 นั้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวกับ Mr. Kim   

ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 

ว่าประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุน และ

ขณะนี้กำลังดำเนินการผ่านกระทรวง  

การต่างประเทศของไทยเพื่อประสาน  

ในรายละเอียด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิารของไทยไดห้ารอืกบัผูอ้ำนวยการ

สำนกังานยเูนสโก กรงุเทพฯ เกีย่วกบัสถานที่

ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการประชุมระดับ



��

สูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 

ในเดือนมีนาคม 2554 ซึ่ง Mr. Kim เห็นว่า 

หากถือว่าเปน็การเฉลมิฉลอง 20 ป ีปฏญิญา

จอมเทียน อาจพิจารณาการจัดที่หาด  

จอมเทียน อยา่งไรกต็ามในเรือ่งนีข้ึน้อยูก่บั

การตดัสนิใจของรัฐบาลไทย 

 

3. การศกึษาดงูานตน้แบบโรงเรยีน 

อนบุาลในกรงุมอสโก 

ผูจ้ดัไดน้ำผูเ้ขา้รว่มประชมุศกึษาดงูาน    

ณ Center of the Child’s Development - 

Kindergarten No. 2030 ในกรุงมอสโก ซึ่ง

เป็นต้นแบบของศูนย์การพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาลของรัสเซีย ศูนย์แห่งนี้

รับเด็กระหว่าง 2 - 7 ปี มุ่งเน้นสร้างสภาพ  

ที่ดีแก่การดูแลและการให้การศึกษาแก่  

เด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเด็กให้มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  

ในโรงเรียน อาทิ โครงการพัฒนาเนื้อหา

และวิธีการทำงานของเด็กเล็กในห้องแสดง

ละคร กิจกรรมการปรับปรุงศักยภาพของ  

ผู้ปกครองในด้านจิตวิทยา และวิธีการเรียน

การสอน กิจกรรมการพัฒนาวิธีการ และ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือก ของเล่น 

รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้านด้วย 

กิจกรรมการปรับปรุงทักษะการสื่อสาร

สำหรับเด็ก โดยจัดกลุ่มแบบบูรณาการเด็ก

เล็กและเด็กโต 

 

รูปแบบและวิธีการที่น่าสนใจคือ การ

บำรงุสขุภาพเดก็ทกุคนโดยการใหอ้อกซเิจน  

ผสมในน้ำผลไม้ ในแต่ละห้องเรียนรู้จะมี

จำนวนเด็กเวียนเข้ามาใช้ครั้งละประมาณ 

3 - 4 คน กิจกรรมของเด็กเล็ก คือ การเล่น

เกมส์ การเต้นรำแบบกลุ่ม เกมส์เกี่ยวกับ

นิ้วมือ เกมส์เล่นละคร การเล่นของเล่นที่

สอดแทรกการเรียนรู้ การสร้างวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเข้าไปเรียนรู้ใน

แต่ละห้องจะมีครูและนักจิตวิทยาเป็น  

ผู้ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง  

ในการแก้ไขปัญหาของเด็กในด้านต่างๆ 

อยา่งใกลช้ดิ เพือ่สง่เสรมิการพฒันาของเดก็

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ   
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

การประชมุโตะ๊กลมรฐัมนตรจีนี - อาเซยีน
ดา้นการศกึษาครัง้ที่1
v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการ

ประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีจีน - อาเซียน ด้าน

การศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ปลูกฝังจิตสำนึก

ร่วมกันและการเสริมสร้างการพัฒนาใน

ภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 

2553 ณ เมือง Guiyang จังหวัด Guizhou 

สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งกล่าว

สุนทรพจน์ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความ

ร่วมมือด้านการศึกษาจีน - อาเซียน การ



v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

From 2nd to 6th August 2010, the Ministry of Education and the Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of China, and the People’s 
Government of Guizhou Province co - hosted the 1st China - ASEAN Education 
Minister Roundtable Conference. This event is one of the most significant 
events of the 3rd China - ASEAN Education Cooperation Week, this 
conference aimed to strengthen cooperation on education between China 
and ASEAN and turn the determination expressed by the Chinese Premier 
Wen Jiabao at the East Asia Summit into reality. Mr. Chinnaworn Boonyakiat, 
the Thai Minister of Education delivered a speech on strengthening China -
ASEAN Educational Cooperation in which he talked about student exchange 
programs and language teaching. The outcome of the Conference was the 
Guiyang Declaration which emphasizes enhancing cooperation in education, 
science and technology.  
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แลกเปลี่ยนนักเรียน และการสอนภาษา” 

ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีจีน - 

อาเซียนด้านการศึกษาครั้งที่ 1 จัดขึ้น  

โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ  

ตา่งประเทศ และจงัหวดั Guizho สาธารณรฐั 

ประชาชนจีน ตามนโยบายของ ฯพณฯ 

นายเวนิ เจยี เปา่ นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐั

ประชาชนจีน ที่ประสงค์จะเสริมสร้าง  

ความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีนและจนีในดา้น

การศึกษา ตามที่ได้กล่าวไว้ในระหว่างการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการ

จัดการประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง

ของการจัดเทศกาลสัปดาห์การศึกษาจีน - 

อาเซยีน ครัง้ที ่3 ประกอบดว้ย การจดัสมัมนา

การศกึษาจนี - อาเซยีนในหวัขอ้ตา่งๆ ไดแ้ก ่

ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม การจดัคา่ยเยาวชน 

การจดันทิรรศการการศึกษาจีน เป็นต้น 

 

พิธีเปิดการประชุมเริม่ตน้ขึน้ในวนัที ่ 3 

สงิหาคม 2553 โดยมนีายชนิวรณ ์บณุยเกยีรติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย 

พรอ้มดว้ย รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร/ 

กระทรวงการอดุมศกึษาจากประเทศอาเซยีน 

10 ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ

ของสาธารณรฐัประชาชนจนี ผูว้า่การมณฑล

กุย้โจว ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการใหญย่เูนสโก เขา้รว่ม

ในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งประกอบด้วยการ

กล่าวสุนทรพจน์จากผู้บริหารระดับสูงของ

สาธารณรฐัประชาชนจนี และปาฐกถาพเิศษ

โดยมาดาม Liu Yandong สมาชิกสภารัฐ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการจัดทำ  

ข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาระหว่างจีน

และอาเซียน ดังนี้ 

➲ การสร้างกลไกการติดต่อสื่อสาร  

ระหว่างประชาชนกับประชาชน รวมทั้ง

กลไกการเจรจาหารือระดับผู้บริหารระดับ

สูงด้านการศึกษา 

➲ การใช้ประโยชน์จาก “ศูนย์จีน -  

อาเซียน” ภายใต้นโยบายในการจัดตั้งศูนย์

จนี - อาเซยีนของนายกรฐัมนตรเีวนิ เจยี เปา่ 

และผู้นำประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การ

ท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม 

➲ การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน  

นักเรียนจีนและอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เกิด

การแลกเปลีย่นนกัเรยีนจากประเทศอาเซยีน  

ไปยังประเทศจีน และนักเรียนจากจีนไปยัง

อาเซียน จำนวนฝ่ายละ 100,000 คน 

ภายในปี 2563 

➲ การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน  

เยาวชนจีน - อาเซียน 100,000 คน กำหนด

เป้าหมายที่จะเชิญครู นักวิชาการ และ

นักเรียนไปเรียนภาษา วัฒนธรรม กีฬา 

และศิลปะในประเทศจีน จำนวน 100,000 

คน ภายในปี 2563 

➲ การหารือความเป็นไได้ในการ  

จัดการ ศึกษาแบบบูรณาการระหว่างจีน

และประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 

การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรี
จีน-อาเซียนด้านการศึกษา

 

รัฐมนตรีว่ ากระทรวงศึกษาธิการ 

ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม

รัฐมนตรีจีน - อาเซียน ด้านการศึกษา เมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ร่วมกับรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีนและ

อาเซียน รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ สรุปสาระ

สำคัญดังนี้  

 

สาระสำคัญของคำกล่าวสุนทรพจน์

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน

หัวข้อ “การเสริมสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษาจีน - อาเซียน การแลกเปลี่ยน

นักเรียนและการสอนภาษา” ดังนี้ 

➲ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ  

ไทยขอส่ ง เสริมความร่ วมมือระหว่าง

อาเซียนและจีนภายใต้กรอบการประชุม  

สุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย

สำคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขัน
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

ของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากร

ทางการศึกษาระหว่างกัน 

➲ ทุกประเทศไม่ควรละเลยความ  

สำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอัน

เป็นเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะการ

จัดการศึกษาเพื่อบรรลุ เป้าหมายการ

จัดการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ให้ความสำคัญ

ในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อย

โอกาส รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมใน

ทุกระดับ ประเทศไทยจึงขอสนับสนุนความ

ร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนในการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่การ

พัฒนาประชาชนและภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

➲ ใ น น า ม ข อ ง ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น   

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่ เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การจัดสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษา

จีน - อาเซียนในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดี

สำหรับประชาชนอาเซียนและจีนที่จะผนึก

ความร่วมมือในการสรรค์สร้างหนทางสู่

สันติภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคใน

อนาคต 

 

หลังจากนั้นได้มีการออกแถลงการณ์

กุ้ยหยาง (the Guiyang Declaration)   

