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1. เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมท้ังความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

2. เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สำาหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. เพ่ือเปน็เวทแีลกเปลีย่นความคิดเหน็ ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัความรว่มมอืกบัต่างประเทศของกระทรวงศกึษาธกิารในอนัที ่
 จะนำามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต
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คอลมันบ์ทความมรดกโลกในฉบบันี ้ขอนำาเสนอเรือ่งราวของ
อุทยานแห่งชาติและน้ำาตกอีกวาซูในพรมแดนของประเทศ
บราซิล ตอนที่ 2 ที่ต่อเนื่องจากมรดกโลกอีกวาซูในอาร์เจนตินาที่นำา
เสนอไปแล้วในวารสารฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553 ขอเชิญ 
ทุกท่านท่องเที่ยวไปกับความสวยงามและน่าประทับใจของมรดกโลก
แห่งนี้ได้ในเล่มค่ะ 

ตดิตามอา่นวารสารความรว่มมอืกบัตา่งประเทศของกระทรวง
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ฉ บั บ ปั จ จุ บั น แ ล ะ ฉ บั บ ย้ อ น ห ลั ง ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.bic.moe.go.th แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...

การศกึษาเปน็กลไกหน่ึงท่ีสำาคญัมากท่ีสดุในการพัฒนาเศรษฐกจิ 
สังคม และประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนจึงถือเป็นการเน้นย้ำา
ความสำาคัญในบทบาทน้ีและยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่มนุษย์
ทุกคนบนโลกอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ 
ทุกศาสนา รวมถึงคนพิการ คนด้อยโอกาสทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้ประชากร
ในสังคมน้ันๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและดำารงชีวิตอย่างมีความสุข มี 
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้
ประเทศชาติเหล่านั้นมีความเจริญรุดหน้าทัดเทียมประชาคมโลก 

วารสารความรว่มมือกับตา่งประเทศของกระทรวงศกึษาธกิารฉบบันี้
จึ งขอนำาท่านทั้ งหลายสู่ เวทีการประชุมสำาคัญระดับโลก นั่นก็คือ  
การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้น
เมื่อวันท่ี 22 - 24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท  
จอมเทียน - พัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของการศึกษา
ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งประวัติศาสตร์  
อีกคราวหน่ึงท่ีจัดข้ึนเพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวของการศึกษาเพ่ือปวงชน 
ที่ทั่วโลกได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปฏิญญาจอมเทียน (ประเทศไทย พ.ศ. 2533) 
จนถึงปฏิญญาดาการ์ (ประเทศเซเนกัล พ.ศ. 2543) โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ด้านการศึกษาจาก 34 ประเทศ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความ 
ร่วมมือเพื่อพัฒนาจากประเทศในทวีปต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง
ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
ด้วย และการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งยืนยัน
ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังจนเกิด 
ผลสำาเร็จตามเป้าหมาย และเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ให้ประเทศต่างๆ 
รับรู้ถึงการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
เท่าเทียม โดยเราได้นำาสาระและบรรยากาศการประชุมฯ มาฝากไว้ใน
คอลัมน์ In Focus ให้ผู้อ่านได้ร่วมรับรู้วาระสำาคัญครั้งน้ี นอกจากนี้ ยังมี
บทความพิเศษเร่ืองการศึกษาเพ่ือปวงชนจาก ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพิ่มเติมสาระ
ความรู้ที่น่าสนใจด้วย 

นอกจากเรือ่งการศกึษาเพือ่ปวงชนแลว้ ยงัมคีวามเคลือ่นไหวดา้น
การศึกษากับต่างประเทศ อาทิ เรื่องการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 46 
และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ประเทศบรูไน- 
ดารุสซาลาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงนาม MOU ด้านการศึกษา
ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียด้วย เรื่องโครงการสัมมนาตะวันออกกลาง
ศึกษาสัญจร ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยการ
สัมมนาวิชาการท่ีเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศแถบตะวันออกกลาง การ
ศึกษาสัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการเยี่ยมชม
มัสยิดตะเกี่ยและมัสยิดกุฎีช่อฟ้า เป็นต้น และโครงการทุนสนับสนุนให้
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นที่
โรงเรียนภาษาและศิลปะการประกอบอาหารไทยเสาวภา สุขุมวิท 23 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้แก่ 
ชาวต่างชาติ รวมทั้งเรื่องการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน ระดับชาติ ประจำาปี 2554 เพื่อคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษในเดือน
พฤษภาคมด้วย 

Education has long been recognized as one of the most 
important tools to promote the social and economic development of a 
nation. The global agenda on Education For All (EFA) and six EFA 
goals, which receive attention in this issue of the Bulletin, represent  
a vision of a desirable future agreed upon by delegates from  
one hundred and fifty five countries and a hundred and fifty government 
and non government organizations in Jomtien, Thailand in 1990. 
Since then many countries have introduced major programmes of 
education reform. For Thailand, the reform strategy was launched with 
the promulgation of the National Education Act (1999). 

Readers can learn about the 10th Meeting of High Level Group 
on Education for All, which was held during March 22-24, 2011 at 
Royal Cliff Beach Resort, Jomtien, Chonburi. HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn, who has been recognized by UNESCO as one of 
their Goodwill Ambassadors for her personal efforts in reaching out to 
minority groups, graciously presided over the opening ceremony. 
Thailand was proud to host this important international meeting in 
which Ministers and senior education officials from thirty four 
countries followed up on progress made. The Bulletin has the honour 
of publishing an additional special article on this topic written by Dr. 
Preeyanuch Jariyawittayanon, the honorable official from the Office of 
the Permanent Secretary of Education.

At the regional level, Southeast Asian countries are united 
under the frameworks of ASEAN and SEAMEO. We are pleased, 
therefore, to include reports on the 46th SEAMEO Council Conference 
and 6th ASEAN Education Ministers Meeting which took place in 
Brunei Darussalam. We also provide information on the Seminar on 
Thai – Middle East Relations, a project to supporting foreign students 
in studying Thai language and culture, as well as the 2011 National 
English Speech Contest.

For our article on World Heritage, we travel once again to South 
America for the second part of the article on the Iguaçu Falls and  
Parks of Argentina and Brazil.

May we remind you that the Bulletin on International 
Cooperation of the Ministry of Education is also available online at 
www.bic.moe.go.th. Until the next issue.
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การประชุมระดับสูง

ว่าด้วยการศึกษา 

เพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี  ได้ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็น
ประธานเปิดงานจัดการประชุมนานาชาติ  
“การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ครั้งที่ 10” (10th Meeting of the 
High Level Group on Education for All 
หรือ EFA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 
มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช 
รีสอร์ท จอมเทียน-พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย
นางอิรินา โบโกว่า ผู้อำานวยการใหญ่องค์การ 
ยูเนสโก เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม 
และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานและร่วม
ให้การต้อนรับผู้นำา ด้านการศึกษาของชาติ
สมาชิกองค์การยูเนสโกท่ีมาเข้าร่วมการประชุม
จาก 41 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนองค์การ

v ดุริยา อมตวิวัฒน์

vv สุปราณี คำายวง

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

On 22 March 2011, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over 
the opening ceremony of the 10th Meeting of the High Level Working Group  
on Education For All (EFA) together with Prime Minister Abhisit Vejjajiva and 
UNESCO the Director General, Irina Bokova. Thailand was pleased to 
welcome heads of state, ministers, vice ministers and high officials for 
education, representatives from international, regional and national 
development agencies, UN agencies, as well as EFA partners from private 
sector and civil society. The High Level Group on EFA, a mechanism for EFA 
coordination, meets annually to ensure that political support, financial and 
technical resources remain focused on achievement of the six EFA goals. It 
was fitting that the 10th Meeting of the High Level Group should return to 
Jomtien-Pattaya since this is where the EFA agenda was originally launched 
twenty years ago. 

Back to back with the High Level Group Meeting was a one-day, Asia 
Pacific Regional Preparatory Meeting on “Education and the Achievement of 
the Millenium Development Goals”, organized in collaboration with the UN 
Department of Economic and Social Affairs (ECOSOC) and the Ministry of 
Education, Thailand. High officials from thirteen countries together with 
representatives from eighteen international government and non-government 
development partners participated in the discussions.

In FocusIn Focus
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ระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก สหประชาชาติ
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนระหว่าง
ประเทศ เข้าร่วมประชุม 224 คน 

การท่ีประเทศไทยไดร้บัเกยีรตใิหเ้ปน็ 
เจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ มีเหตุผลเนื่องมาจาก
ประเทศไทยเป็นต้นกำาเนิดวาระการศึกษาเพื่อ
ปวงชน โดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับ
โลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน เมื่อปี 2533 
ดังนั้นในปี 2554 จึงถือเป็นการครบรอบการ
รับรองปฏิญญาจอมเทียนว่าด้วยการศึกษา
เพื่อปวงชน ยูเนสโกจึงเห็นว่าการกลับมา
ประชุมที่จอมเทียน-พัทยาจะเป็นการรำาลึกถึง
ประวัติศาสตร์ของต้นกำาเนิดวาระการศึกษา
เพ่ือปวงชน โดยได้นำาปฏิญญาจอมเทียนที่ได้
มีการรับรองไปเมื่อ 20 ปีที่แล้วมาทบทวนและ
พิจารณาแนวทางท่ีจะดำาเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนในปี 2558 ซึ่ง
ทำาให้มีการกล่าวถึงปฏิญญาจอมเทียนกัน
อย่างกว้างขวางและใช้เป็นแนวทางในการจัด
ทำาแถลงการณ์จอมเทียน และที่ประชุมได้ 
ให้การรับรองในวันที่  23 มีนาคม 2554 
นอกจากนี้ยูเนสโกยังได้ชื่นชมประเทศไทยที่ 

ให้ความสำาคัญและจัดการศึกษาได้อย่าง
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การดำาเนิน
โครงการเรียนฟรี 15 ปี การให้การศึกษาแก่
กลุ่มคนไร้สัญชาติ เป็นต้น 

สาระสำาคญัของแถลงการณจ์อมเทยีน
ในการประชุมครั้ งนี้ ได้สะท้อนให้ เห็น ถึง
เจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำาด้านการศึกษา 
จากทั่วโลกในการตระหนักถึงความสำาคัญของ
การศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในทุกมิติ 
ดั งนั้ นการประกาศเจตนารมณ์ดั งก ล่าว 
ถือ เป็นการ เร่ ง รัดให้ เ กิดการดำ า เนินการ
พัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายให้ได้
มากที่สุด ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควร
จะต้องดำาเนินการในเรื่องของการเข้าถึง 
การศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ซึ่งงบประมาณเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่
ประชุมได้ให้ความสำาคัญอย่างมาก และได้
เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่การศึกษามากขึ้น โดยขอให้อยู่ไม่ต่ำากว่า
ร้อยละ 15 - 20 ของงบประมาณประเทศ 
นอกจากนี้  ยังเห็นว่าความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกำาลังพัฒนาด้วยกันจะทำาให้เกิดพลัง

การกลับมาประชุมที ่จอมเทียน-

พัทยาจะเป็นการรำาลึกถึงประวัติศาสตร์ 

ของต้นกำาเนิดวาระการศึกษาเพื่อปวงชน 

โดยได้นำาปฏิญญาจอมเทียนที ่ ได้มีการ

รับรองไปเมื ่อ 20 ปีที ่แล้วมาทบทวน

และพิจารณาแนวทางที ่จ ะดำ า เนินการให้

บรรลุ เป้ าหมายการศึกษาเพื ่อปวงชน 

ในปี 2558

ในการขับเคล่ือนการศึกษาด้วยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ภายหลงัการประชมุดงักลา่ว กระทรวง
ศึกษาธิการได้ร่วมกับกรมกิจการเศรษฐกิจ
และสังคมของสหประชาชาติ  (Un i ted 
Nations Department of Economic and 
Social Affairsl : UNDESA) เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมหารือระดับภูมิภาคสำาหรับ
เอเชียและแปซิฟิก เพื่อติดตามการดำาเนิน
งานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
ของสหประชาชาติ ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งน้ี คือ เพื่อ
ทบทวนสภาพการดำาเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
สหประชาชาติ (UN Millennium Development 
Goals -MDGs) ซึ่งมีทั้งหมด 8 เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่  
เป้าหมายที่ 2 คือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ซ่ึงประเทศไทยได้บรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว แ ล ะ ไ ด้ กำ า ห น ด 
เ ป้าหมายเ พ่ิม เติมที่ ท้ าทายมากยิ่ งกว่ า 
เป้าหมาย MDG ที่ เรียกว่า เอ็มดีจีพลัส 
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(MDG+) สำาหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ การศึกษากับการขจัด
ความยากจน การศึกษากับสุขอนามัย และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยท้ายสุดได้มี
การพิจารณาเสนอนโยบายที่สำาคัญสำาหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีจุดเน้นที่สำาคัญคือการ
สร้างหุ้นส่วนการทำางาน การเพิ่มงบประมาณเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้นำา
เสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรี ของสภาเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ (Economic 
and Social Council : ECOSOC) ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม 2554 
โดยกรมกิจการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้แทนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อนำาเสนอผลการประชุมครั้งนี้

แถลงการณ์จอมเทียน
จอมเทียน ประเทศไทย

22 - 24 มีนาคม 2554

1. พวกเรา รัฐมนตร ีเจา้หนา้ทีใ่นระดบัผูน้ำาขององคก์ารความรว่มมอืระดบัพหภุาคแีละ
ทวิภาคี และผู้แทนอาวุโสของภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ได้มาอยู่พร้อมกันตามคำาเชิญของ
ผู้อำานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกที่จอมเทียน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2554 
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 พวกเรารู้สึกซาบซึ้งในการ
ให้การต้อนรับที่อบอุ่นของรัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้พวกเราขอแสดงความเสียใจ
อย่างสุดซ้ึงกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และมหันตภัยจาก
นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้

2. ขณะนีเ้หลอืเวลาเพยีงไมถ่งึ 4 ป ีกอ่นจะถงึป ีพ.ศ. 2558 ซึง่เปน็ปทีีไ่ดก้ำาหนดใหบ้รรลุ
เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน และจากแนวโน้มที่ปรากฏอยู่พวกเราอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ได้ ซึ่งหลายประเทศที่ยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2551 มีเด็กที่ไม่ได้ 
เข้าเรียนถึง 67 ล้านคน และร้อยละ 17 ของประชากรโลกวัยผู้ใหญ่ยังขาดทักษะการรู้หนังสือ 
ขั้นพื้นฐาน พวกเราเรียกร้องให้มีพันธกรณีที่แข็งขันและเร่งดำาเนินความพยายามทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อปวงชน พร้อมทั้งเร่งดำาเนิน
การเรื่องของสิทธิทางการศึกษา

3. การดำาเนินการตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศต่างๆ และในแต่ละ 
เป้าหมายยังไม่ได้มีความก้าวหน้าที่สมดุลกัน แต่ความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดคือการเข้าเรียนใน
ระดับประถมศึกษา และหลายประเทศได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
เพื่อปวงชนในระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม สำาหรับความก้าวหน้าในเป้าหมายอ่ืนๆ อาทิ  
การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย การเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ การฝึกอบรมและการศึกษา 
ด้านอาชีวะ ความเสมอภาคทางการศึกษาของหญิงชาย และการรู้หนังสือ ตลอดจนคุณภาพการ
ศึกษายังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ เด็ก คนรุ่นหนุ่มสาว และผู้ใหญ่จำาเป็นต้องได้รับค่านิยม 
ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จะช่วยการเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต โดย
เฉพาะในขณะที่เกิดภาวะวิกฤติทางการเงินของโลกในปัจจุบัน พวกเราเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษา
ควรจะส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่โดยต้องมีการ 
ส่งผ่านจากบ้านไปสู่โรงเรียนและระดับอุดมศึกษา และจากระดับโรงเรียนไปสู่โลกของการทำางาน

4. การเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษามีความเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อน 
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ พวกเราจึงขอยืนยันว่าไม่ควรเลือกดำาเนินการในอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่ต้องดำาเนินการไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างครบพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ การจัดให้มีครูที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเป็นปัจจัย
สำาคัญในการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจะต้องตอบสนองต่อความหลากหลาย ทั้งนี้ ระบบ
ต่างๆ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อจะได้สามารถติดตามและวัดผลการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้  
ยังควรสำารวจความต้องการการจัดการศึกษาในรูปแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้วย และการ
อุดมศึกษาและการวิจัยควรจะต้องเข้ามาช่วยมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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5. ความเสมอภาคทางการศกึษาเปน็สิง่ทา้ทายอกีประการหนึง่ทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการแกป้ญัหาความเหลือ่มล้ำาอนัเนือ่งมาจากการแบง่กลุม่
ด้อยโอกาสและถูกเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุจากการถูกกีดกันทางเพศ รายได้ ที่ตั้งบ้านเรือน สัญชาติ ความพิการ ภาษา และลักษณะทางเชื้อชาตินั้น
เป็นอุปสรรคท่ีสำาคัญของการศึกษาเพื่อปวงชน สตรีและเด็กผู้หญิงยังคงเผชิญกับปัญหาที่สำาคัญๆ : ในปี พ.ศ. 2551 จำานวนสตรีเกือบสองในสาม
จากจำานวนประชากรวัยผู้ใหญ่กว่า 796 ล้านคน ขาดทักษะการรู้หนังสือข้ันพ้ืนฐาน ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนที่ไม่สมดุลกันระหว่างขีดความสามารถของเด็กผู้หญิงในการสร้างรายได้กับผลลัพธ์ความก้าวหน้าของประเทศในด้าน
สุขภาพและการศึกษา พวกเราให้คำาม่ันว่าจะแสวงหาการสร้างนวัตกรรมในการดำาเนินโครงการเพื่อปกป้องสังคม และระดมทรัพยากรเพื่อจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าว

6. พวกเราขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลแหง่ชาต ิซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัทีม่ภีาระรบัผดิชอบโดยตรง และไดร้บัการสนบัสนนุจากสมาชกิรฐัสภาชว่ย
จัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) และ/หรืออย่างน้อยร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมดให้กับการศึกษาและ
ทำาให้เกิดตัวบ่งช้ีถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับปฏิญญาแอดดิส อบาบา พวกเราขอเรียกร้องให้ชุมชนนานาชาติช่วยแสดง 
พันธกรณีทางการเมืองและทางการเงิน รวมทั้งช่วยสนับสนุนโครงการสู่การศึกษาเพ่ือปวงชนแบบเร่งด่วนให้ประสบความสำาเร็จ พร้อมท้ังช่วยกัน
ระดมงบประมาณอีกประมาณ 16 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีรายได้น้อยบรรลุเป้าหมายหลักของการศึกษาเพื่อปวงชน

7. พวกเราไมส่ามารถเพกิเฉยตอ่ความตอ้งการทีเ่รง่ดว่นในการปกปอ้งการศกึษาในประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้อกีตอ่ไปได ้
โรงเรียนได้กลายเป็นเป้าหมายของผู้ที่สู้รบกัน และเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ครูสตรีมีความเปราะบางต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรง 
ดังนั้น ระบบการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาสามารถแสดง
บทบาทสำาคัญในการสร้างสันติภาพในบริบทที่เปราะบางโดยการสร้างความเข้าใจกันในเรื่องความอดกล้ันและการเคารพซึ่งกันและกัน ดังน้ัน พวก
เราจึงขอเรียกร้องให้ชุมชนนานาชาติช่วยกันส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและอยู่ในบริบทที่เปราะบาง ให้การศึกษาเป็นส่วน
สำาคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูต่างๆ 

8. พวกเราควรจะตอ้งเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของภาคประชาสงัคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุระดบั รวมทัง้คนวยัหนุม่สาวในกระบวนการ
ตัดสินใจ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและในการดำาเนินการติดตามสิทธิทางการศึกษา ทั้งนี้รวมถึงในระดับท้องถ่ินด้วย องค์การจากภาคประชา
สังคมต่างๆ จำาเป็นต้องเป็นผู้นำาทางสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถือว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นสิทธิและได้รับการรับรองโดยตราสาร
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

9. หลกัฐานสำาคญัแสดงใหเ้หน็วา่การลงทนุการศกึษานำาไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืและชว่ยสง่เสรมิความมัน่คงของมนษุย ์การใหก้ารศกึษา
เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ควรได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ความรู้และทักษะที่ประชาชนได้รับจากการ
ศึกษาช่วยทำาให้พวกเขามีพลังและช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่พวกเขาซึ่งจะทำาให้เขาหลุดพ้นจากความยากจน การศึกษาที่มีคุณภาพมีประโยชน์ในการ
สร้างสุขอนามัยท่ีดีทำาให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม
และช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการประกาศใช้มากว่า 60 ปี ได้กำาหนดให้การศึกษาระดับประถมศึกษา
เป็นการศึกษาที่จัดให้ฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับ พวกเราทั้งในส่วนปัจเจกบุคคลและส่วนรวมจะร่วมกันเรียกร้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ดังกล่าวให้แก่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ตลอดรวมทั้งสตรีและบุรุษทั้งหลายทั่วโลก

10. ชมุชนนานาชาตติอ้งแสวงหาความรว่มมอืและหุน้สว่นใหม่ๆ  โดยรวมถงึความรว่มมอืระหวา่งประเทศกำาลงัพฒันา และระหวา่งประเทศ
กำาลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว หุ้นส่วนกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาสำาหรับกลุ่ม 
ชายขอบ พวกเราขอให้องค์การยูเนสโกดำาเนินการปฏิรูปให้สำาเร็จเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เพื่อปวงชนอื่นๆ

11. ณ จอมเทยีน สถานทีซ่ึง่ผูแ้ทนจาก 155 ประเทศไดใ้หก้ารรบัรองปฏญิญาโลกวา่ดว้ยการศกึษาเพือ่ปวงชนมามากกวา่ 20 ป ีพวกเราขอ
ยืนยันพันธกรณีในอันจะบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนด้วยกัน ขอพวกเราจงร่วมมือกันในการเร่งดำาเนินการให้ประสบผลสำาเร็จอย่างจริงจัง

แปลจาก : JOMTIEN STATEMENT 22 - 24 March 2011 Jomtien, Thailand 

แปลโดย : สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การประชุมระดับสูงว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือปวงชน

    ความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุ
ระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อปี พ.ศ. 
2533 ที่จอมเทียน จังหวัดชลบุ รี  ร่วมกับ 
องค์การยูเนสโก และหน่วยงานสหประชาชาติ
อ่ืนๆ ซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นได้กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือปวงชนในปฏิญญา
จอมเทียนไว้ 6 ประการ คือ

1. ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและ
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น 
พื้นฐานให้ทั่วถึง ภายในปี พ.ศ. 2543

3. ปรบัปรงุผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เพื่อให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานขั้นต่ำาที่สูงขึ้น

4. ลดอัตราการไมรู่ห้นงัสือของผูใ้หญ่
ในปี พ.ศ. 2543 ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตราในปี 
พ.ศ. 2533 โดยเน้นการเรียนรู้ของเด็กหญิง
และสตรี

“...นับตั้งแต่ปี 2548 ข้าพเจ้าได้รับเกียรติจากองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น 
ทูตสันถวไมตรีคนแรกจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียนกำาลังจะ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ข้าพเจ้าหวังว่า เราชาวอาเซียนจะ 
เข้มแข็งยิ่งขึ ้นในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคนี้ ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ และรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ของไทย ท่ีได้ร่วมกันจัดการประชุมระดับสูง คร้ังท่ี 10 ข้ึน ณ สถานท่ี 
ซึ่งเราได้ร่วมกันเริ่มต้นขบวนการการศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อ 20 ปีก่อน 
ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และด้วยความร่วมมือกันจะทำาให้ เรา
สามารถเสาะหายุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อ 
ปวงชน ในความเพียรพยายามเพื่อให้โลกของเราดีขึ ้นและสงบสุขสำาหรับ
ทุกคน...” 

พระราชดำารัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-
บรมราชกุมารี ในพิธี เปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อ 
ปวงชน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ จอมเทียน- 
พัทยา จังหวัดชลบุรี
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5. ขยายการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และการฝึกอบรมทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชี พ ข อ ง เ ย า ว ช น แ ล ะ ผู้ ใ ห ญ่ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและ
การงานอาชีพที่ดีขึ้น

6. เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และคา่นยิม 
ที่ จำ า เป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ 
บุคคลและครอบครัว ในรูปแบบและวิธีการที่ 
หลากหลาย

ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2543 องค์การยเูนสโก
ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ ที่ดำาเนิน
การเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน ได้จัดการ
ประชุมเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนตามเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ในการประชุมที่จอมเทียน ที่กรุง
ดาการ์  ประเทศเซเนกัล ซึ่งผลปรากฏว่า
ประเทศสมาชิกยังไม่สามารถดำาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำาหนดไว้ในปฏิญญา
จอมเทียนได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้กำาหนด 
เป้าหมายที่จะบรรลุการศึกษาเพื่อปวงชน
ภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ในกรอบปฏิญญา
ดาการ์ ดังนี้

1. ขยายและปรบัปรงุการศกึษาและ
การดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่
เปราะบางและด้อยโอกาส

2. จดัใหเ้ดก็ทัง้หมดโดยเฉพาะเดก็ 
ผู้หญิง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำาบาก และเด็ก
ที่เป็นกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ สามารถเข้าถึง
และเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาภาคบังคับ
ที่มีคุณภาพภายในปี พ.ศ. 2558

3. จดัการศกึษาทีต่อบสนองความ
ต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่
ทั้งหมดผ่านโครงการทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน

4. พฒันาอตัราการรูห้นงัสือของผู้ใหญ่
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2015 
(พ.ศ.  2558)  โดยเฉพาะสตรี  และการ
พัฒนาการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ต่อเนื่องสำาหรับผู้ใหญ่ทั้งหมดให้เท่าเทียมกัน 

5. ขจดัความเหลือ่มล้ำาทางเพศใน 
การศึกษาระดับประถมและมัธยมภายในปี 
ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) และทำาให้เกิดความ
เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาภายในปี ค.ศ. 
2015 (พ.ศ. 2558) โดยเน้นการเข้าถึงของเด็ก
ผู้หญิงและทำาให้เกิดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ

6. พฒันาคณุภาพการศกึษาในทกุดา้น
และรับรองความเป็นเลิศทั้งหมดเพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสามารถ 
วัดได้ โดยเฉพาะในเรื่องการรู้หนังสือ การ

“วิสัยทัศน์แห่งจอมเทียนเป็นเรื ่องที่เรียบง่ายและทรงพลัง คนทุกคน 
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่จะได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้
เข้ าถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน โดยที่จ ะ เริ ่มจากเด็กปฐมวัยผ่ าน
โครงการการพัฒนาเด็กโดยรวม และต่อเนื่องไปยังวัยผู้ ใหญ่ผ่าน
โครงการการรู้หนังสือและการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเป็นความมั่งคั่ง
ทั้งตัวบุคคลและประเทศ จอมเทียน+20 ต้องส่งต่อใจความสำาคัญนี้
ออกไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อไปสู่อนาคตที่มั ่นคง
และรุ่งเรื ่อง”

คำากล่าวตอนหนึ่งของนางอิรินา โบโกว่า ผู้อำานวยการใหญ่ 
องค์การยูเนสโก ในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อ 
ปวงชน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ จอมเทียน-
พัทยา จังหวัดชลบุรี

คำานวณตัวเลขและทักษะที่จำาเป็นต่อชีวิต

กลไกการดำาเนินการติดตามผลการ
บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน

ทีป่ระชมุระดบัโลกดา้นการศกึษา ในป ี
พ.ศ. 2543 เห็นว่าควรมีกลไกในการติดตาม
การดำาเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้มีการกำาหนดกลไกท่ีสำาคัญขึ้น  
3 ประการ ท่ีจะติดตามความก้าวหน้าการศึกษา
เพื่อปวงชนเป็นประจำาทุกปี ดังนี้

1. การแตง่ตัง้ผูป้ระสานงานดา้น
การศึกษาเพ่ือปวงชนระดับชาติ (National 
Education for All Coordinator)

องคก์ารยูเนสโกไดเ้ชิญชวนใหป้ระเทศ
สมาชิกแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการศึกษา
เพ่ือปวงชนระดับชาติเพ่ือเป็นผู้ประสานงาน
กลางระหว่างยูเนสโกและการดำาเนินงาน
ภายในประเทศ และได้จัดให้มีการประชุม 
ผู้ประสานงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน 
ระดับชาติเป็นประจำาทุกปีในแต่ละภูมิภาค

2. การจดัทำารายงานระดับโลกเพือ่
ติดตามการศึกษาเพื่อปวงชน  (Global 
Monitoring Report : GMR) 

องคก์ารยเูนสโกไดด้ำาเนนิการจดัทำา
รายงานระดับโลก เพ่ือเป็นการติดตามความ
ก้าวหน้าในการดำาเนินการศึกษาเพื่อปวงชน
เป็นประจำาทุกปี โดยจะเน้นความก้าวหน้าใน
ภาพรวมและเฉพาะเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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3. การประชมุระดบัสงูวา่ดว้ยการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All High 
Level Group : EFA HLG) 

การประชมุระดบัสงูเปน็กจิกรรมทีจ่ดัขึน้
เป็นประจำาทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำาด้านการ
ศึกษาของรัฐบาลประเทศสมาชิก องค์กร
พัฒนานานาชาติ หน่วยงานสหประชาชาติ 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม
ตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันระดมความคิดเห็น
และทรัพยากรเพื่อเป็นการลงทุนด้านการ
ศึกษาเพื่อปวงชน 

ผู้เข้าประชุม
ในการประชมุแตล่ะครัง้ยเูนสโกจะรว่ม

กับหน่วยงานที่เป็นภาคีเรื่องการศึกษาเพื่อ 
ปวงชนพิจารณาผู้ ท่ีจะเข้าร่วมการประชุม 
ดังกล่าว รวมประมาณ 40 แห่ง/ประเทศ โดย
จะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. หนว่ยงานหรอืประเทศผูบ้รจิาค 
ประเทศพัฒนาแล้ว และธนาคารพัฒนาต่างๆ

2. ประเทศในกลุม่ E9 คอื ประเทศทีม่ี
อัตราการไม่รู้หนังสือสูงและมีอัตราประชากร
สูง มี 9 ประเทศ คือ บังกลาเทศ บราซิล จีน 
อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย 
และปากีสถาน

3. ประเทศทีม่ศีกัยภาพจะเปน็ประเทศ
ผู้บริจาค เช่น สาธารณรัฐเกาหลี และยุโรป
บางประเทศ

4. ประเทศทีย่งัไมม่พีฒันาการทาง
ด้านการศึกษาที่ก้าวหน้ามาก เช่น กลุ่ม
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกา

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษา
เพื่อปวงชนที่ผ่านมา

ครัง้ที ่1 จดัขึน้ทีส่ำานกังานใหญย่เูนสโก 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2544

ครัง้ที ่2 จดัขึน้ทีก่รงุอาบจูา ประเทศ
ไนจีเรีย ในปี 2545

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย ในปี 2546

ครัง้ที ่4 จดัขึน้ทีก่รงุบราซเิลยี ประเทศ
บราซิล ในปี 2547

ครัง้ที ่5 จดัขึน้ทีก่รงุปกักิง่ สาธารณรฐั
ประชาชนจีน ในปี 2548 (ไทยได้รับเชิญ)

ครัง้ที ่6 จดัขึน้ทีก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์
ในปี 2549

ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่กรุงดาการ์ ประเทศ
เซเนกัล ในปี 2550

ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศ
นอร์ เวย์  ในปี  2551 (ไทยได้รับเชิญเข้า
สังเกตการณ์)

ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่กรุงแอดดิส อบาบา 
ประเทศเอธิโอเปีย ในปี 2553 (ไทยได้รับเชิญ) 
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จอมเทียน ชลบุรี ประเทศไทย กลายเปน็เมอืงจารกึในประวตัศิาสตร์
โลกโดยเป็นแหล่งกำาเนิดปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Jomtien Declaration “Education for All”)

การศกึษาเพือ่ปวงชนครอบคลมุความหมายถงึ มนษุยท์กุคนในโลกใบนี้
ต้องได้รับการศึกษาหรืออีกนัยหนึ่ง การศึกษาต้องจัดให้มนุษย์ทุกคน

 
ข้อตกลงของประเทศสมาชิกองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งได้มาประชุมระดับโลกเร่ืองการ
ศึกษาเพื่อปวงชนที่หาดจอมเทียนเมื ่อปี พ.ศ. 2533 (World Conference 
on Education for All) โดยทุกประเทศมีความเห็นพ้องกันว่าการศึกษาเป็น
สิทธิอันพึงมีของประชากรโลก เพราะการศึกษาจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง ดังน้ัน 
ประเทศสมาชิกจะต้องมีนโยบายและเร่งรัดจัดการศึกษาให้กับประชาชนของ

การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education  
for All)

v ผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

It is twenty years since members of the international 
community first assembled for the World Conference on 
Education for All (EFA) in Jomtien, Thailand. In a 
declarat ion that  has s ince guided educat ional 
development, participants to that Conference pledged 
their support to a global agenda which underlined the 
right of all people to education and acknowledged an 
obligation to meet basic learning needs. The Dakar 
meeting in 2000 injected a new energy into the EFA 
process and over the next ten years, a series of theme-
based meetings of the High Level Group have also 
helped to maintain momentum, review progress and 
explore new strategies. During 22 - 24 March 2011, the 
10th Meeting of High Level Group on Education for All 
returned to Jomtien-Pattaya. Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn, Prime Minister Abhisit Vejjajiva 
together with UNESCO Director General Irina Bokova 
presided over the opening ceremony.

v ปรียานุช จริยวิทยานนท์

In FocusIn Focus
8
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การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education  
for All)

v ผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตนให้ทั่วถึงทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกการ
ปฏิบัติ และต้องถือว่าเป็นพันธกิจที่รัฐบาลของ
ประเทศน้ันๆ ต้องดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จ
ภายในระยะเวลา 10 ปี ทุกประเทศเมื่อปฏิบัติ
ภารกิจในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน
ของตนโดยมุ่งเน้นพันธกิจตามเงื่อนไขของ
ปฏิญญาสากลก็มักพูดกันจนติดปากว่าต้อง
ทำาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลง
ของปฏิญญาจอมเทียน 

เมือ่เอ่ยถงึจอมเทยีนทกุประเทศกจ็ะ
นึกถึงประเทศไทยทันที ชื่อจอมเทียนนี้จะจารึก
ในประวัติศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโลกไป
อีกนานแสนนาน 

พันธกิจ 6 ประการที่ทุกประเทศ
จ ะต้ อ งดำ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ บ ร ร ลุ  
เป้าหมาย คือ 

1. ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น 
พื้นฐานให้ทั่วถึงภายในปี พ.ศ. 2553 

3. ปรบัปรงุผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
เพื่อให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานขั้นต่ำาที่สูงขึ้น 

4. ลดอตัราการไมรู่ห้นงัสอืของผูใ้หญ่
ในปี พ.ศ. 2543 ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตราในปี 
พ.ศ. 2533 โดยเน้นการเรียนรู้ของเด็กหญิง
และสตรี 

5. ขยายการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และการฝึกอบรมทักษะที่ จำ า เ ป็นต่อการ 
ดำารงชีพของเยาวชนและผู้ใหญ่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและ
การงานอาชีพที่ดีขึ้น 

6. เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และคา่นยิม 

ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และครอบครัวในรูปแบบและวิธีการที่หลาก
หลาย 