ร่วมกัน สาระสำคัญ มีดังนี้ 

➲ การ เสริ มสร้ า งความร่ วมมื อ  

ในการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการติดต่อ

สื่อสารระหว่างประชาชนกับประชาชน และ

การหารือกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง เพื่อ

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้าน

การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

สาธารณสุข และกีฬา 

➲ การส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุน  

การศึกษาจากทั้งสองฝ่าย รวมทั้งส่งเสริม

การเคลื่อนย้ายนักเรียนข้ามประเทศ  

➲ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และยกระดับความก้าวหน้าโดยการเรียนรู้

จากแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละประเทศเพื่อที่

จะสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายที่เกิดจาก

ความก้ าวหน้ าทางสั งคมเศรษฐกิจที่  

เป็นไปอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการ

พัฒนาโครงการร่วมปริญญาโทและเอกใน

สาขาดา้นการศกึษา สิง่แวดลอ้ม การแพทย ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

➲ การดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การ  

ยอมรับคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกันใน

ระหว่างประเทศสมาชิกรวมถึงการรับรอง

และถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ

อาเซียนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา

ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการศึกษา  

➲ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจีน  

อาเซียน 100,000 คน เพื่อส่งเสริมการ  

แลกเปลีย่น การเรยีนรูด้า้นภาษา วฒันธรรม 

การกีฬาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างกันในระหว่างประชาชน และ  

ส่งเสริมการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่

การพัฒนาความสงบสุขของภูมิภาคและ

โลกต่อไป   
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การขบัเคลือ่นและบรูณาการ


การจดัการศกึษาสำหรบักลุม่


ดอ้ยโอกาสในภมูภิาคเอเชยี


ตะวนัออกเฉยีงใต
้
v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย 

การเรียนรู้ชุมชน และโครงการด้านการ
ศึกษาเพื่อการป้องกัน HIV และ AIDS” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่ม
ดอ้ยโอกาสในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง-
ใต้ในระดับชาติด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
และโครงการ HIV และเอดส์เชิงบูรณาการ 
อันจะนำไปสู่การขยายผลการดำเนิน
โครงการในระดับภูมิภาคต่อไป โดยมี  
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนและ
บูรณาการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่ม
ด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้” ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

 
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเปิด
การประชุมฯ โดยย้ำถึงความสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยให้ความสำคัญต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
เ พื่ อ เ ป็ น ก ล ไ ก ส ำ คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ของคนในชาติ โดย
กำหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้ง กศน. 
ตำบล ครบทุกตำบลและแขวงภายใน
ปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งการพัฒนา  

ห้องสมุดประชาชนในระดับจังหวัด อำเภอ
และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
จำนวน 850 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  
ทุกคน 

 
นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายเรื่ อง 

“การบูรณาการความร่วมมือกับองค์การ
ซีมีโอ สู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
สำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาค” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จีระเดชากุล 
ว่าที่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ   
ได้กล่าวถึงพันธกิจหลักของซีมีโอในการ  
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน
ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

 
การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังขับ

เคลื่อนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง  
ยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ 
สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบ
ของพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้าง
สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
1) เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 
2) เครือข่ายสังคม (Social Networking)   
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) ระบบการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ 

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  



เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 สำนัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การขับเคลื่อนและบูรณาการการ
จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศูนย์

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

On September 14, 2010, the 
Bureau of International Cooperation 
held a seminar and workshop entitled, 
“Moving Forward to Reach the 
Unreached Population Groups in 
Thailand”. Under the ten SEAMEO 
Collaborative Projects to Reach the 
Unreached and Achieve the 
Education for All Goals by 2015, 
Thailand takes the lead on two 
projects: the first to develop community 
based learning centres in rural areas 
in southeast Asia for literacy and 
livelihoods; and the second to 
develop an integrated approach to 
education for learners affected or 
infected by HIV and AIDS. School 
administrators, teachers, educators 
and representatives from both 
government and non-government 
organizations attending the seminar 
were able to explore the educational 
needs of the different groups, identify 
ways to expand educational 
opportunities and formulate effective 
strategies for reaching out to them. 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

การบรรยายเรื่อง การจัดการศึกษา
สำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : โอกาสและ
ความท้าทายของประเทศไทย โดย นาย
ไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก-
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงโครงการ
จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอ
อาเซยีน และองคก์ารยเูนสโก เพือ่ชว่ยเหลอื  
กลุ่มด้อยโอกาสตามเป้าหมายการจัดการ
ศกึษาเพือ่ปวงชน ใหบ้รรลผุลภายในป ี2558 
โดยมีประเทศที่ เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดำเนินโครงการการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อย
โอกาส 10 โครงการ ดงันี ้

โครงการที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้
สำหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย 
มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที่ 2 การจัดระบบการ
ติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
และประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา 
ประเทศฟิลิปปินส ์เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที ่3 การสง่เสรมิการศกึษา
สำหรบัสตรแีละเดก็หญงิ ประเทศมาเลเซยี 
เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที่ 4 การสร้างกลไกการ
ศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึงการศึกษา 
ประเทศเวยีดนาม เปน็เจา้ภาพหลกั 

โครงการที ่5 การจัดการศึกษาก่อน
ระบบวยัเรยีน ประเทศบรไูนดารสุซาลาม 
เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที ่6 การจดัการเรยีนการสอน
แบบคละชั้น สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที ่7 การพัฒนาศูนย์การ  
เรียนรู้ชุมชนในชนบท ประเทศไทย เป็น  
เจ้าภาพหลัก 

โครงการที ่8 การจดัการศกึษาสำหรบั
เด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาต ิ ประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที ่9 การศึกษาการดูแล 
และการให้บริการคำปรึกษาสำหรับเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี / เอดส์ 
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลัก 

โครงการที่ 10 การจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์  

ภัยพิบัติธรรมชาติและสภาวการณ์ฉุกเฉิน 
ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เป็น
เจ้าภาพหลัก 

 
การประชุมกลุ่มย่อย

ได้มีการแบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในชนบท และโครงการการศึกษาเพื่อ
การป้องกันโรคเอดส์ ดังนี้ 

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
ชนบทมีดังนี้
1. โครงการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภเูขาแมฟ่า้หลวง ซึง่เปน็ศนูยก์ารเรยีนทีเ่นน้
การบูรณาการโดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ
เรือ่งการพฒันาคณุภาพชวีติในดา้นตา่งๆ  
2. โครงการศนูยก์ารเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง  
3. โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อย
โอกาส  
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการทำดีมีอาชีพ  
6. โครงการศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  
7. โครงการ School within School โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  

8. โครงการศนูยพ์ฒันาเดก็พกิารตามบา้น  
9. โครงการภาษาต่างประเทศและ  
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  
10. โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ. ลำพูน)  
11. โครงการกลุ่ มมิตรแก้วสหายคำ  
วรนคร (โรงเรียนปัว) 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม
อาเซียน (โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
จ. ชลบุรี)  
13. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก 
(โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จ.ตรัง) 

  

โครงการการศึกษาเพื่อการป้องกัน
โรคเอดส์มีดังนี้
1. โครงการเอดส์ เพศศึกษา ยาเสพติด 
เชิงบูรณาการ  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ
เยาวชนรุ่นสู่รุ่นเพื่อการป้องกัน HIV / AIDS 
3. โครงการสร้างสรรค์เยาวชน สู่สังคม   
ห่างไกลเอดส์  
4. โครงการวยัใส ใสใ่จ พชิติเอดส ์(โรงเรยีน 
ปัว จ.น่าน)  
5. โครงการค่ายเยาวชนรณรงค์ต่อต้าน
เอดส์  

6. โครงการกอ่นวยัรุน่ ตอ้งคุน้กบัเอดส ์   
 



การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการ
ศึกษาไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อ  
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2553 ณ โรงแรม 
Centara Resort & Spa จังหวัดอุดรธานี   
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรม
ด้านการศึกษาภายใต้กรอบบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างไทยและมาเลเซีย รวมถึงการดำเนิน
โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กนัในอนาคต โดยมนีางศรวีกิาร ์เมฆธวชัชยักลุ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้า
คณะผูแ้ทนไทย และ Tan Sri Dr. Zulkurnain 
bin Haji Awang เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
มาเลเซีย  

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการ
ศึกษาไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 3 
v โกมุที ยมลนันทน์ 

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา
ระหว่าง 2 ประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1.	 การจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาชีพครู
และผูส้อนดา้นอสิลามศกึษา ทีม่หาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ โดยกองการศึกษาด้าน
อสิลามของมาเลเซยียนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอื
แก่กระทรวงศึกษาธิการไทย ในการจัดทำ
ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาให้แก่สถาบันการ
ศึกษาทางภาคใต้ของไทย โดยขอให้ไทย
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาที่เปิดสอน รวมถึงตำราเรียนให้แก่ฝ่าย
มาเลเซีย 

2.	 การส่ ง เสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างไทยและมาเลเซีย ดังนี้ 

• การส่งเสริมให้นักเรียนไทยที่ศึกษา
ตอ่ในประเทศมาเลเซยีสามารถศกึษาหลกัสตูร 
อิสลามศึกษาในประเทศดังกล่าว 

• การส่งเสริมความร่วมมือในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยฝ่ายไทยเสนอ
ให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนา  
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ใน
การอบรมด้าน ICT ในช่วงปี 2554 

• ฝ่ายมาเลเซียเสนอให้มีการจัด  
การแข่งขันกีฬาระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวง
ศึกษาธิการของไทยและมาเลเซีย เพื่อ  
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