ประเทศไทยมุง่มัน่พัฒนาการศกึษาให้
บรรลุผลสำาเร็จตามปฏิญญาสากลตลอดระยะ
เวลา 10 ปีที่องค์การยูเนสโกกำาหนดไว้ด้วย
ความตั้งใจจริง และการให้ความสำาคัญต่อการ
ศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ ประเทศ
ไทยได้รับการยกย่องว่าประสบผลสำาเร็จใน
การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน และได้ยกระดับ
การศึกษาของคนในชาติให้สูงขึ้น ได้มีการ
ศึกษาวิจัยอย่างลึกซ้ึงถึงกระบวนการใช้การ
ศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ และศึกษากระบวนการ
บริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
หลากหลายยุทธศาสตร์ที่ ได้มีการคิดค้น
ท ด ล อ ง เ พื่ อ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  
จนกระทั่งประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็น
กรณีตัวอย่างของนานาชาติซึ่งเราต่างก็มีความ
ภาคภูมิใจ อย่างไรก็ดี ยังมีหลายประเทศไม่
ประสบผลสำาเร็จเพราะประสบอุปสรรคทั้ง 
ทางด้านการเมือง ความยากจนทางเศรษฐกิจ 
การกระจายตัวของประชากรและความมาก
ล้นของจำานวนประชากรซึ่งยากต่อการดูแลให้
ทั่วถึง ตลอดจนความไม่เอื้อทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยปัญหานานาประการจึง
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศซึ่งประสบความ
สำาเร็จจะต้องให้ความช่วยเหลือและแบ่งปัน
ความสำาเร็จโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กันและกันในฐานะประเทศเพ่ือนสมาชิกของ
องค์การยู เนสโก ดังนั้นในวันที่  22 - 24 
มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล คลีฟ บีช 
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จะเป็นประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการประชุมระดับสูง
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (High Level 

Group on Education for All) โดยองค์การ 
ยูเนสโกได้เชิญผู้นำาด้านการศึกษาระดับโลกถึง 
45 ประเทศ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
พิจารณาทรัพยากร เพื่อเป็นการลงทุนด้านการ
ศึกษาเพ่ือปวงชนจะมีการทบทวนการดำาเนิน
งานในการพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชนในรอบ 
20  ปี  และกำ าหนดทิศทางในการบรรลุ 
เป้าหมายการส่งเสริมการศึกษาเพื่อปวงชนใน
ปี พ.ศ. 2558 

กระทรวงศกึษาธกิารเตรยีมความพรอ้ม
ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ และนำาเสนอ
รูปแบบการจัดการศึกษาที่ได้พัฒนามาเป็น
ระยะๆ ตลอดเวลา 20 ปี เพ่ือสะท้อนความ
สำาเร็จให้นานาชาติได้รับทราบ และได้เห็น
ตัวอย่างที่ถือว่าเป็น Best Practices ของ
ประเทศไทย เช่น การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ 
ศูนย์การเรียนรู้ตำาบล ห้องสมุดมีชีวิต การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่พื้นท่ีห่างไกล
สำาหรับกลุ่มด้อยโอกาสทุกประเภท การเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
การขยายโอกาสเรียนฟรี  12 ปี เงินกู้ยืม
ทางการศึกษา การศึกษานอกระบบและ
อัธยาศัยที่ส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ืองของ
บุคคลนอกระบบ โรงเรียน การศึกษาตลอด
ชีวิตโดยใช้ ICT เสริมการเรียนรู้ของบุคคลใน
ชุมชนและที่อยู่ห่างไกลจนเกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้  การศึกษาทางไกลโดยใช้ ส่ือหลาก
หลายเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของ
เพศ ชายหญิง การส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับ
การมีงานทำา การบริหารจัดการศึกษาโดย
ยุทธศาสตร์การกระจายอำานาจสู่เขตพื้นที่และ
การพัฒนาคุณภาพครู ทุกระดับการศึกษา 
เป็นต้น (ภาพจาก www.unesco.org)    
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สำานกังานระหวา่งประเทศด้านการศึกษา
ของยูเนสโก (International Bureau of 
Education : IBE) ได้จัดการประชุมสภาของ
สำานักงานระหว่างประเทศด้านการศึกษาของ 
ยูเนสโก ครั้งที่ 60 (60th IBE Council) ระหว่าง
วันที่ 26 - 28 มกราคม 2554 ณ ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ  Varembe นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีรองศาสตราจารย์
ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา 
นางอรชาต สืบสิทธิ์ รองผู้แทนถาวรไทยประจำา
ยูเนสโก ณ กรุงปารีส และนางสาวสิริภัคค์ 
ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการ สำานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะผู้แทนไทย 
เข้าร่วมการประชุม

การประชุมคร้ังน้ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่สำานักงาน IBE ได้ดำาเนิน
การมาแล้วเสร็จในปี 2553 และร่างข้อเสนอที่
จะดำาเนินการต่อไปในปี  2554 พร้อมทั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์
ของสำานักงาน IBE เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ที่เป็น
เลิศด้านหลักสูตร และร่วมกันกำาหนดแนวทาง
ในการดำาเนินงานตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้า
ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับรัฐมนตรี
และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการแห่ งชาติ ว่ าด้ วย ยู เนสโก 
สำานักงานคณะผู้แทนถาวรประจำายูเนสโก ณ 
กรุงปารีส หน่วยงานวิจัย/องค์กรระหว่าง

v สิริภัคค์ ธรรมบุศย์

การประชุมสภาของสำานักงานระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษาของยูเนสโก ครั้งที่ 60

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

From 26 - 28 January 2011, a Thai 
delegation including senior officials 
from the Thai National Commission for 
UNESCO joined the sixtieth Session of 
the International Bureau of Education 
(IBE) Council in Geneva, Switzerland. 
Thailand was elected to serve a  
four year term on the IBE Council 
during the 2007 UNESCO General 
Conference. The Council’s overall 
mission is  to contr ibute to the 
attainment of quality Education for All 
(EFA) with a focus on capacity 
building, knowledge management 
and technical assistance. During this 
annual meeting, members of the 
Counci l  rev iewed progress on  
on-going and completed projects and 
considered future proposals and 
budget.
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ประเทศด้านการศึกษา รวม 78 คน จาก 25 
ประเทศ ซ่ึงปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก
ในสภา IBE รวมทั้งสิ้น 28 ประเทศ และ
ประเทศไทยยังคงอยู่ในวาระของการเป็น
สมาชิกคราวละ 4 ปี ระหว่างปี 2550 - 2554 

ในชว่งพธิเีปดิการประชมุ H.E. Mr. Ole 
Briseid อธิบดีกระทรวงการศึกษาและวิจัย 
ประเทศนอร์เวย์ ในฐานะประธานสภา IBE  
ได้กล่าวเปิดการประชุมและรับรองวาระการ
ประชุมสภา IBE ครั้ งที่  60 ตามที่คณะ
กรรมการอำานวยการของสภาได้มีการหารือ
และเห็นชอบร่างวาระการประชุมเมื่อเดือน
กันยายน 2553 ท้ังนี้  ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาวาระต่างๆ โดยรับทราบและเห็นชอบ 
ดังนี้

✥  รายงานภาพรวมโครงการ/กิจกรรม 
ของสำานักงาน IBE ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2553

Ms. Clementina Acedo ผูอ้ำานวยการ
สำานักงาน IBE รายงานถึงความสำาเร็จของ
หน่วยงานซึ่ งบรรลุ เ ป้าหมายการดำ า เนิน
กิจกรรมตามกรอบภารกิจหลักของยูเนสโกทั้ง 
3 ประการ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ IBE ปี 
2551 - 2556 คือ 1) การพัฒนาศักยภาพและ
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยการ
สร้างฐานความรู้และการฝึกอบรมให้แก่  
รัฐสมาชิก มีการจัดหลักสูตรอนุปริญญาด้าน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จัดทำาเครื่อง
มือการเรียนรู้และรูปแบบฝึกอบรม และการจัด
โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ
แอฟริกา ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพจะ 
นำาไปสู่วิสัยทัศน์และความร่วมมือใต้ -ใต้  
(South-South) และวิสัยทัศน์เหนือ-ใต้-ใต้ 
(North-South-South) 2) การผลิตและการ
จัดการความรู้  และ 3) การเจรจาระดับ
นโยบายและการติดตามความก้าวหน้าการ
ดำาเนินงานภายหลังการประชุมระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษา ครั้งที่  48 (International 
Conference on Education: ICE) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2551 ณ นครเจนีวา ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ร่างยุทธศาสตร์ IBE เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ที่
เป็นเลิศด้านหลักสูตร มีการดำาเนินกิจกรรม
โดยเน้นกลุ่มประเทศแอฟริกา ด้านการศึกษา

เพื่อปวงชน มีนักวิชาการจาก 11 ประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ 35 คน และพูดภาษาฝรั่งเศส 55 
คน เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียน
ร่วม การออกแบบหลักสูตร ทำาการวิจัยและ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ทีป่ระชมุไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การให้
ข้อคิดเห็นเชิงวิเคราะห์โดยสอดคล้องกับเรื่อง
ของความสำาเร็จ การประเมินผลกระทบ 
และผลที่ ได้ รับจากการดำา เนินโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งสำานักงาน IBE ควรรวบรวมข้อมูล
ในส่วนนี้ด้วยเพ่ือนำาเสนอในรายงานประจำาปี 
นอกเหนือไปจากข้อมูลความสำาเร็จ ปริมาณ/
จำานวนกิจกรรม และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ 
บางประเทศเน้นเรื่องการเชื่อมโยงโครงการที่
ดำาเนินการไปแล้วในปี 2553 ไปสู่การดำาเนิน
งานที่จะบรรลุการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สำาหรับประเทศไทยเห็นว่าสำานักงาน IBE ควร
ขยายกรอบการพัฒนาศักยภาพโดยจัด
หลักสูตรฝึกอบรมที่ เอื้ อต่อครู ผู้สอนและ 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยตรงให้มากขึ้น
ด้วยเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
สัมฤทธิผล รวมทั้งการขับเคลื่อนทรัพยากร 
การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ 

✥ รา่งขอ้เสนอโครงการ/กจิกรรม 
ของสำานักงาน IBE ที่จะดำาเนินการใน 
ปี 2554 

ยงัคงเนน้ดำาเนนิการตามกรอบภารกจิ
หลักของยูเนสโกทั้ง 3 ประการ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ IBE ปี 2551 - 2556 จัดหลักสูตร
อนุปริญญาด้านการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรให้กับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา 
โดยเน้นการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
กระทรวงศึกษาธิการและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การ
ดำาเนินความร่วมมือระหว่างประเทศนอกเหนือ
ไปจากกลุ่มภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน
การดำาเนินความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับงบประมาณเพื่อให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ต้องปรับปรุง
โครงสร้าง การดำาเนินการจัดกิจกรรม และการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการเตรียมการจัดทำาร่าง
แผนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ IBE เพ่ือ
มุ่งสู่การเป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านหลักสูตร ซ่ึง
ต้องอาศัยทีมงานที่ เข้มแข็งและการจัดหา

ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อนำามาขับเคล่ือนการ
ดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ
ดำาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ ยัง
เน้นพัฒนาในส่วนของภาคการศึกษาเป็น
สำาคัญเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือปวงชน เด็ก
และเยาวชน โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนร่วม การเสริมสร้างความ
ร่วมมือโดยเน้นเครือข่ายที่เข้มแข็ง/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และสำานักงานระดับภูมิภาคของ 
ยูเนสโก

หลายประเทศมองวา่สำานกังาน IBE ควร
มีการวางแผนที่ดีในการขับเคล่ือนทรัพยากร 
มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศ 
E9 นอกเหนือไปจากความร่วมมือ South-
South การพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ก สู ต ร ก า ร ส อ น วิ ช า
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมท้ังการนำา
เสนอข้อมูลด้านผลกระทบและผลท่ีได้รับ 
ภายหลังการจัดกิจกรรมในเอกสารรายงาน 
การดำาเนินโครงการ/กิจกรรมปี 2554 ด้วย 
เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลปรากฏอย่าง
เด่นชัดโดยเน้นหนักเฉพาะปริมาณ/จำานวนของ
กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับประเทศไทยได้
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพโดยเน้น
การฝึกอบรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกเหนือไป
จากการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งท่ีผ่าน
มาสำานักงาน IBE เน้นพัฒนาอย่างมากในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
และเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

✥ รา่งยทุธศาสตร ์IBE เพ่ือมุง่สูก่าร
เป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านหลักสูตร 