• ข ย า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ โ ค ร ง ก า ร  
แลกเปลี่ยนครู คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  
ด้านการอาชีวศึกษาและด้านเทคนิคของ  
ทั้ง 2 ประเทศ ตามเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว  
ในปัจจุบัน โดยเสนอให้ฝ่ายมาเลเซียจัดส่ง
ครมูาดงูานดา้นอาชวีศกึษา ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ี
และทีอ่ำเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

• โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นและการศึกษาดูงานด้านการศึกษา
พิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้าน
การศึกษาพิเศษของมาเลเซียในประเทศไทย 
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค
ด้านการศึกษาพิเศษของมาเลเซีย 

• ประเทศไทยเสนอว่า เพื่อรองรับ
การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน  
ปี 2558 ส่งผลให้ประชาชนในอาเซียนมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น ดังนั้น การ
พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้
ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อน
บ้านที่ใกล้ชิดกันจึงควรมีการเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีในด้านวัฒนธรรม การวิจัย และ
การพัฒนาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน 

• การให้ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตร ี
โดยให้มีการหารือในรายละเอียดระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของ
ไทย และกระทรวงการอดุมศกึษาของมาเลเซยี 

• การลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ดา้นการอดุมศกึษาระหวา่งกระทรวงศกึษาธกิาร
ของไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาของ
มาเลเซีย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการรอลง
นามของผู้บริหารทั้ง 2 ประเทศ 

• ความร่วมมือภายใต้โครงการการ
ศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ 
Reaching the Unreached ในโครงการการ
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ลาออกกลางคันของ
มาเลเซีย ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันด้านการ
วิจัยและการพัฒนาของมาเลเซีย ที่ประสงค์
จะมคีวามรว่มมอืกบัประเทศไทยในเรือ่งดงักลา่ว  

• สำนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่-
เสรมิการศกึษาเอกชนเสนอโครงการแลกเปลีย่น 
วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย 
ด้วยการดำเนินความร่วมมือในหลักสูตร
ระยะสั้นต่างๆ เช่น การทำอาหาร การตัดเย็บ
เสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง 
2 ประเทศ   

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

On the 21st  to 22nd September 2010, 
the Third Joint Working Group between 
Thailand and Malaysia was conducted 
at Centara Resort and Spa, Udon Thani 
Province. The main purpose of the 
event was to follow up on the progress 
of ongoing projects and other 
educational activities under the 
framework of a Memorandum of 
Understanding on educational 
cooperation between both countries. 
Mrs. Sivika Mektavatchaikul, Deputy 
Permanent Secretary for Education, 
was the head of the Thai Delegation 
and Tan Sri Dr. Zulkurnian bin Haji 
Awang was the head of the Malaysian 
delegation. As the result of the 
conference, two main points were 
achieved; first, the establishment of   
an institute for Development of Islamic 
teachers and Islamic Studies 
instructors and secondly, agreement 
was reached on new projects and 
initiation that enhances a better 
understanding and closer cooperation 
between both countries. 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) และคณะ  
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่าง
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2553 เพื่อเจรจา
ความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวง
ศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผล  
การเยือนสรุปได้ดังนี้ 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา-  
ธกิารไดเ้ขา้พบหารอืกบั H.E. Mr. Seol Dong 
Geun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี เมื่อ  
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เพื่อหารือความ
ร่วมมือด้านการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ   
ในการนี ้ ฝ่ายไทยได้กล่าวชื่นชมการพัฒนา 

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
v สมทรง งามวงษ์ 

vv รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านการศึกษาของเกาหลี 
ซึ่งมีหน่วยงานสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ จั ย 
(Korea Education and 
Research Information 
Service: KERIS) เป็นหน่วย
งานหลักในการดำเนินงาน 

พร้อมกันนี ้ ฝ่ายไทยได้เสนอที่จะมีความ  
รว่มมอืกบัเกาหลใีนการขอให ้KERIS เขา้มา
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย   
เพือ่ดำเนนิการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ด้านการศึกษา ภายใต้กองทุนสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็นว่า
อาจทำเป็นความตกลงร่วมมือระหว่างกัน 
ซึ่งฝ่ายเกาหลียินดีให้การสนับสนุนและ  
เห็นพ้องที่จะมีการจัดทำบันทึกความตกลง
ระหว่างกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้ เชิญให้ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของเกาหลีเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย เพื่อกระชับความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างกัน 



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

In August 2010, the Minister of Education, Mr. Chinnaworn Boonyakiat, together 
with high officials from the Ministry of Education, Thailand, paid a three day visit to 
South Korea. On 27th August, the Minister met with H.E. Mr. Seol Dong Geun, the 
South Korean Minister of Education and Human Resources Development, to discuss 
strengthening educational cooperation between both countries. Particular attention 
was given to the modernization of vocational education and training and the use of 
educational technologies to promote teaching and learning. Included on the 
programme schedule was a visit to Sunrin School which provides high school 
students with vocational education in the areas of agriculture, industry and commerce 
via e-learning. In addition, the Thai delegates also visited the Korea Education and 
Research Information Service (KERIS), the Education Broadcast System (EBS) and 
the Booyoung Housing Co., Ltd. 
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 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา -  
ธิการและคณะ ได้มีโอกาสเยี่ยมโรงเรียน 
Sunrin Special Quality Internet ซึ่งเป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีประวัติ
ยาวนาน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1899 โรงเรียน
แห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเกาหลี โดยจะมีความเชี่ยวชาญใน
การใช้สื่อการสอน e-learning แต่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นอาชีวศึกษา ทั้ง
ดา้นเกษตรกรรม พาณชิยกรรม อตุสาหกรรม 
และแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนจะตัง้อยู่
บนพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา แต่ก็มีการอิง
ระบบการสอนแบบมธัยมศกึษาด้วย ปัจจุบัน
มนีกัเรยีนอยูป่ระมาณ 1,000 คน มคีรอูาจารย ์
ทั้งหมด 80 คน โรงเรียน Sunrin จัดเป็น
โรงเรยีนแหง่แรกทีน่ำระบบ e-learning มาใช ้
ตั้งแต่ปี 2000 การจัดการสอนจะสอนผ่าน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่กว่า 600 เครื่องโดย  
จะเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 
นอกจากนี้ ในการเรียนการสอน ครูผู้สอน
จะนำเนื้อหาวิชาการสอนบันทึกไว้ ใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการลดภาระสำหรับ
นักเรียนที่จะไม่ต้องนำหนังสือจำนวนมาก
มาโรงเรียน และเป็นการช่วยลดปัญหา  
สิ่งแวดล้อมซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความ
สำคัญในเรื่องนี้มากเช่นเดียวกัน 
 
 3. คณะผูแ้ทนไทยไดเ้ยีย่มชม Korea 
Education and Research Information 
Service (KERIS) โดย KERIS ก่อตั้งขึ้น
เมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1999 ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวของหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
กระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานดีอย่าง  
ต่อเนื่องมาโดยตลอด KERIS มีหน้าที่  
ที่สำคัญคือสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
และการนำไปใช้ส่งเสริม e-learning 
กระตุ้นการแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ทาง

ด้านวิชาการ และขยายความร่วมมือระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่มี
ความชำนาญในการจัดทำระบบสารนิเทศ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา มีการสร้าง
ห้องเรียน ‘U Class’ ซึ่งเป็นห้องเรียนที่
นักเรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
ต่างๆ ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งจะทำให้
นักเรียนเกิดความสนใจและไม่เบื่อหน่าย
ต่อการเรียนการสอน รวมถึงช่วยกระตุ้น
ความสนใจที่จะแข่งขันระหว่างนักเรียน
ด้วยกันเอง นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถที่
จะตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนแต่ละ
คนได้ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิารไดเ้สนอทีจ่ะดำเนนิความรว่มมอื  
กับ KERIS โดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี เพื่อ  
ร่ วมมือกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ศึกษาของไทยในอนาคต 

 4. การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกาหลี 
(Korea University) มหาวิทยาลัยแห่งนี้  
ก่อตั้งขึ้นในปี 1905 มีวิทยาเขตอีกแห่งใน
เมอืงโจชวิอน นบัวา่เปน็มหาวทิยาลยัทีเ่กา่แก่ 
ที่มีความโดดเด่น และเป็นมหาวิทยาลัย  
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ ขณะนี้  
มีนักศึกษาจากทั้งในประเทศและต่าง-
ประเทศ ประมาณ 35,000 คน โดยเป็น  
นั กศึ กษาระดับปริญญาตรีประมาณ 
25,600 คน ระดบัหลงัปรญิญาตร ี11,650 คน 
คณาจารยม์ากกวา่ 3,150 คน ซึง่เปน็อาจารย์
ที่ทำงานเต็มเวลาประมาณ 1,400 คน   
โดยจำนวนกว่า 95% ของอาจารย์เหล่านั้น
สำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก 

 5. การเยีย่มชม Education Broadcast 
System (EBS) เปน็สถานโีทรทศันส์าธารณะ

ด้านการศึกษาสำหรับประชาชนเกาหลี 
นอกจากนี้ EBS ยังเป็นสถานีที่ทำหน้าที่
เผยแพร่การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นสถานีโทรทัศน์
ที่ เน้นด้านการให้บริการด้านการศึกษา
ระดับสากล รวมทั้งมีการจัดทำเว็บไซต์สอน
ภาษาต่างๆ 16 ภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส 
สเปน ไทย จีน เป็นต้น ซึ่งการจัดทำเว็บ
ภาษานี้จะมีการเก็บค่าสมาชิกบางส่วน 
นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์แห่งนี้มีความ
พยายามที่จะรวบรวมคลิบวิดีโอที่น่าสนใจ
ทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ
ศกึษาหาความรูอ้กีชอ่งทางหนึง่ดว้ย ขณะนี้ 
สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ได้มีการทำความตกลง
ความรว่มมอืกบัสถานโีทรทศันช์อ่ง 11 ของไทย 
ในการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
ทางการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความสนใจที่จะทำความร่วม
มือกับสถานีโทรทัศน์ EBS แห่งนี้ เพื่อช่วย
เหลื อด้ าน เทคนิคและให้ความรู้ ด้ าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับการจัด
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา
ของไทยในอนาคต 

 6. ประธานบรษิทับยูอง เฮา้ซิง่ จำกดั 
สาธารณรัฐเกาหลี เชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและคณะเข้าร่วมเป็น
เกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ
การศึกษาและวัฒนธรรมวูจองให้แก่  
นักศึกษาอาเซียนที่ กำลั งศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี รวม 38 คน 
โดยมีนักศึกษาไทยได้รับทุน 15 คน 
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากเวียดนาม   
15 คน ลาว 6 คน และกัมพูชา 2 คน ได้รับ
ทุนจากมูลนิธินี้ด้วย   
 



วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553   

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักความ

สัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงาน

พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  

แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเยาวชน

จำนวน 10 คน เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น  

เยาวชนไทย - รัสเซีย ประจำปี 2553 ซึ่งจะ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึงวันที่   

4 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ Okean 

เมืองวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย  

 

ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ 

ในครั้ งนี้ เป็นนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษา  

ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการ

พิจารณาขั้นต้นจากใบสมัครและผลงาน

ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยมี 

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ ดร.  

อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ส ำ นั ก ง า น พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

โครงการคา่ยวทิยาศาสตรเ์พือ่คดัเลอืกเยาวชน
เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนไทย-รสัเซยี
ประจำปี2553
v สมทรง งามวงษ์ 

vv จิตรลดา จันทร์แหยม 

 

กจิกรรมในโครงการประกอบ

ไปด้วยการเล่าประสบการณ์ชีวิต



นักวิจัยในขั้วโลกใต
้ โดย ผศ. ดร.สุชนา 

ชวนิชย์ การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ทางทะเล
นำโดย ดร.สรวิศ 

เผ่าทองศุข กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทางทะเลในห้องทดลองกิจกรรมวิทยา-



พานิชย์ และการนำสรุปผลการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน ทัง้นี ้ ในระหวา่งที่

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คณะ

กรรมการคัดเลือกได้ทำการพิจารณาให้

คะแนนนักเรียนจากการสัมภาษณ์ภาษา

อังกฤษและการทำกิจกรรมในค่าย  

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv	นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

From 8th to 9th July 2010, the Bureau of International Cooperation in 
cooperation with National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) and Mahidol Wittayanusorn School launched a Science Camp Project 
in order to select 10 students to participate in the annual Thai-Russian students 
exchange program which would be held from 13th September to 4th October 
2010 at Okean Center, Vladivostok, Russian Federation. The candidates in this 
program were 30 well qualified high school students of science programs. In 
addition, the International Cooperation Bureau organized the orientation of 10 
selected students prior to them leaving for the Russian Federation. The event 
was chaired by Mrs. Sivika Mektavatchaikul, the Deputy Permanent Secretary 
for Education. 
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นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความ

ยินดีและให้โอวาทแก่เยาวชนไทยที่ได้รับ

การคดัเลอืก พรอ้มทัง้ไดม้อบประกาศนยีบตัร  

และเสื้อทีมให้กับเยาวชน จากนั้นเป็นการ

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

สหพันธรัฐรัสเซียและเมืองวลาดิวอสต็อก 

โดยนายวัฒนะ คุ้นวงศ์ ผู้อำนวยการกอง

ยโุรป 3 กรมยโุรป กระทรวงการตา่งประเทศ 

เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คณะเยาวชนไทยที่จะ

เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ   

ณ สหพันธรัฐรัสเซีย   

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   

7. นายสุทิวัส ถิ่นบูรณะกุล/ โรงเรียน  

บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง  8. นางสาว  

อังสุดา ดวงใจ/ โรงเรียนจุฬาภรณ-  

ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย  9. นายต่อพงศ์ 

ล้ำเลิศ/ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ    

10. นายธนวินท์ วงศ์แสงจันทร์/ โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 

ทั้งนี้ ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายที่รัสเซีย สำนักความสัมพันธ์

ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้จัดปฐมนิเทศให้กับคณะ

เยาวชนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยมี

 

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - รัสเซีย 

ประจำปี 2553 ณ เมืองวลาดิวอสต็อก 

ส ห พั น ธ รั ฐ รั ส เ ซี ย มี ร า ย ชื่ อ ดั ง นี้  1 . 

นายกันตวัฒน์ สุวรรณเลขา/ โรงเรียน

ระยองวิทยาคม จ.ระยอง  2. นายทรงยศ 

ราชบริรักษ์/ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จ.นครปฐม 3. นางสาวนภิสา สวามิภักดิ์/ 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย   

4. นางสาวพัชรพรรณ ผลบุญ/ โรงเรียน  

ดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา  5. นางสาวพิมพ์ศิริ 

ศรีวรางกูล/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ  6. นางสาวภูริชญา คุปตจิต/   

26



วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

สำนักความสัมพันธ์ต่ างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้  
ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ  
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 30 กันยายน 
2553 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพฯ 
โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้
แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ
จำเป็นที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
นักวิเทศสัมพันธ์ตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด โดยมุ่งเน้นหลักสูตรเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะสากล การจัดประชุม
ระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติด้านการทูต 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ 
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงานด้านต่างประเทศและเทคนิคการ  
นำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจ ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ในโครงการฯ นีม้ผีูเ้ขา้อบรม
จำนวน 27 คน เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานด้านต่างประเทศจากหน่วยงานต่างๆ 
ในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ


ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ


ของกระทรวงศึกษาธิการ
 v ยุวดี ภูริโภไคย          

vv ภัสศรี ศิริประภา 

และองคก์รหลกัอืน่ๆ ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 รอง  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์   
เมฆธวัชชัยกุล) ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว และให้
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น  
ต่างประเทศแก่ผู้ เข้าอบรมว่าปัจจุบันมี  
สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายในสังคม ผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจำเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่เพื่อแสดง
บทบาทที่ถูกต้องในเวทีโลกและให้ก้าวทัน
กบัหลายประเทศในแถบเอเชยี เชน่ ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมแก่
บุคลากร เพื่ อ ให้ปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย จึงได้ดำเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา 
โดยเน้นการทำงานที่ประสานความร่วมมือ
กันมากขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันใน
อนาคต นอกจากนี้รองปลัดกระทรวงฯ   
ไดแ้นะนำเพิม่เตมิวา่การเปน็นกัวเิทศสมัพนัธ ์
นอกจากความสามารถด้านภาษาต่าง-
ประเทศแล้วควรปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการ
ท ำ ง า น เ ป็ น เ ห มื อ น ป ร ะ ตู เ ชื่ อ ม โ ย ง 

(Coordinator) โดยนำสิง่ทีด่อีอกมานำเสนอ
และสามารถดึงผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำงานได้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายใน
การทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น
และมีความหลากหลาย   

 



v หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The International Cooperation 
Bureau in cooperation with the Continuing 
Education Center, Chulalongkorn 
University, conducted training on 
Capacity Development of International 
Relations Officers of the Ministry   
of Education from August 30th to    

30 September 2010 at Suan Dusit Palace, 
Bangkok. There were 27 participants 
from various organizations under the 
Ministry of Education. The main objective 
of the event was to build the capacity   
of international relations officers in 
accordance with relevant core 
competencies as indicated by the Office 
of Civil Service Commission. The 
contents of the training consisted of 
international meeting preparation, related 
protocols, and English proficiency 
development as well as presentation 
techniques. 