เอกอัครราชทูต Rodolphe Imhoof  
ผู้แทนถาวรสวิตเซอร์แลนด์ประจำายูเนสโก 
ประธานคณะทำางานจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ได้
นำาเสนอกระบวนการในการดำาเนินงาน ซึ่งมี
การจัดประชุมระหว่างคณะทำางานเพื่อหารือ
ประเด็นสำาคัญและพิจารณาโครงสร้าง /
เค้าโครงในการจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ นอกจาก
นี้ ยังได้ส่งร่างดังกล่าวไปยังประเทศท่ีเป็น
สมาชิกในสภา IBE เพ่ือให้ข้อคิดเห็นก่อนนำา
เข้าสู่วาระการประชุมสภา IBE ในครั้งน้ี ท้ังน้ี 
ภายหลังที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจะได้มี
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การนำาเรื่องนี้เสนอเข้าท่ีประชุมสมัยสามัญของ
ยูเนสโก ครั้งที่ 36 เพื่อรับรองร่างยุทธศาสตร์
ต่อไปในเดือนตุลาคม 2554 ยุทธศาสตร์นี้  
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร
งานขององค์กรโดยคำานึงถึงโครงการ/กิจกรรม
สำาคัญท่ีดำาเนินการอยู่  การบริหารจัดการ
ภายใน การฝึกฝนบุคลากร การส่งเสริมความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดหา
เงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการวางแผนในระยะ
ยาวและการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกอย่าง 
ยั่งยืน 

หลายประเทศมองว่าการพฒันาหลกัสตูร
เป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการปรับปรุงการศึกษา 
ดังนั้น ควรคำานึงถึงการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบด้วย การส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
ของยูเนสโก (Category 1 และ 2) การขยาย
แนวความคิดเชิงนวัตกรรม/การสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ๆ การปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ 
ทั้ งนี้  ประเทศไทยให้ความสำาคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพของรัฐบาล ความพยายามใน

การขับเคลื่อนทรัพยากรเพื่อนำามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมขององค์กร รวมทั้งควรเร่งดำาเนิน 
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์โดยด่วน และขอให้นำาเร่ืองน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก  
ครั้งที่ 36 เพ่ือเป็นประเด็นวาระสำาคัญในการ
พิจารณาต่อไป

✥ แนวทางในการดำาเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ IBE ไปสู่การปฏิบัติ 

ผูอ้ำานวยการสำานกังาน IBE ไดเ้สนอวา่ 
ภายหลังจากที่ประชุมสภา IBE ครั้งนี้เห็นชอบ
และเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
36 เพื่อรับรองยุทธศาสตร์ IBE ในการเป็นศูนย์
ที่เป็นเลิศด้านหลักสูตรแล้ว สำานักงาน IBE  
จะดำาเนินการพัฒนาร่างแผนปฏิบัติการโดย
กำาหนดเป้าหมายหลักที่ต้องเร่งดำาเนินการ 
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ กำาหนดช่วงเวลาใน
การดำาเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน ทบทวน
กิจกรรม/โครงการ โครงสร้างหน่วยงานและ

บุคลากร วางแผนด้านงบประมาณ มองหา
เครือข่ ายในการบริจาคจากภาคเอกชน  
งบประมาณพิเศษของยูเนสโก หน่วยงาน/
องค์กรระดับทวิภาคี  เช่น กระทรวงการ 
ต่างประเทศ หน่วยงาน/องค์กรพัฒนา กระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งเครือข่ายระดับพหุภาคี 
อาทิ World Bank UNICEF และ Fast Track 
Initiative: FTI และสนับสนุนให้มีความร่วมมือ
จากประธานสภาและสมาชิกสภา IBE

อย่างไรก็ตาม หลายประเทศมคีวามเหน็
ว่าแผนปฏิบัติการนี้ควรเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญ
และเป็นรากฐานที่สอดคล้องกับแผนดำาเนิน
งานของยู เนสโกในภาพใหญ่ด้วย มีการ
กำาหนดท่าทีในการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม
อย่างชัดเจน สนับสนุนให้มีการให้ความ 
ช่วยเหลือด้านเงินทุนอย่างย่ังยืน โดยประเทศ
ไทยเน้นให้มีการปรับปรุงโครงสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ และระบุถึงขอบข่ายการดำาเนิน
โครงการ/กิจกรรมหลักนอกเหนือไปจากการ
กำาหนดเป้าหมายหลักในแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าวด้วย 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

การประชุมคณะทำางานดา้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human 
Resources Development Working Group) 
ครั้ งที่  33 และการประชุมเครือข่ายด้าน 
การศึกษาของเอเปค (APEC Education 
Network) ครั้ งที่  27 จัดขึ้นระหว่างวันที่   
7 - 11 มีนาคม 2554 ณ กรุงวอชิงตันดีซี 
สหรัฐอเมริกา เป็นการประชุมพร้อมกับการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (Senior 
Officials’ Meetings - SOMs) และการประชุม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การประชมุครัง้นีม้ผู้ีแทนจากสมาชกิทัง้ 
20 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมการประชุมได้แก่ 
ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี 
จี น  เ ข ต บ ริ ห า ร พิ เ ศ ษ ฮ่ อ ง ก ง  จี น ไ ท เ ป 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย 
เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย 
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย โดย
มี Dr.Young Hwan Kim, President of 
Institute of APEC Collaborative Education) 
ทำ าหน้าที ่ประธานการประชุม  ร่ วมด้วย 
ผู้ประสานงานเครือข่ายทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
1) Ms. Adriana De Kanter สหรัฐอเมริกา  

ผู้ประสานงานเครื อข่ ายด้ านการศึกษา 
(Education Network - EDNET) 2) Mr. 
Jason Coutts ออสเตรเลีย ผู้ประสานงาน 
เครือข่ายด้านแรงงานและสังคม (Labour and 
Social Protection Network - LSPN)  
3) Mr.Hiroyuki Yoshiya ญี่ปุ่น ผู้ประสานงาน
เครื อข่ ายด้ านการ เสริมสร้ า งสมรรถนะ 
(Capacity Building Network - CBN) เข้า
ร่วมประชุม การประชุมครั้ งนี้ ไ ด้แบ่งการ
ประชุมออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การประชุมเต็มคณะของ
คณะทำ า ง าน ด้ านก ารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

Dr.Young Hwan Kim, President of 
Institute of APEC Collaborative Education  
ทำาหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณ
สหรัฐอเมริกาในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมในครั้งนี้  และได้แนะนำา Ms.Mrne 
Duncan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มากล่าวถึงความ
สำาคัญของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นในเร่ืองความ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

การประชุมคณะทำางาน
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของ 
เอเปค ครั้งที่ 33
และการประชุม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
ของเอเปค ครั้งที่ 27

During 7 - 11 March 2011, 
Thailand was one of twenty economies 
represented at the 33rd APEC Human 
Resources Development Working 
Group (HRDWG) Meeting and 27 th 
APEC Education Network Meeting, 
convened as part of the APEC 2011 
gathering in Washington D.C. in the 
USA. The APEC Human Resource 
D e v e l o p m e n t  W o r k i n g  G r o u p 
(HRDWG) operates through three 
networks: the Capacity Building 
Network, the Education Network and 
the Labour and Social Protection 
Network. Priority areas under the 
Education Network include: enhancing 
the quality of basic education; skills 
development in key sectors; lifelong 
learning; improved curricula, teaching 
methods and instructional materials; 
mobil i ty; and enhancing quality, 
productivity and efficiency among the 
labor force. Thailand became one of 
the twenty one member economies 
Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) which work together to 
support sustainable economic growth 
in the Asia Pacific region in November 
1989.

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

v กุสุมา นวพันธุ์พิมล
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เสมอภาคชาย/หญิง การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
เอเปค นอกจากน้ีประธานได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์
ของสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต ระบบการศึกษาที่ เข้มแข็งเพื่อ 
ส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต  โดยมีการเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานความสำาเร็จในด้านการจัดการศึกษา
ของเขตเศรษฐกิจต่างๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ 
เกาหลี จีน ฮ่องกง เป็นต้น

ทีป่ระชุมไดรั้บฟงัคำากลา่วของ Ms.Hilda 
Solis, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของ
สหรัฐอเมริกา ที่กล่าวถึงวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่   
ชนกลุ่มน้อย แรงงานไร้ฝีมือ ครอบครัวผู้ใช้
แรงงาน และชุมชนที่ไม่ได้รับการดูแล ซึ่งถือ
เป็นความจำาเป็นที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแล
จัดหางานเพื่อให้ได้รับค่าแรงขั้นต่ำา ดูแลด้าน
ความปลอดภัย และมาตรฐานด้านสุขภาพ 
และได้รับการคุ้มครองในการทำางาน

ประธานไดก้ลา่วถงึบทบาทและทศิทาง
ของคณะทำางานที่จำาเป็นจะต้องเน้นย้ำาและ
พัฒนาโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลำาดับความ
สำาคัญที่ 1 หรือ 2 โดยนอกจากจะเน้นในเรื่อง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วยังต้องให้
ความสำาคัญในเร่ืองของการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ ท่ี ได้ รับการพัฒนาด้วย 

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำาแผนงานระยะ
กลางของคณะทำางานชุดนี้ พร้อมทั้งได้ให้การ
รับรองการจัดตั้ง Communication Support 
Group (HRD CSG) ซึ่งจะประกอบด้วย
สมาชิกเศรษฐกิจละ 1- 2 คน ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
คณะกรรมการ HRDWG Advisory Committee 
ทั้งนี้เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. การประชุมเครือข่ายด้านต่างๆ 
ได้แก่ เครือข่ายด้านการศึกษา 
เครือข่ายด้านแรงงาน และเครือข่าย 
ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ

ในการประชมุเครอืขา่ยดา้นการศกึษามี
สมาชิกเอเปคเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 18 
เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุส-
ซาลาม แคนาดา ชิลี จีน เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง จีนไทเป อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู รัสเซีย สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย โดยมี 
Ms.Adriana De Kanter จากสหรัฐอเมริกา  
ทำาหน้าที่ประธานการประชุม

Ms.Adriana De Kanter ผูป้ระสานงาน
เครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET Coordinator) 
ของเอเปค ได้กล่าวทบทวนถึงบทบาทการ
ดำาเนินงานของเครือข่ายด้านการศึกษาตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1992 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ให้
ความสำาคัญใน 2 เรื่องคือ ความต้องการและ
ทักษะที่จำาเป็นเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาเมื่อปี 
2551 ได้มุ่งเน้นความสำาคัญในสาขาวิชาต่างๆ 
4 สาขาได้แก่ 1) การเรียนการสอนภาษา
อังกฤษและภาษาต่างประเทศ 2) คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 4) การชีวศึกษาและ
อาชีพ นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญในเรื่อง  
1) มาตรฐานและการประเมิน 2) นโยบายและ
การวิจัย 3) คุณภาพการเรียนการสอน และ  
4) แหล่งข้อมูลและอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ใน
การเรียนการสอน และนับเป็นภารกิจที่สำาคัญ
ของเครือข่ายด้านการศึกษาที่จะต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบการเรียนการสอนให้
กับสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือปวงชน การ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา
อย่างย่ังยืน และถือเป็นก้าวสำาคัญของเครือข่าย
ที่จะต้องดำาเนินการให้บรรลุภารกิจดังกล่าว

ทีป่ระชมุไดม้กีารอภปิรายในประเดน็
ต่างๆ ดังนี้

1) ทักษะและสมรรถนะท่ีจำาเป็นสำาหรับ 
ศตวรรษท่ี 21 ได้ยกตัวอย่างโครงการ Promising 
Practices in the Assessment of 21st Century 
Competencies and Skills ของสหรัฐอเมริกา
โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะในการแก้ปัญหา
และการรู้ ICT 

2) การจดัการศกึษาดา้นคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้ยกตัวอย่างโครงการต่างๆ 
ดังนี้

 À International Promising  
Practices in Mathematics and Science 
Education ของสหรัฐอเมริกา 

 À โครงการ Lesson Study for  
Implementing Curriculum: Developing 
Innovative Assessment Problems ของ
ญี่ปุ่นและไทย 

 À โครงการ Internatonal Com- 
parative Research to Identify Unique and 
Promising Practices in Mathematics and 
Science Teacher Preparation for APEC 
Economies - Phase I ของสหรัฐอเมริกา

3) การเรยีนรูด้า้นภาษา ไดย้กตวัอยา่ง
โครงการ E-Language Evaluation Finding 
ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นลักษณะของเกมส์
วิดีโอที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้
ชื่อ The Forgotten World ฝึกทักษะในการพูด
และการฟังให้แก่กลุ่มนักเรียนจีน นอกจากน้ี
กำาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพ่ือนำาไปใช้ใน
กลุ่มผู้ใช้ภาษาสเปนอีกด้วย

ทีป่ระชมุเครอืขา่ยดา้นการศกึษาของ 
เอ เปคได้มีการรายงานผลและนำา เสนอ
โครงการต่างๆ ดังนี้

1)	 ด้าน	Learning	Each	Other’s	
Languages	

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
Study of Best Practices in Teaching and 
Learning Languages in APEC Economies 
: Lesson Study Applications (จีนไทเป)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
Research Synthesis Basic to Strategic 
Plan for English and Other Languages 
(สหรัฐอเมริกา)

 À การนำาเสนอโครงการใหม่ Ease  
of Doing Business within APEC through 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

Harmonization of Higher Education 
Standards on Foreign Languages (รัสเซีย) 

  - Stage 1: Comparative 
Analysis and Recommendations for 
Common Approach

  - Stage 2: Implementation
2)	 ดา้น	ICT	and	Systemic	Reform
 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  

APEC Learning Community for Shared 
Prosperity (สาธารณรัฐเกาหลี)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
APEC Future Education Consortium: 
Focusing on APEC network for ICT Model 
Schools for Future Education (สาธารณรัฐ
เกาหลี) 

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
APEC e-learning Training Program 
(สาธารณรัฐเกาหลี) 

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
APEC Training Program for Preventive 
Education on ICT Misuse (สาธารณรัฐ
เกาหลี)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
Building Open Education Resource (OER) 
Capability in APEC Economies (สหรัฐอเมริกา)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
APEC Knowledge Bank and APEC Wiki 
(สหรัฐอเมริกา)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ 
Capacity Bui lding for Pol icies and 
Monitoring of Cross-Border Education in 
the APEC Region (จีน) 

 À รายงานผลการดำาเนนิโครงการ 
Quality in Higher Education: Identifying, 
Developing, and Sustaining Best Practices 
in the APEC Region (สหรัฐอเมริกา)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ 
Higher Education Diploma Supplements 
(ออสเตรเลีย)

 À การนำาเสนอโครงการใหม่ Regional 
Economic Integration Through Systemic 
Education Reform (ออสเตรเลีย)

 À การนำาเสนอโครงการใหม่ Education  
Evaluation (สหรัฐอเมริกา)

ทีป่ระชมุไดม้กีารนำาเสนอกรณศีกึษาของ
สหรัฐอเมริกาในเรื่องการเรียนการสอน ICT  
โดย Ms.Karen Cator ผู้อำานวยการสำานัก
เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงบทบาทและความ
สำาคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการเรียน
การสอนในอนาคต โดยในแผนจัดการศึกษา
ของสหรัฐอเมริกาได้กำาหนดแผนงานไว้ในเรื่อง
ของการใช้เทคโนโลยีในการเรียน การพัฒนา
ระบบการประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสอน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
สามารถเข้าถึ งแหล่งข้อมูลดิจิทัล  และ 
การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

ที่ประชุมเห็นว่าทิศทางการดำาเนิน
โครงการในด้านนี้ยังคงมีความสำาคัญอย่างต่อ
เนื่อง และเห็นว่าเอเปคควรให้การสนับสนุน
ผ่าน ASF Subfund 

3)	 ด้าน	Career	and	Technical	
Education

	 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ 
Career and Technical Education Case 
Study Presentation (สหรัฐอเมริกา)

 À รายงานผลการดำาเนินโครงการ  
Comparability and Benchmarking of 
Compe tenc ies  and  Qua l i f i ca t i on 

Frameworks in the APEC Region (จีนและ
ฟิลิปปินส์)

 À การนำาเสนอโครงการ CTE Student 
Mobility and Credit Transfer among APEC 
Economies (จีนไทเป)

 À การนำาเสนอโครงการ Human  
Capital Policies for Green Growth and 
Employment (สหรัฐอเมริกา)

ทีป่ระชมุคณะทำางานดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ถือเป็นกลไก
สำาคัญของเอเปคในการเปิดโอกาสให้กลุ่ม
สมาชิกได้แลกเปล่ียนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศและภูมิภาค บนพื้นฐานท่ีมีความ 
แตกต่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ใน
ส่วนที่ เกี่ยวกับเครือข่ายด้านการศึกษามี
โครงการต่างๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมและดำาเนินการหลายโครงการ ทำาให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำาเนิน
โครงการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาและฝึกฝนด้านอาชีพ ความเชี่ยวชาญ
ใ น ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
เทคโนโลยี และภาษา โดยกิจกรรมเหล่าน้ีมี
ส่วนในการเก้ือกูลความมั่งคั่งและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ในด้าน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาฝีมือ
และการอาชีวศึกษา 

 



16

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

ทัง้นีป้ระเทศไทยมฐีานะเปน็ประเทศ 
ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีสิทธิในการแสดงความ 
คิดเห็นเทียบเท่าประเทศสมาชิกแต่ไม่มีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียง โดยประเทศไทยจะเข้าร่วม 
เป็นสมาชิก CSW ในการประชุมสมัยหน้า 

1. ข้อมูลท่ัวไปของการประชุม
✥ คณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยสถานภาพ 

สตรีจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and 
Social Council - ECOSOC) มีหน้าที่ส่งเสริม
ประเทศสมาชิกดำา เนินการในเรื่องความ 
เสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ การดำาเนิน
การเพื่อความก้าวหน้าของสตรี ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิกจำานวน 45 ประเทศ กระจาย
ตามกลุ่มภูมิภาค มีวาระ 4 ปี การประชุม 
จัดขึ้นทุกปี ณ สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ  
นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ 

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการของ 
ความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย และเร่งรัด
ติดตามการดำาเนินงานเพ่ือความก้าวหน้าของ
สตรี โดยประเด็นที่น่าห่วงใยในปัจจุบัน คือ 
การติดตามแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตรี การประชุมครั้งที่ 55 นี้ประกอบด้วย 
ผู้แทนรัฐบาลจากประเทศที่ เป็นสมาชิก
สหประชาชาติ จำานวน 190 ประเทศ รวมทั้งมี
ผู้แทนองค์กรต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติ  
ผู้แทนองค์กรระหว่างรัฐ และผู้แทนองค์กร
เอกชน (NGOs)

✥ หวัขอ้หลกัของการประชมุ คอื การ 
เข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิง
ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง
การจ้างงานที่เท่าเทียม หัวข้อรอง คือ การ
ติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินการตาม
ข้อตกลงร่วมจากการประชุม CSW สมัยที่ 51 

การประชุมคณะ
กรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรี ครั้งที่ 55
v ดุริยา อมตวิวัฒน์

vv	รัชนินท์ พงศ์อุดม

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

vv	นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประชมุคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ย
สถานภาพสตรี (Commission on the Status 
of Women - CSW) ครั้งที่ 55 จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 ณ 
สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้แทนกระทรวง
ศึกษาธิการ คือ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำาฟ้า  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรทัย 
มูลคำา ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวรัชนินท์ 
พงศ์อุดม นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมร่วม
กับคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนกระทรวง
แรงงาน

The 55th session of the Commission on the Status of Women 
(CSW) took place at United Nations Headquarters in New York from 
22 February to 4 March 2011. The Commission, which falls under 
the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), is 
dedicated to evaluating progress on equality and the advancement 
of women worldwide. In 2011, Thailand became one of 45 member 
states elected by the ECOSOC to serve on the Commission and will 
serve a four year term, ending in 2015. The main issue of the 55th 
Session was the agreed conclusions on access and participation of 
women and girls in education, training and science and technology 
and the promotion of women’s equal access to full employment and 
decent work. Representatives from the Thai Ministry of Foreign 
Affairs, Ministry of Social Development and Human Security and 
Ministry of Education joined the meeting. 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

เรื่อง การขจัดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ
ต่อเด็กหญิงในทุกรูปแบบ 

✥ ลกัษณะการประชมุ ประกอบดว้ย 
การกล่าวถ้อยแถลงของประเทศต่างๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดี
ตามแผนปฏิบัติการปักกิ่ง พร้อมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ การประชุม 
โต๊ะกลมระดับสูงตามหัวข้อหลักของการประชุม 
และการอภิปรายคณะโดยผู้ทรง คุณวุฒิ  
นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรม/การอภิปรายย่อยโดยประเทศและ
องค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
หัวข้อการประชุม ในส่วนของประเทศไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัด
กิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ “ความเสมอภาคหญิง
ชายกับการดูแลและการพัฒนาในปฐมวัย	
(Gender	 Equality:	 Early	 Childhood	 Care	
and	 Development”) เพื่อนำาเสนอทฤษฎี 
แนวคิด และตัวอย่างของประเทศต่างๆ ในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายโดยเริ่ม 
ปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก 

2. สาระการประชุม
สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

เกี่ยวกับหัวข้อหลักของการประชุมซึ่งเป็น 
ข้อสรุปร่วมของทุกประเทศ ที่กล่าวถึงช่องว่าง
และความท้าทายในการดำาเนินงานที่ผ่านมา 
รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางในการ
ปฏิบัติของทุกประเทศ องค์กรต่างๆภายใต้
สหประชาชาติ รัฐ และเอกชน เพื่อนำาไป
ดำาเนินงานต่อไป ประกอบด้วยประเด็นที่
สำาคัญ คือ 

✥ การทบทวนและวางกรอบการทำา 
งานที่ เกี่ยวข้องกับสตรี  ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดตามแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของ
สตรี อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่
เก่ียวกับเด็ก สตรี คนพิการ การพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ และการศึกษาเพื่อปวงชน ให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศด้านการศึกษาและการจ้างงาน

✥ บทบาทของภาครัฐซ่ึงควรให้ความ 
สำาคัญในเรื่องการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้
เกิดความก้าวหน้าแก่สตรีในระดับต้นๆ และ
สอดคล้องกับองค์กร หน่วยงานภาคเอกชนที่
ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำาให้
เด็กหญิงและสตรีมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
การอบรม และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี อันจะมีผลให้พวกเขามีการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ดำารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
มีการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ทัศนคติ ทักษะ 
จริยศาสตร์ และความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การประกอบอาชีพ การมี
สุขภาพกายและใจที่ดีกว่า รวมไปถึงการลด
การเสียชีวิตในมารดา การป้องกันโรค HIV 
และ AIDS และโรคติดต่อหรือไม่ติดต่ออ่ืนๆ 
และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทุกส่วนของ
ภาครัฐจะต้องวางแนวทางทั้งในด้านกฎหมาย 
นโยบาย และโครงการ รวมถึงด้านการศึกษา 
การอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
คำานึงถึงความต้องการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเพศ 
อายุ ความพิการ ความยากจน ภูมิประเทศที่
อยู่อาศัย ภาษา เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ รวมถึง
การลงทุนและระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ส่งเสริมให้เด็กหญิงและสตรีได้เข้าถึงการ
ศึกษา การอบรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทั้งนี้ สตรีควรจะได้มีบทบาทในการตัดสินใจใน
ปัญหาต่างๆ ที่เป็นวิกฤติของโลก เช่น วิกฤติ
ด้านการเงิน เศรษฐกิจ อาหาร พลังงาน ความ
ยากจน ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
แต่เนื่องจากยังมีอุปสรรคของการแบ่งแยก
เรื่องลักษณะและทัศนคติในการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศอยู่ จึงยังเป็นกำาแพงที่กีดขวางไม่ให้
สตรีได้เข้าถึงการศึกษา การอบรม และการ
จ้างงานที่เท่าเทียม 

✥ ดา้นการศกึษา ควรขยายโอกาส 
และการเข้าถึงด้านการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน
ระบบ นอกระบบ การอบรมด้านอาชีพในทุก
ระดับแก่เด็กหญิงและสตรี โดยเฉพาะใน
ชนบทและผู้ที่ยากจน รวมทั้งขจัดปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ ให้โอกาส
แก่สตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้ศึกษาต่อ
จนจบและมีงานทำา และเข้าถึงสวัสดิการสังคม
และสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำาได้โดยการช่วย
เหลือด้านทุนทรัพย์ การยืดหยุ่นเรื่องตาราง
เวลาเรียน และการอำานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของการเข้าถึงการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ การอบรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีนั้น จะต้องปรับปรุงคุณภาพของการ
ศึกษาในทุกระดับทั้งแก่เด็กหญิง-เด็กชาย เช่น 
สภาพการเรียน การอบรมครูอย่างต่อเนื่อง  
วิธีการสอน หลักสูตร ให้ได้ประโยชน์กับผู้ที่
เรียนอ่อนท่ีสุด และการส่งเสริมครูโดยเฉพาะ 
ผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาทด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรและการ
ขจัดอคติทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และความ