27



การสัมมนาและติดตามประเมินผล
นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
v ยุวดี ภูริโภไคย 

vv ภัสศรี ศิริประภา 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีนักเรียน

ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ทั้งรุ่นที่ 1 และ 

2 เลือกไปศึกษาต่อจำนวนทั้งหมด 174 คน 

นับ เป็นประ เทศอันดับที่ 3 รองจาก

สาธารณรัฐฝรั่งเศสและญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น

รุ่นที่ 1 จำนวน 83 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 

91 คน มีนักเรียนทุนปรับเปลี่ยนกลับมา

ศึกษาต่อในประเทศไทยจำนวน 59 คน 

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนเฉพาะรุ่นที่ 1 สำเร็จ

v หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv	นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

 



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The Office of Educational Affairs organized its annual seminar for 
students under the One District One Scholarship (ODOS) project at Kassel 
University in Germany on September 25-26, 2010. Programme managers and 
administrators from the Office of Permanent Secretary at the Ministry of 
Education, Thailand were able to meet face to face with participating students 
and promote the designated website (www.odos.mow.go.th) as a source of 
information and convenient channel for communication. In addition, the 
seminar provided information on the recently launched work experience 
opportunities for ODOS graduates in Thai government agencies as well as 
offer longer term career counseling. 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

การศึกษาแล้วจำนวน 5 คน และมีนักเรียน

ทุนกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ 

จำนวนทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 

จำนวน 34 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 76 คน 

โดยนักเรียนทุนส่วนใหญ่ศึกษาในสาขา

วิศวกรรม  

 

การสัมมนานักเรียนทุนโครงการ   

1 อำเภอ 1 ทุน ที่สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 

กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัย Kassel 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 

และแนะแนวทางในการประกอบอาชีพแก่

นักเรียนทุนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดย

เฉพาะการสมัครเข้ารับราชการ การสัมมนา

ในครั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนใน

ประเทศฝรั่งเศส (เป็นผู้ดูแลนักเรียนทุนใน

เยอรมนีด้วย) ได้เชิญเลขาธิการสภาการ

ศึกษาและรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) รวมทั้ง  

เจ้าหน้าที่จากสำนักความสัมพันธ์ต่าง-

ประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เข้าร่วมการสัมมนาด้วย ซึ่งเลขาธิการ  

สภาการศึกษาและรองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการได้บรรยายพิ เศษในหัวข้อ 

“นโยบายของรัฐบาลกับนักเรียนทุน

โครงการ	1	อำเภอ	1	ทุน	:	นักเรียนทุน

รัฐบาลโครงการ	 1	 อำเภอ	 1	 ทุน	 กับ

บทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศใน

งานภาคราชการ”		

 

เลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวถึง

นโยบายด้านการศึกษาของไทยในภาพรวม

ว่า ประเทศไทยมีการลงทุนสูงด้านการ

ศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับ

ปริญญาตรีที่ รั ฐบาลมีส่ วนรับผิดชอบ

ประมาณร้อยละ 66 การสนับสนุนด้านการ

ศกึษาถอืเปน็การลงทนุอยา่งหนึง่ซึง่เดก็ไทย

ทุกคนในแต่ละพื้นที่ควรได้รับโอกาสอย่าง

ทั่วถึง นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 

จึงเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์  

ที่สำคัญ เมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษา

แล้วและนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาประเทศจึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่

มีคุณค่า นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงประโยชน์

ของการได้ไปศึกษาในต่างประเทศว่า

เป็นการสร้างวุฒิภาวะให้กับนักเรียนทุน 

เพราะต้องรับผิดชอบตนเองและตัดสินใจ

อย่างรอบคอบ ส่วนในด้านวิชาการนั้น 

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะใน

แต่ละประเทศมีความหลากหลายในแต่ละ

สาขาวิชาและมีเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า

มากมาย ทำให้เกิดการเรียนรู้และสามารถ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านภาษา 

เป็นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่

ประชาคมโลก เช่น ประชาคมอาเซียน 

เป็นต้น 

 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าว

ถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

และหน่วยงานหลักที่มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน และ

แนะนำแนวทางการประกอบอาชีพทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน ซึ่งในภาครัฐนั้นให้

ปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่

เป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ พร้อม

ทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโดยให้เป็นคน  

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนและเปน็แบบอยา่งทีด่แีกน่กัเรยีน

ไทย พยายามรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ให้

กับสังคมและให้หมั่นทบทวนทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ นอกจาก

นี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แนะนำ

เว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 

(www.odos.moe.go.th) ซึ่งสำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้  

เป็นฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการ  

โครงการฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ที่ เกี่ยวข้อง โดยได้ขอให้นักเรียนทุนใช้

เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลของตนเอง

และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้

กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลนักเรียนทุน

สำหรับการบริหารจัดการโครงการฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
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สำนักความสัมพันธ์ต่ างประเทศ 

สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบั

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

ในระหวา่งวนัที ่23 - 24 สงิหาคม 2553 โดย

มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้นแบบและนัก-

วเิทศสมัพนัธ ์จำนวน 60 คน จากหนว่ยงาน

ส ถ า น ศึ ก ษ า ภ า ย ใ ต้ สั ง กั ด ส ำ นั ก ง า น  

คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การประชมุเชงิปฏบิตักิารวา่ดว้ยการ


กลา่วสนุทรพจนภ์าษาองักฤษในทีช่มุชน

v สมใจ ธีรทิฐ 

v หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว


The International Cooperation Bureau in cooperation with the Language 
Institute of Chulalongkorn University jointly organized a Workshop on Public 
Speaking during August 23rd  to 24th, 2010 at S.D. Avenue Hotel, Bangkok. The 
participants were core teachers and International relations officers from 
educational institutes and offices under the Ministry of Education. The main 
purpose of the activities were to build the English proficiency of Thai teachers 
and International relations officers in areas of English communication and 
public speaking as well as to provide teachers with knowledge and experience 
regarding the ESU public speaking competition in order to better prepare their 
students for the next event. The workshop was divided into 2 parts comprising 
of public speaking theory and practical experience. On the last day, Mrs. Sivika 
Mektavatchaikul, the Deputy Permanent Secretary, visited and stated that she 
appreciated the success of the workshop and also thanked all participants and 
the outstanding speakers for their collaboration in order to finally enhance the 
English proficiency of Thai children in the future. 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

ศาสตราจารย์ปิยนารถ	 ฟักทองพรรณ	

และ	Mr.	 Kenneth	 Cook	 Bradley จาก

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และ Mr.	 Vince	Goldie จากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ยังได้ให้ความรู้ภาค

ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา

อังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking) รวม

ทั้งเรื่อง “Speech Construction : Matter” 

และ “Making the Right Connection” ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น  

อย่างมาก 

 

ส่วนที่สองเป็นการลงมือปฏิบัติจริง

โดยแบ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมออก 3 กลุ่ม   

เพื่อหมุนเวียนฝึกทักษะที่จัดขึ้นเป็น 3 ฐาน 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในเรื่องการ

พิจารณาคัดสรรสาระของสุนทรพจน์ให้

สอดคล้องกับผู้ฟัง การสร้างอารมณ์ขันเพื่อ

เพิ่มรสชาติที่น่าสนใจ รวมทั้งการเตรียม

สุนทรพจน์โดยฉับพลัน ตลอดจนแนวทาง

การตอบคำถามของกรรมการ (ในกรณีที่

เป็นการแข่งขัน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

หน่วยซ่อมเสริมหรือคลินิกเพื่อสร้างความ

กระจ่างชัดเจนในสาระเนื้อหาด้วย 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

ครั้ งนี้ เป็นความตั้ งใจของสำนักความ

สัมพันธ์ต่ างประเทศ สำนักงานปลัด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม

สร้างศักยภาพของครูด้านการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องแก่ครู

เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมของ

นัก เรียนที่ สนใจเข้ าร่ วมแข่ งขันกล่าว

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติที่สำนักความ-

สมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 

10 ปี 

 

สำหรับกิจกรรมของการประชุมเชิง

ปฏบิตักิารฯ แบง่ออกเปน็สองสว่น สว่นแรก

นอกจากนายไพศาล วศิาลาภรณ ์ผูอ้ำนวยการ

สำนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะให้ความรู้

เกี่ยวกับภูมิหลังและการแข่งขันกล่าว

สุนทรพจน์ในระดับชาติและนานาชาติแล้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและประสบความ

สำเร็จด้านการกล่าวสุนทรพจน์ รวมทั้ง  

ทำหน้าที่พิ ธีกรในงานระดับชาติและ

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง คือ ดร.ดวงทิพย์		

สุรินทาธิป ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของ

สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ช่วย

กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่ งจะพัฒนา

ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง

คณาจารย์และนักวิเทศสัมพันธ์ทั้ง 4 ทักษะ 

คือ การฟัง การอ่าน และการเขียน ก่อนนำ

ไปสู่ทักษะรวบยอดคือการพูดเพื่อการ

สื่อสารอย่างชาญฉลาด สามารถถ่ายทอด

ความคิด ความปรารถนาดีระหว่างกันและ

กันเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดี ความ  

ปรองดอง และสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งใน

ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับโลกใน

ที่สุด ทั้งนี้นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทาง

ไ ป ต ร ว จ เ ยี่ ย ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น  

วันสุดท้าย ได้แสดงความชื่นชมครูอาจารย์

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับวิทยากรในการ

ฝึกปฏิบัติในฐานต่างๆ อย่างตั้งใจ และใน

อนาคตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จะจัดทำโครงการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา

อังกฤษเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน ในปี 2558 เนื่องจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาทางการของอาเซียน โดยจะเชิญ

หน่วยงานองค์กรหลักที่ เกี่ ยวข้องร่วม

พิจารณารายองค์ประกอบที่สำคัญและเป็น

ประโยชน์อีกครั้ง   
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ผมได้มี โอกาสเดินทางไปติดตาม  

ผลการ เรี ยนและเยี่ ยม เยียนนัก เ รี ยน  

นักศึกษาจากประเทศไทยที่ ไปศึกษา  

เล่าเรียนอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

อยีปิต	์สาธารณรฐัซดูาน และสาธารณรฐั

ไปดูคนไทยเรียนที่แอฟริกาใต้
v ไพศาล วิศาลาภรณ์ 

แอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 

10 สิงหาคม 2553 โดยการเดินทางไป  

ครั้งนี้ ไปพร้อมกับคณะของสำนักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติที่ประกอบด้วย 