รุนแรงต่อสตรี  สิทธิมนุษยชนศึกษาและ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การให้ความรู้เร่ืองสุขศึกษา 
และเพศสัมพันธ์ การพัฒนาหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดึงดูดให้ 
เด็กหญิงและสตรีมีความสนใจที่จะเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น คณิตศาสตร์
และวิศวกรรมมากขึ้น 

✥ ด้านการจ้างงาน สืบเน่ืองจากการ 
ส่งเสริมให้เด็กหญิงและสตรีได้เข้าถึงการ
ศึกษา การอบรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความรู้ ศักยภาพ และ
ทักษะตรงต่อความต้องการ และได้เข้าถึง
ความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  
แต่ทั้งนี้จะต้องขจัดทัศนคติดั้งเดิม เช่น การ
ทบทวนกฎหมาย นโยบาย โครงการ การรณรงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้ทำางานที่หลากหลาย 
รวมถึงการส่งเสริมให้หญิง-ชายได้แบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบทั้งต่องานและครอบครัวอย่าง
เท่าเทียม 

✥ ควรนำาองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสตรี ซึ่งรวมถึงองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และนวัตกรรมต่างๆ 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค พลังงาน 
การคมนาคม การเกษตร โภชนาการ สุขภาพ 
อนามัย น้ำา เทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยี
ข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อขจัดความยากจน 
พัฒนาสังคม และเสริมสร้างพลังสตรีทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสตรีในชนบทห่างไกล
และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้มีความรู้ใหม่ๆ
สำาหรับปรับปรุงชีวิต ครอบครัว และสังคม 
ต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ

การส่งเสรมิประชาชนใหเ้ขา้ถึงการศกึษา
ที่มีคุณภาพและเท่าเทียมเป็นภารกิจสำาคัญ 
และกระทรวงศึกษาธิการก็คำานึงถึงหลัก 
สิทธิมนุษยชนอยู่ เสมอ จึงดำาเนินการเพื่อ 
ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมแก่
คนทุกกลุ่ม เพศ วัย ชาติพันธุ์ ชนชั้น ในส่วน
ของเด็กหญิงและสตรีก็ได้รับโอกาสในการ
ศึกษาเท่าเทียมกับผู้ชาย โดยพบว่าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีการปิดกั้น
ผู้หญิง  ผู้หญิงสามารถศึกษาอบรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามความ
สามารถและความสนใจของตน  
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การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 46 
และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี 6

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

เมือ่วนัที ่26 - 27 มกราคม 2554 
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธวัช  
สุมิตรเหมาะ อุปทูต สถานเอกอัคร-
ราชทูตไทย ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ (สภาซีเมค) คร้ังท่ี 46 และการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 6 
ณ โรงแรม The Empire Hotel and 
Country Club เมือง Jerudong 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีผู้เข้าร่วม
การประชุม 139 คน ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้แก่ บรูไน-
ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการติมอร์ เลสเต ไม่ 
ได้เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ยัง
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสมทบ 4 
ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 

นิวซีแลนด์ และสเปน และหน่วยงานท่ีเป็น
สมาชิกสมทบ 3 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยซึกุบะ 
ประเทศญี่ปุ่น และบริติชเคานซิล รวมท้ัง 
ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ 19 ศูนย์ 
องค์การยูนิเซฟ สำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น 
สำานักเลขาธิการซีมีโอ และสำานักเลขาธิการ
อาเซียน

พิธีเปิดการประชุม
พธิเีปดิการประชมุฯ จดัขึน้ในวนัที ่27 

มกราคม 2554 โดย His Royal Highness 
Prince Haji Al-Muhtadee Billah Ibni His 
Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
Mu’izzaddin Waddaulah มกุฎราชกุมารแห่ง
บรูไนดารุสซาลาม เสด็จพระราชดำาเนินทรง
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยได้
ทรงตรัสย้ำาความสำาคัญของการจัดประชุมครั้ง
นี้ อันจะนำาไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด
ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง

v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

On 26 - 27 January 2011, His Excellency 
Mr. Chinnaworn Boonyakiat, the Thai Minister of 
Education, and senior officials joined the 46th 
SEAMEO Counci l  Conference in Brunei 
Darussalam. High on the agenda of this year’s 
Con fe rence  was  the  adop t ion  o f  t he 
organization’s strategic plan for the next 10 
years and the acceleration of progress in 
providing quality Education for All (EFA) in 
Southeast Asia. There was also a special policy 
forum, led by Singapore’s Institute of Technical 
Education (ITE), on the theme, “Transformation 
in Technical Vocational Education”. 

At the 6th ASEAN Education Ministers 
Meeting (ASED), held back-to-back with the 46th 
SEAMEC, Ministers went on to adopt the 
proposed ASEAN five-year work plan on 
education (WPE). The work plan has four main 
priorit ies: promoting ASEAN awareness; 
increasing access to quality education; lifelong 
learning and professional development; 
strengthening cross-border mobil i ty and 
internationalization of education; and supporting 
other ASEAN sectoral bodies with an interest in 
education.
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 46 
และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี 6

ประชาชนในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้ทรงตรัส
เกี่ยวกับการดำาเนินการด้านการศึกษาซึ่งจะ
ต้องตอบสนองต่อสิ่งท้าทายและความต้องการ
ของประชาชนของภูมิภาค โดยเฉพาะการได้
รับโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค โดยทุกประเทศจะต้องร่วมกันจัด
ระบบการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะที่จำาเป็นและมีศักยภาพใน
การเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพทั้งภายใน
และภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และยังได้ทรงตรัสย้ำาเกี่ยวกับความสำาคัญของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีความสำาคัญยิ่งใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าสู่
ระบบการศึกษารวมถึงการศึกษาด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
สำาคัญของเยาวชน ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

การประชุมเต็มคณะที ่1
H.E. Brother Armin A. Luistro FSC 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฟิลิปปินส์ 
ในฐานะประธานสภาซีเมคและประธานการ
ประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี 45 กล่าวเปิดการ
ประชุม และได้กล่าวถึงความสำาคัญของการ
จัดการศึกษาเพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ภายในปี  2558 โดย
องค์การซีมีโอจะต้องเป็นกลไกขับเคลื่อน
สำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการส่ง
เสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
การพัฒนาความรู้สึกร่วมในการเป็นประชาชน
อาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการจัดการ
ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ข อ ง
สหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 12 
ของศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ที่ให้ความสำาคัญต่อ
การเสริมสร้างองค์การซีมีโอให้เป็นที่รู้จัก โดย
สิ่งสำาคัญที่จะต้องดำาเนินการได้แก่ การสร้าง 
SEAMEO Brand และการจัดตั้งคณะท่ี
ปรึ กษาเพื่ อศึ กษาความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการในประเทศสมาชิก 
ซีมีโอ และการใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอ 

ในโอกาสน้ี นายชินวรณ ์บณุยเกยีรต ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เกี่ยวกับการดำาเนิน

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์การ
ซีมี โอ โดยเฉพาะความร่วมมือในการจัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้
ร่วมมือกับศูนย์ซีมีโอ โวคเทค ศูนย์ซีมีโอ  
อินโนเทค และศูนย์ซีมีโอ เรลค์ จัดฝึกอบรม 
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของไทย สปป. ลาว 
และกัมพูชา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาวะ
ผู้นำา และเทคโนโลยีสารสนเทศจนประสบ 
ผลสำาเร็จเป็นอย่างดีย่ิง และได้กล่าวถึงการ
ดำาเนินโครงการจัดการศึกษาสำาหรับผู้ด้อย
โอกาส เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน หรือ Reaching the Unreached 
ทั้งนี้ประเทศไทยจะจัดการสัมมนาระดับชาติ
และภูมิภาคเพ่ือขยายผลการดำาเนินโครงการ
ดังกล่าวในปีนี้ พร้อมทั้งความมุ่งมั่นของไทยที่
จะดำาเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การ 
ซีมีโอ และศูนย์ภูมิภาคของซีมีโออย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง เช่น การดำาเนินโครงการทวิภาษา 
ที่ให้ความสำาคัญกับการใช้ภาษาแม่เพ่ือเป็น
สื่อในการจัดการเรียน การสอน และการ
ดำาเนินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนของ 
ซีมีโอ ซึ่งองค์การซีมีโอให้การอุปถัมภ์โรงเรียน
ในประเทศไทย เป็นต้น

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
ว่ าด้วยความร่วมมือด้านการ
ศึกษาระหว่างประเทศไทย และ
อินโดนีเซีย

ในระหวา่งการประชมุเตม็คณะ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ
อินโดนีเซีย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินโดนีเซีย 
ประกอบด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านการ
ศึกษาระหว่างสองประเทศ เช่น การแลกเปล่ียน
ข่าวสารและส่ิงพิมพ์วิชาการ การแลกเปลี่ยน
ครู นักเรียน และบุคลากรการศึกษา การ 
แลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญ การรับรองคุณวุฒิการ
ศึกษาระหว่างกัน การให้ทุนแก่นักเรียน การ
ดำาเนินโครงการวิจัยร่วม การจัดฝึกอบรมด้าน
การอาชีวศึกษาและเทคนิค ในระดับมัธยม 
ศึกษาและอุดมศึกษา เป็นต้น โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก 
ซีมีโอ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทยและอินโดนีเซีย ร่วมเป็นสักขี-
พยาน บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับ
ใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี และอาจต่ออายุออกไป
อีกในระยะเวลาเดียวกัน

การประชุม Policy Forum 
ทีป่ระชมุฯ รบัทราบการปาฐกถาเรือ่ง  

A Transformation in Vocational Technical 
Education - The Way Forward  โดย  
Dr. Law Song Seng ที่กล่าวถึงความสำาเร็จ
ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของ
สถาบัน ITE ของสิงคโปร์ ที่เป็นต้นแบบการ
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พัฒนาการดำาเนินงานด้านอาชีวศึกษาของ
ประเทศสมาชิก ใน 4 ประเด็น ดังนี้

1) การศกึษาดา้นเทคนคิและอาชวี- 
ศึกษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค กำาลัง
ประสบปัญหาในด้านภาพลักษณ์ตามที่  
ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานของตนไป
ศึกษาเล่า เ รียนในมหาวิทยาลัยมากกว่า
อาชีวศึกษา การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ประสบผลสำาเร็จในการเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชน ด้วยการรณรงค์เสริมสร้างภาพพจน์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดแข่งขันทางสื่อ
โทรทัศน์ “Top of the Trade” การให้รางวัล 
“Apprenticeship of the Year” การอาศัย
กลไกการตลาด และการสร้างแบรนด์อาชีว-
ศึกษา เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์การศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในสิงคโปร์  รวมถึงการสร้าง
วิทยาเขตด้านอาชีวศึกษาแห่งใหม่ที่ทันสมัย
ในสิงคโปร์

2) การพัฒนาของโลกและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ประเทศ 
ต่างๆ จำาเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ควบคู่
ไปกับพัฒนาทักษะด้านอาชีพที่จำาเป็นในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงควรมี
การจัดการศึกษาที่มีความสมดุลในด้านวิชา
ความรู้ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการหรือในภาคอุตสาหกรรม

3) ประเทศตา่งๆ ควรนำารปูแบบการ
จัดการด้านอาชีวศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ
ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ

ประเทศ
4) การพฒันาความเปน็เลิศขององคก์ร

นับเป็นสิ่งที่สำาคัญในการพัฒนาการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาในอนาคต

การจัดประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรี
ด้านการศึกษาของซีมีโอ

การจดัประชมุโตะ๊กลมรฐัมนตรศีกึษาของ

ซีมีโอครั้งนี้ ใช้หัวข้อ Future Directions of 
SEAMEO ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ของประเทศไทย ได้เสนอข้อคิดเห็นในการ 
ขับเคลื่อนนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ของซีมีโอ 
ดังนี้