ผูแ้ทนจากสว่นราชการตา่งๆ หลายหนว่ยงาน 

เช่น จากสภาความมั่นคงแห่งชาติ		

2 ท่าน คือ ท่านเลขาธิการฯ ถวิล เปลี่ยนศรี 

และท่านรองเลขาธิการฯ อนุสิษฐ์ คุณากร 

จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 (ศอบต.) 2 ท่าน คือ 

ท่านรอง ผอ.ศอบต.วีระยุทธ สุขเจริญ และ

ท่านอาจารย์แวนูเซ็ง มะรอซี จากกอง

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	 คือ ท่านพลตรี อำนาจ   

สมประสงค ์จากกระทรวงการตา่งประเทศ 

คือ คุณเอื้อพงศ์ อ่วมพิทยา และจาก

กระทรวงศกึษาธกิาร คอื ผม (ผูอ้ำนวยการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ) โดยมี

หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(คุณดนัย มู่สา) เป็นเลขานุการคณะ ทั้งนี้ 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2550 เห็นชอบในยุทธศาสตร์

การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย

ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

ไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอย่าง

เปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ และยทุธศาสตร์ 

ในเรื่องนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา

ไทยมสุลมิในตา่งประเทศ ทีม่สีว่นราชการ

ต่างๆ ข้างต้น ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม  

เดินทางไปต่างประเทศดังกล่าว เป็น  

หน่วยงานอำนวยการและบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ 



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

From July 30th to August 10th, 2010, Mr. Paisal Wisalaporn, the Director of the 
Bureau of International Cooperation together with officers from the Office of 
National Security Council and related agencies visited Thai Muslim students in 
the Arab Republic of Egypt, the Republic of Sudan and the Republic of South 
Africa. The visits were launched according to a strategy of educational 
enhancement for Thai students who study aboard which was approved at a 
Cabinet Meeting on May 22nd, 2007. The Director of BIC was informed that what 
most of the Thai Muslim students in these countries needed was proper 
supervision from the Thai public sector, particularly in the case of furthering 
their studies in order to acquire a higher degree beyond non-formal education 
and also the matter of financial support. Mr. Paisal Wisalaporn found that the 
highest goal of these students was to be educated, not to commit acts of 
terrorism as they have been frequently accused of by some people who are 
prejudiced.  
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 


จุดแรกที่ไปพบนักศึกษา คือ ที่กรุง

ไคโร (Cairo) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	



อียิปต์ ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่มี  

นักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาอยู่มากที่สุด

ประเทศหนึ่ง คือ มีอยู่ประมาณ 2,500 - 

3,000 คน มีสถานเอกอัครราชทูตไทย	

ณ	 กรุงไคโร เป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

ของประเทศไทยที่ให้การดูแลช่วยเหลือ  

นักศึกษาไทยเหล่านี้ 



มหาวิทยาลัย	 AL	 Azhar เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของอียิปต์   

คนไทยนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในระดับ

อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อายุเฉลี่ย

ของคนไทยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

อยู่ที่ระหว่างอายุ 28 - 30 ปี เป็นการเรียนที่

ต้องใช้เวลาเพื่อการศึกษาประมาณ 4 ปี   

ผู้เรียนจากประเทศไทยนิยมที่จะเรียนใน

สาขานิติศาสตร์อิสลาม ปัญหาที่พบของ  

ผู้เรียนคือเรื่องการเงินที่ไม่พอในการใช้จ่าย 

ทุนที่มหาวิทยาลัยให้กับผู้ เรียน คือ ค่า  

เบี้ยเลี้ยงเดือนละประมาณ 92 ปอนด์

อียิปต์ (ปอนด์ละ 6 บาท) นอกจากนั้น 

สมาคมนักเรียนกรุงไคโรในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ ยังได้มอบเป็นเงินทุนให้กับ

นักเรียนทุนเพิ่มเติมอีกเดือนละประมาณ 

100 ปอนด์อียิปต์อีกด้วย นักศึกษาจาก

ประเทศไทยทีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยั

แห่งนี้แล้ว ส่วนใหญ่จะกลับมาทำงานที่

ประเทศไทย โดยมีนักศึกษาส่วนหนึ่งศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยไคโร 

ของอียิปต์ และที่มหาวิทยาลัยในประเทศ

มาเลเซีย 

 

จากการไปพบปะกับนักศึกษา และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย	 AL	 Azhar ใน

ครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละปี

มหาวิทยาลัยได้เสนอทุนให้แก่ผู้เรียนจาก

ประเทศไทยปีละประมาณ 80 ทุน เป็นการ

ให้ผ่านมาทางคณะกรรมการกลางอิสลาม

ประจำจังหวัดของไทย และในการคัดเลือก

ผู้รับทุนแต่ละปี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษายังไม่มีส่วนร่วมเข้าไปดำเนินการ 

ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่ง

เรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง

ศึกษาธิการ และ ศอบต. ควรจะได้ประสาน 

การดำเนินการร่วมกันตามความเหมาะสม

ต่อไปในอนาคต 



จุดที่สอง ที่ไปพบนักศึกษา คือ   

ที่กรุงคาร์ทูม (Khartoum) สาธารณรัฐ

ซูดาน  



ซูดาน เป็นประเทศที่มีนักศึกษาไทย

มุสลิมไปศึกษาอยู่ประมาณ 300 - 400 คน 

นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ของ

ประเทศไทย มี เพียงบางส่วนมาจาก  

ภาคกลาง เป็นการเดินทางเพื่อไปศึกษา 

ต่อของนักศึกษาเอง ส่วนใหญ่จะเรียนที่

มหาวิ ทยาลั ยนานาชาติ แอฟริ ก า   

นักศึกษาเหล่านี้เมื่อไปซูดานแล้วจะสมัคร

ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย ทุนที่ได้รับคือ 

ที่พัก (ห้องละ 8 คน) อาหาร 3 มื้อ ค่า  

เล่าเรียนฟรี เป็นการเรียนด้วยภาษาอาหรับ 

หลักสูตร 4 ปี และต้องเรียนเพื่อปรับ  

พื้นฐานทางภาษาอีก 1 ปี สาขาที่นิยมเรียน  

กันมาก คือ นิติศาสตร์ และภาษาอาหรับ 

นั กศึกษาที่ ซู ดานส่ วนมากจะมาจาก

ประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย   

ฟิลิปปินส์ อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน   

ศรีลังกา และไทย ปัญหาที่นักศึกษาไทย

พบคือ เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอต่อ  

ความเป็นอยู่ในขณะที่ศึกษา และความ  

ไม่สะดวกในการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 

ประเทศไทย เนื่องจากประเทศซูดานไม่มี

สถานเอกอัครราชทูตไทย การดูแลจึงทำ

โดยผ่านสถานทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศ

อียิปต์เท่านั้น นักศึกษาที่นี่หากมีปัญหาใน

การดำเนินชีวิตจะติดต่อเพื่อขอคำแนะนำ

ในเบื้องต้นจากกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุง

คาร์ทูม ประเทศซูดานแทน ซึ่งกงสุล

กิตติมศักดิ์ที่นี่ก็ไม่ใช่คนไทยจึงไม่สะดวก

เหมือนกับประเทศที่มีสถานทูตไทยตั้งอยู่ 



จุดที่สาม ที่ไปพบนักศึกษา คือ ที่

33



กรุงพริทอเรีย (Pritoria) สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้



แอฟริกาใต้ มีนักศึกษาไทยมาเรียน

อยู่ประมาณ 130 - 150 คน แยกย้ายกัน

ศึกษาอยู่ในเมืองต่างๆ เป็นการเรียน	

ในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งหมด

เป็นการเรียนทางด้านศาสนาอิสลาม   

ใช้เวลาในการเรียน 6 ปี และต้องเพิ่มอีก   

1 ปี สำหรับการปรับพื้นฐานทางภาษา   

การเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอาหรับ และภาษาอุรุดี นักศึกษา  

ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ของประเทศไทย 

เป็นการเรียนฟรีทั้งหมด นักศึกษาเพียงแต่

ออกค่าเครื่องบินเพื่อเดินทางมาเรียน

เท่านั้น ครู อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มาจาก

ประเทศปากีสถาน และอินเดีย เรียน

สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นการเรียนทางศาสนา

สายดะห์วะห์ (สายธรรม) จบแล้วไม่มีวุฒิ 

มีแต่เพียงประกาศนียบัตรที่แสดงให้เห็นว่า

ได้ผ่านการศึกษามาเท่านั้น นักศึกษาจาก

ประเทศไทยส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่จะมี  

วุฒิสายสามัญเพียงระดับชั้น ป.6 หรือ ม.4 

เท่านั้น นักศึกษาทุกคนที่นี่จะได้รับการ

ดูแลช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต

ไทย ณ เมืองพริทอเรีย แอฟริกาใต ้



จุดที่สี ่ที่ไปพบนักศึกษา คือ ทีเ่มือง

เคปทาวน์	 (Cape Town) สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้



เมอืงเคปทาวน ์สาธารณรฐัแอฟรกิาใต้

แห่งนี้มีนักศึกษาจากประเทศไทยมาเรียน

อยู่ เพียง 8 คนเท่านั้น เป็นนักศึกษาที่  

เดินทางมาจากกรุ ง เทพฯ เชียงใหม่ 

พระนครศรีอยุธยา สงขลา และเพชรบุรี 

เป็นนักศึกษาชายทั้ งหมด เรียนอยู่ที่

โรงเรียนกอเซมมุลอุลูม นักเรียนทั้ง 8 คน 

อายุระหว่าง 22 - 26 ปี เรียนทางด้าน

ศาสนาอิสลามโดยตรง ใช้เวลาเรียนตาม

หลักสูตร 6 ปี และต้องเรียนเพื่อปรับ  

พื้ นฐานทางภาษาก่อน เข้ า เ รี ยนตาม

หลักสูตรเป็นเวลา 1 ปี ภาษาที่ใช้ในการ

ศึกษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

ครูที่สอนเป็นครูชาวแอฟริกัน โดยโรงเรียน

แห่งนี้มีครูอยู่ทั้งหมด 12 คน นักศึกษาที่

เรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ส่วนใหญ่จะ

มาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ อังกฤษ แคนาดา เวียดนาม 

กัมพูชา และไทย ปัญหาและอุปสรรคของ

นักศึกษาที่นี่คือเรื่องของการเงินที่ไม่พอต่อ

การดำรงชีวิต และเรื่องของการเรียนเพื่อ

ปรับวุฒิทางสายสามัญให้สูงขึ้น เนื่องจาก

นักเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิสายสามัญต่ำกว่า 

ม.6 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา

แห่งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรทางศาสนา 

ซึ่งประกาศนียบัตรนี้ไม่สามารถใช้เทียบ

โอนกับวุฒิทางสายสามัญได้ ผู้ที่จบการ

ศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นครูสอน

ศาสนาหรือเป็นผู้นำทางศาสนาประจำ

หมู่บ้าน 

 

จากการที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน

นักเรียน - นักศึกษาไทยใน 3 ประเทศ   

4 เมือง ตามรายละเอียดข้างต้น พบว่าสิ่งที่

นักเรียนนักศึกษามีความปรารถนาที่จะได้

สูงสุด คือ การได้รับการดูแลจากหน่วย

งานส่วนราชการของไทยตามความ

เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ

เรียนต่อเพื่อให้ได้รับวุฒิทางการศึกษา	

สายสามัญจาก	 กศน.	 ที่สูงขึ้น เนื่องจาก

นักเรียน - นักศึกษาส่วนใหญ่ไปเรียนทาง

ด้านศาสนา ประกาศนียบัตรทางด้าน

ศาสนาที่ได้รับจากการเรียน ณ สถาน

ศึกษานั้นๆ ไม่สามารถนำมาเทียบโอนวุฒิ

ทางการศึกษาของประเทศไทยได้ และการ

ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

จากผู้มีอุปการคุณตามสมควร เนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ  

ต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ ให้ได้รับ 

ความสะดวกสบายตามที่ควรจะเป็นใน

ระดับที่ดีและเหมาะสมได้ 

 

ผมพบว่านักศึกษาที่เดินทางไปต่าง-

ประเทศเกือบจะทั้งหมด มีเป้าหมาย

สูงสุดเพื่อการศึกษา มีอยู่บ้างบางราย  

ที่ไปแต่งงานและมีครอบครัว ณ ประเทศ

นั้นๆ แต่ก็ยังคงสภาพความเป็นนักเรียน  

นักศึกษาอยู่ นักศึกษาส่วนหนึ่งตั้งข้อ

สังเกตให้กับคณะของเราได้ฟังว่า การ	

เดินทางมาต่างประเทศของพวกเขานั้น	

เขามาเพื่อศึกษาหาความรู้สำหรับเป็น

รากฐานในการพัฒนาชีวิต ไม่อยากเห็น

สังคมบางส่วนของประเทศไทยมองพวก
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

เขาว่าเขามาเพื่อเรียนรู้เรื่องการก่อการ

ร้าย ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวในลักษณะนี้ 

จะไม่เป็นผลดีต่อใครๆ ทั้งสิ้น 

 

ผมเอง... ก็คิดอย่างนั้น การไป

เยี่ยมเยียนนักศึกษาใน 3 ประเทศข้างต้น 

ของคณะผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในครั้งนี้ 

พวกเราถอดยศถอดตำแหน่งเก็บไว้ที่  

โต๊ะทำงานในประเทศไทย พวกเราไปใน	

รูปแบบของคนไทยที่มีความเมตตาเป็น

ที่ตั้ง	 ไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์ ไปดูแลคนไทย

ด้วยกันเอง เพื่อหาแนวทางในการรองรับ

เรื่องการศึกษา และการงานที่นักศึกษา

พึงจะมีในอนาคต ไม่มีแม้แต่จะคิดหรือ

มองว่ านักศึกษาของไทยเราไปเรี ยน  

ต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับการก่อ  

การร้าย ถ้าคนไทยคนไหนคิดอย่างนั้น...  

กังวลอย่างนั้น ผมว่าคนนั้นคงจะเป็นคนที่  

บ้าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

 

ถ้านักเรียนไทยที่ ไปเรียนในต่าง-

ประเทศอยากคิดเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อการ

ร้าย และต้องดั้นด้น ข้ามน้ำ ข้ามทะเล   

ต้องจากบุคคลอันเป็นที่รัก แล้วเดินทางไป

ไกลถึงขนาดนี้ ผมว่าเขาคิดผิด ชายทุ่ง   

ชายป่า ชายทะเลของบ้านเราก็มีสภาพ

แวดล้อมเหมาะสม ซึ่งสามารถใช้เป็น

สถานที่ฝึกวิทยายุทธ์หรืออาวุธอย่างนั้นได้ 

ถ้าคนคนนั้นมีจิตใจที่ชั่วช้านึกแต่จะสร้าง

เวรสร้างกรรม โดยไม่ลืมหูลืมตาดูโลกแห่ง  

ศีลธรรมใบนี้เอาเสียเลย คนคนนั้นก็คงจะ  

ทำเชน่นัน้ไดต้ามทีน่กัศกึษาตัง้ขอ้สงัเกต   
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การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่  

อยู่ ในครรภ์มารดาโดยเริ่ม เรียนรู้ จาก

กระบวนการสัมผัสและพลังจากจิตสำนึก

ในความรัก และความเอื้ออาทรที่มารดามี

ต่อทารกในครรภ์ จวบจนเมื่อคลอดออกมา

มนุษย์ก็พยายามเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่

รอบตัวและนำผลจากการเรียนรู้นั้นมาใช้

ประโยชน์เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด การเรียนรู้จึง

เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงหลุม

ฝังศพ (From womb to tomb) หรือที่  

เรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong 

learning)  

 

การ เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตของมนุษย์  

เกิดขึ้นจากหลายช่องทาง ในจำนวนนั้น 

“การอ่าน” เป็นช่องทางสำคัญที่สุดช่องทาง

หนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการสังคม

ประกิต (Socialization process) ที่เรียกว่า 

“การศึกษา” โดยเป้าหมายแรกสุดของการ

ศึกษาคือการทำให้ทุกคน “รู้หนังสือ” ซึ่ง

ช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และการบรรลุเป้าหมายของ
การศึกษาเพื่อปวงชน  

v ดร. วิรุฬห์ นิลโมจน์ 

พฤติกรรมที่แสดงออกโดยตรงในเบื้องต้น

ของการรู้หนังสือคือ “การอ่าน” (อ่าน

หนังสือออก) และการอ่านนี้เองที่เป็นเครื่อง

มือเก็บเกี่ยวความรู้ หรือช่องทางการเรียนรู้

องค์ความรู้ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาใน

ด้านต่างๆ ของบุคคลอย่างไม่หยุดยั้งเกิด

การสั่งสมเป็นทุนของความรู้ที่เพิ่มพูนอย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ 

และโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของ

แต่ละบุคคล การศึกษาจึงเป็นสิทธิที่ทุกคน

จะต้องได้รับดังที่ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2491 ซึง่ทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาติ 

ได้มีมติให้ทุกคนทั่วโลกได้รับสิทธิทางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิด ซึ่งมีนัยว่า

รัฐบาลและสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาของชาติของนานาประเทศ

ต้องเคารพ พิทักษ์และเติมเต็มสิทธิของ  

การศึกษาให้แก่พลเมืองของตนทุกคนให้

การสร้าง
โอกาสของ
การอ่าน :  

 

v กลุ่มแผนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

บทความบทความ


In conjunction with celebrations 

held for International Literacy Day on 
September 8th 2010, Thailand launched 
the National Reading Decade (2009-
2018) in a bid to promote reading 
and instill a reading habit among 
Thai people. With increasing 
emphasis given to lifelong learning, 
reading is a vital tool to empower the 
individual. It allows people to access 
information and education according 
to their needs so they can adjust   
in today’s rapidly changing world.   
It also facilitates their participation in 
society as well as reinforcing their 
rights and responsibilities as citizens. 
The following article by Dr. Wirun 
Nilmot identifies key initiatives which 
influence global efforts to promote 
literacy among people of all ages 
and backgrounds. 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 

สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดย

ปราศจากการถูกกีดกันในทุกกรณี และ

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการ

กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม 

ทัดเทียมและทั่วถึงในการประชุมภายใต้

หัวข้อ “World Conference on Education 

for All (EFA) : Meeting Basic Learning 

Needs” ณ หาดจอมเทียน ประเทศไทย ใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 คณะตัวแทนจาก 

155 ประเทศ และจาก 160 หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนจาก

องค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมกันประกาศ

ปฏิญญาจอมเทียนเพื่อเน้นย้ำประเด็นด้าน

สทิธมินษุยชนทางการศกึษาและมเีปา้หมาย

ที่จะทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงปวงชน

ได้ภายในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้โครงการ

การศึกษาเพื่อปวงชน 

 

อย่างไรก็ตามจวบจนถึงปี พ.ศ. 2543 

เป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อปวงชนก็ยัง  

มิอาจบรรลุผล ดังนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2543 จึงได้มีการประชุมระดับโลกด้าน  

การศึกษา (World Education Forum) ณ 

กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล มีผู้เข้าประชุม

กว่า 1,100 คน จาก 164 ประเทศ รวมทั้ง

ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ องค์กร

พัฒนาเอกชน (NGOs) และหน่วยงานด้าน

การศึกษาจากทั่วโลก เพื่อติดตามผลการ

ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนและ

นำเสนอสาระสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษา ซึ่งจากการประชุมนานาชาติครั้งนี้ได้

มีการกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อ

ปวงชนขึน้ 6 ประการ ภายใตก้รอบปฏบิตักิาร

การรู้หนังสือแห่งประชาชาติ	 จึงได้

พยายามให้การรับรองว่าทุกคนโดย

เฉพาะสตรีจะต้องได้รับโอกาสทางการ

ศึกษา	และการพัฒนาทางทักษะ	รวมทั้ง

การเข้าถึงโอกาสในการใช้สอยอุปกรณ์

เครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการรู้หนังสือ	

การอา่นออก	 เขียนได้	 และคำนวณเป็น	

ไม่เพียงแต่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยัง	

รวมไปถึงในชีวิตประจำวันด้วย เหล่านี้  

คือพันธสัญญาแห่งสากล (National 

commitments) ที่ต้องการให้นานาประเทศ

ทั่วโลกนำไปดำเนินการให้บรรลุผล ซึ่ง

ปรากฏว่าบางประเทศกำหนดระยะเวลาใน

การบรรลุ เป้าหมายด้านการศึกษาขั้น  

พื้นฐานได้ภายในปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่

บางประเทศยังคงยึดถือระยะเวลาตามที่

โครงการการศึกษาเพื่อปวงชนกำหนดการ

บรรลเุปา้หมายภายในป ีพ.ศ. 2558 เชน่เดมิ 

โดยทา่ทีดังกล่าวนี้ได้ส่งสัญญาณบางอย่าง

วา่ถงึแมว้า่จะสิน้ป ีพ.ศ. 2558 แลว้ เปา้หมาย

ของโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนที่เป็น  

เป้าหมายพื้นฐานที่สุดคือการรู้หนังสือ   

หรือการอ่านออก (เขียนได้ คำนวณเป็น)   

ก็อาจมิบรรลุผล เฉกเช่นเดียวกันกับที่เคย

ตั้งเป้าหมายการบรรลุผลในปี พ.ศ. 2543 

เหมือนที่ผ่านมา ดังปรากฏการณ์ที่พบว่า

ในบางประเทศอัตราการไม่รู้หนังสือของ

สตรีกลับมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับอัตราการไม่รู้หนังสือของบุรุษ และอัตรา

ดาการ์ (Dakar Framework for Action) 

เพื่อให้บรรลุถึงการศึกษาเพื่อปวงชนใน  

ป ีพ.ศ. 2558 โดยเปา้หมาย 2 ใน 6 ประการ

ดังกล่าวมีเป้าหมายที่ระบุถึง “การรูห้นงัสอื” 

และ “การอ่านออก” โดยตรง 2 

ประการ คือ เป้าหมาย

ขอ้ที ่4 ระบวุา่ “เพิม่ระดบั

ของการรู้หนังสือ	 การ

เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาต่อเนื่องในวัยผู้ ใหญ่		

โดยเฉพาะสตรีให้ถึงระดับร้อยละ	 50	

ภายในป	ีพ.ศ.	 2558” และเป้าหมายข้อที่ 

6 ระบุว่า “การพัฒนาคุณภาพและความ

เป็นเลิศทางการศึกษาในทุกๆ ด้านโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	 การรู้หนังสือ	 การ

อ่านออกเขียนได้ คำนวณเป็น และ

ทักษะต่างๆ ที่สำคัญในการดำเนินชีวิต” 

 

ในการขับเคลื่อนโครงการการศึกษา

เพื่อปวงชน (EFA) มีโครงการอื่นที่เป็นพลัง

หนุนเนื่องให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ที่

สำคัญโครงการหนึ่ง คือโครงการทศวรรษ

ของการรู้หนังสือแห่งประชาชาติ (UNLD)                     

ซึ่งดำเนินการโดยองค์การยูเนสโก โดย

กำหนดให้ช่วงป ี พ.ศ. 2546 - 2555 เป็น 

ทศวรรษของการรู้หนังสือแห่งประชาชาติ 

(UNLD) ดว้ยเหตทุีเ่ปน็ทีป่ระจกัษว์า่ประชากร 

ผู้ใหญ่กว่า 781 ล้านคนทั่วโลก ยังเป็น  

ผู้ไม่รู้หนังสือ ดังนั้นโครงการทศวรรษของ

“ โครงการทศวรรษของการรู้หนังสือแห่งประชาชาติ 
จึงได้พยายามให้การรับรองว่าทุกคนโดยเฉพาะสตรี  
จะต้องได้รับ โอกาสทางการศึกษา และการพัฒนา  
ทางทักษะ รวมทั้งการเข้าถึงโอกาสในการใช้สอยอุปกรณ์
เครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการรู้หนังสือ การอ่านออก 
เขียนได้ และคำนวณเป็น”  
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v กลุ่มแผนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การไม่รู้หนังสือของประชากรในชนบท  

เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการไม่รู้

หนังสือของประชากรในเขตเมือง เมื่อ

เปรียบเทียบกับเมื่อ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา หรือ

ข้อเท็จจริงที่พบว่าในบางประเทศอัตราการ

อ่านหนังสือของประชากรลดลงเกือบทุกวัย 

เป็นต้น ซึ่งมูลเหตุพื้นฐานที่สำคัญเป็น

เงื่อนไขเดิมในประเทศเหล่านั้น อาทิ   

การเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 

ซึง่สง่ผลตอ่การไมป่ฏบิตัติามปฏญิญาตา่งๆ 

ว่าด้วยเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนอันเป็น

พันธสัญญาแห่งสากลดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้

หากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงรากฐานของ

มูลเหตุของความเพิกเฉยต่อพันธสัญญา  

ดังกล่าวก็จะพบว่ามีหลายประการ เช่น 

ความอคติต่อสถานะของบุคคล เชื้อชาติ 

ชนชั้น และการนับถือศาสนาหรือความ

แตกต่างของชาติพันธุ์ (Ethnocentric   

attitude or ethnocentrism) ความยากจน

ของประเทศ เป็นต้น เหล่านี้เป็นประเด็น

ท้าทาย (Challenges) ขององค์การ

สหประชาชาติและองค์การยูเนสโกที่ต้อง

เผชิญต่อไปหากจะมุ่งหวังให้การศกึษาเพือ่

ปวงชนบรรลเุปา้หมายทีก่ำหนดไว ้ถ้าเช่นนั้น

ทางออกของประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้

ควรจะเป็นอย่างไร	?

 

ข้อเสนอชุดหนึ่งสำหรับทางออกที่ไม่

เกี่ยวกับการใช้กลไกทางการเมืองและทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศในเวทีโลก คือ 

การที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคมทั้ง

ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กร

ต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและไม่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง

บรรยากาศของการอ่านให้เกิดขึ้นในที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศ ทำประเทศให้เป็นห้องสมุด

ประชาชน มีสื่อส่งเสริมการอ่านให้เลือก

อย่างหลากหลายที่คนเพียงรู้หนังสือก็

สามารถเลือกอ่านหรือถูกดึงดูดให้อ่านได้

โดยสีสัน รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหาและ

ภาษาที่ สามารถ เลื อกที่ จะอ่ านที่ เ กิ ด

ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล 

ทุ ก ค น ด ำ เ นิ น ชี วิ ต อ ยู่ ใ น ท่ า ม ก ล า ง

บ ร ร ย า ก า ศ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย  

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถึง  

ได้ง่ายตั้งแต่ในครัวเรือนจนกระทั่งสถานที่

สาธารณะ ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า “ทำ

ประเทศให้เป็นห้องสมุดของประชาชน” 

ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อการคงสภาพของการ  

รู้หนังสือจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

แต่ยังเป็นการสร้างหรือกระตุ้นให้คนมีนิสัย

รักการอ่านอีกด้วย แน่นอนที่สุดผู้ที่จะ  

เริ่มต้นทำให้คนอื่นเห็นคล้อยตามก็คือ

รัฐบาลและกลไกต่างๆ ของรัฐ และหาก

รัฐบาล (สำหรับประเทศกำลังพัฒนา) มี  

นโยบายเรยีนฟรสีำหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อย่าใช้หลักความเสมอภาค (Equality) แต่

ควรใชห้ลกัความเปน็ธรรม (Equity - based 

targets) โดยให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้  

ใน 40% สุดท้ายของประเทศ เพื่อให้  

กลุ่มคนยากจนได้มีโอกาสเป็นผู้รู้หนังสือ 

และยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

เหล่านี้เป็นต้น รวมทั้งการปลุกเร้าความมี

ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิในความ

เปน็พลเมอืงของประเทศของกลุม่ประชาชน

ต่างๆ ที่อาจจะอยู่ในฐานะของพลเมืองชั้น

สองของประเทศตลอดจนการใช้มาตรการ

จูงใจทางสังคมต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน การจัดสภาพต่างๆ ดังที่

กล่าวมานี้เป็นการสร้างโอกาสของการอ่าน

ทำให้การอ่านเป็นวิถีชีวิตของคนในชาติซึ่ง

เป็นช่องทางสำคัญของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของประชาชนอันจะนำไปสู่การบรรล ุ 

เปา้หมายของการศกึษาเพือ่ปวงชนในเวลาที่

ไมห่า่งไกลนกั   
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