✥  ประเทศไทยสนับสนุนการขยายเวลา 
ของการดำารงตำาแหน่งประธานสภาซีเมค จาก
เดิม 1 ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เพ่ือให้ประเทศ 
ซีมี โอสามารถขับ เค ล่ือนนโยบายในเชิ ง
ยุทธศาสตร์ของซีมีโออย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัด
ตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

✥  ส่งเสริมความร่วมมือกับซีมีโอ  
ภายใต้สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง
ประชาคมอาเซียนที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
กลางในการสื่อสารร่วมกัน ทั้งในระดับครู 
นักเรียน และบุคลากร เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

✥  ความรว่มมอืในการพัฒนาดา้น ICT  
เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

✥ ความรว่มมอืในการจัดตัง้สถาบนั 
ความเป็นเลิศของซีมี โอ ในฐานะท่ีซีมีโอ 
รับผิดชอบด้านการศึกษา จึงควรมียุทธศาสตร์
พัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีศักยภาพ และใช้
ทรัพยากรของภูมิภาคในการร่วมแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

จากการหารอืดงักลา่ว ทีป่ระชมุฯเหน็
ชอบให้มี การขยายระยะเวลาการดำ ารง
ตำาแหน่งของประธานสภาซีเมคเป็น 2 ปี และ
ให้ลดระยะเวลาจัดการประชุมสภาซีเมคเหลือ
เพียง 2 วัน สนับสนุนให้มีการจัดทำารายงาน
เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาในภาพรวม
ของภูมิภาคพร้อมทั้งมอบให้สำานักเลขาธิการ 
ซีมีโอ ศึกษาแนวทางการดำาเนินการดังกล่าว 
เพื่อจัดทำาเป็นข้อมติเสนอต่อสภาซีเมคเพื่อ
อนุมัติต่อไป

ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ม นต รี ศึ ก ษ า

อาเซียน ครั้งที่ 6
ในวนัที ่30 มกราคม 2554 ไดม้กีารจดั

ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 6 โดยมี
รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการใน
ประเทศอาเซียน ผู้แทนสำานักเลขาธิการ
อาเซียน และผู้แทนสำานักเลขาธิการองค์การ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการดำาเนิน
งานขององค์กรรายสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนา 
การศึกษา การดำาเนินงานของสาขาอื่นๆ ของ
อาเซียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้าน
การศึกษา เช่น การศึกษาด้านสภาพแวดล้อม 
การจัดการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน การ
จัดการศึกษาเพื่อการป้องกัน HIV/AIDS 
เป็นต้น

ทีป่ระชมุฯ ยงัไดร้บัทราบการรายงาน
ความก้าวหน้าของการดำาเนินงานเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน โดยเฉพาะการดำาเนิน
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐ
เกาหลีในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ซึ่งได้
แบ่งการดำาเนินงานเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรก
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการใช้ ICT 
ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาในลักษณะ 
e-learning ในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว 
พม่า และเวียดนาม (เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 
2554 และส้ินสุดโครงการในเดือนมิถุนายน 
2557) การรายงานการดำาเนินเครือข่ายการ
พัฒนาด้านวิศวกรรมศึกษาของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ภายใต้การสนับสนุน
จากไจกา

ซีมีโอ เข้าร่วมการประชุม โดยมีสาระสำาคัญ 
ได้แก่ การรายงานการจัดทำาแผน 5 ปี ด้านการ
ศึกษาของอาเซียน ระหว่างปี 2554 - 2558 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริม
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ด้วย
การเสริมสร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม
การเป็นประชาชนอาเซียนในสังคมทุกระดับ
รวมทั้งในสาขาการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 
เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อ
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเพิ่มคุณภาพการ
ศึกษา การจัดมาตรฐานการศึกษา การ
ศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพด้วย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ กำ า ห น ด ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนและการจัดการศึกษาให้เป็น
สากลด้วยการจัดการศึกษาที่สามารถตอบ
สนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ยุ ค โ ล ก า ภิ วั ต น์  

ท่ีประชุมฯ ยังเห็นชอบให้มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการประสานงานเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
ด้านการศึกษาของอาเซียนในเดือนมีนาคม 
2554 ที่สำานักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียด
การจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการ
ศึกษาของอาเซียน รวมทั้งการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และ 
การพิจารณาให้มีการบูรณาการและหลอมรวม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในกรอบอาเซียน 
ในแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน เพื่อ
ให้มั่นใจว่าอาเซียนภายใต้กรอบการดำาเนิน
งานด้านการศึกษาจะไม่มีการดำาเนินงานท่ี 
ซ้ำาซ้อนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรด้านการ

ศึกษาในภูมิภาคร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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v พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือทวิภาค ี(JC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที ่7

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

การประชุมคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ย
ความร่วมมือทวิภาคี ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 
จัดให้มีขึ้นที่โรงแรม Angkor Palace Resort 
& Spa จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

(คณะผู้แทนพักท่ีโรงแรม Sofitel Phokeethara ซึ่งห่างจากโรงแรมที่ประชุมประมาณ 15 นาที โดย
รถยนต์) เป็นการจัดประชุม 2 วัน วันแรก (3 กุมภาพันธ์ 2554) เป็นการประชุมระดับ SOM  
(เจ้าหน้าที่อาวุโส) สำาหรับวันที่สอง (4 กุมภาพันธ์ 2554) เป็นการประชุมหารือแบบ Four Eyes 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา) ในช่วงเช้า  
หลังจากนั้นเป็นการประชุม JC ครั้งที่ 7 เต็มคณะ

ผูแ้ทนฝา่ยกมัพชูาทีเ่ขา้รว่มการประชมุในครัง้นีม้จีำานวนประมาณ 36 
คน นำาโดย H.E. Mr. Hor Namhong รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ใน
ขณะที่ฝ่ายไทยมีนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย
จำานวน 12 หน่วย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม  
กองบัญชาการกองทัพไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำากัมพูชา จำานวนรวมท้ังส้ิน
ประมาณ 44 คน (การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมด้วย)

The 7th Meeting of the Joint Commission for 

Bilateral Cooperation between Thailand and 

Cambodia was held during 3-4 February 2011 in 

Cambodia’s Siem Reap province. The Cambodian 

side was led by Deputy Prime Minister and Foreign 

Minister H.E. Hor Namhong and the Thai side by 

Thai Foreign Minister H.E. Kasit Piromya. The 

meeting of the Joint Commission is an important 

mechanism for reviewing and following up on the 

progress of cooperation in all areas. Included in the 

areas of discussion was education, cultural, social, 

scientif ic, technological and environmental 

cooperation. The Cambodian side expressed their 

gratitude to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

for the establishment of a college in Cambodia.
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การประชมุในวนัแรก (3 กมุภาพนัธ ์
2554) เป็นการประชุมในระดับ SOM  
(เจ้าหน้าที่อาวุโส) แบ่งการประชุมออกเป็น  
3 กลุ่ม 

 กลุม่ที ่1 : กลุม่การเมอืงและ
ความมั่นคง มีนายลอง วิสาโล รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เป็น
ประธานฝ่ายกัมพูชา และมีนายธีรกุล นิยม 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็น
ประธานฝ่ายไทย

 กลุม่ที ่2 : กลุ่มสงัคม การศกึษา 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และความร่วมมือ
ด้านวิชาการ มีนายอึง เซียน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เป็น
ประธานฝ่ายกัมพูชา และมีนายประวิตร์  
ชัยมงคล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทย เป็นประธานฝ่ายไทย

 กลุม่ที ่3 : กลุม่เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว มีนายปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรี
ช่ ว ย ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ กั ม พู ช า  
เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา และมีนายภาสกร  
ศิริยะพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกของไทย 
เป็นประธานฝ่ายไทย

โดยแต่ละกลุ่มไดแ้ยกหอ้งเจรจาหารอื
ระหว่างกันในภารกิจที่เก่ียวข้อง แล้วร่วมกัน
จัดทำา Draft Record of Discussion ของ 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 สำาหรับ 
นำาเสนอต่อที ่ประชุมเต็มคณะในวันที ่  4 
กุมภาพันธ์ 2554 ต่อไป

สำาหรับเนือ้งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศึกษา ซ่ึงมีกระทรวงศึกษาธิการและสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวข้อง
อยู่ด้วยน้ันได้จัดเข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มท่ี 3 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันของทั้งฝ่าย
ไทยและฝ่ายกัมพูชาแล้วเห็นสมควรจัดทำาเป็น 
Draft Record of Discussion ดังต่อไปนี้

ความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ข้อที่ 6 ของ Draft Record of 

Discussion
ฝ่ายกมัพชูาไดแ้สดงความซาบซึง้ใน 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราช-
ทานวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล จังหวัดกัมปงธม 
ทั้งการก่อสร้างและการพัฒนา รวมทั้งการ

ขยายเวลาความช่วยเหลือไปอีก 3 ปี จนถึงปี 
2556 นอกจากนี้ได้ขอบคุณฝ่ายไทยในการให้
ทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และ
นักเรียนของกัมพูชาในปีที่ผ่านมา 

ข้อที่ 7 ของ Draft Record of 
Discussion

ทัง้สองฝา่ยเหน็พอ้งในการเสรมิสรา้ง
ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและภาย
ใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น ซีมีโอ 
(SEAMEO) อาเซียน(ASEAN) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง (ACMECS) และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 
(GMS) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการของทั้ง 2 

ประเทศ ได้ลงนามใน MOU ร่วมกันไว้ที่
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2546 โดย MOU ดังกล่าวไม่มีวันส้ินสุดของ 
MOU และเป็น MOU ที่ครอบคลุมรูปแบบของ
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
การศึกษาระดับต่างๆ การแลกเปลี่ยนการ
เยือนของผู้บริหารระดับสูง การแลกเปลี่ยน 
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่
และนักเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สื่อการศึกษาทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัด
ประชุม การสัมมนา และความร่วมมือด้านการ
ศึกษาอื่นๆ ซึ่งทั้งสองประเทศได้กำาหนดร่วมกัน 

การประชมุในวนัทีส่อง (4 กมุภาพนัธ ์
2554) แบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง

 ชว่งที ่1 : เปน็การประชมุหารอื
แบบ Four Eyes คือการประชุมหารือระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ไทย และรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเท่านั้น 
ส่วนราชการอื่นๆ ไม่ได้เข้าร่วมหารือด้วย

 ชว่งที ่2 : เป็นการประชุมเต็มคณะ 
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี Hor Namhong ของ
กัมพูชา และนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นประธาน
ร่วม

ประธานรว่มของทัง้ 2 ฝา่ย ไดก้ลา่วเปดิ
การประชุมร่วมโดยขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วม
กันปรึกษาหารือในแต่ละเรื่องที่ เกี่ยวข้อง 
แนะนำาผู้แทนของทั้ง 2 ประเทศที่ เข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้  แล้วพิจารณารับรอง Draft 
Record of Discussion เป็นรายเรื่องรายข้อทั้ง 
56 ข้อ ตามที่คณะทำางานกลุ่มย่อยในระดับ 

เจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) เสนอ
ทัง้นี ้นายกษติ ภริมย ์รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้กล่าวเน้น
ต่อที่ประชุม ใน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

 ก.  ขอยนืยนัในความมุง่มัน่ทีจ่ะร่วม
มือกันขยายความร่วมมือที่มีต่อกันในทุกด้าน
ให้ได้มากที่สุด

 ข. ตอ้งการทีจ่ะทำาอะไรในสิง่ที่
เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นมากที่สุด เช่น การ
จัดให้มีการพบปะกันของ ส่ือทั้ ง ไทยและ
กัมพูชา พร้อมทั้งห้ามมิให้สื่อของทั้งสอง
ประเทศกระจายข่าวในสิ่งที่ไม่เป็นจริง

 ค. กระทรวงการตา่งประเทศของ
ไทยจะพยายามขับเคลื่อน เร่งรัดเร่ืองต่างๆ  
ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การปักเขตแดนหรือการส่งนักโทษชาวกัมพูชา
ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยกลับไปยังประเทศ
กัมพูชา (ประมาณ 3,000 คน) 

 ง. กอ่นทีจ่ะเดนิทางมาประเทศ
กัมพูชาในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของไทย ได้พบปะหารือกับ 
หน่วยทหารของไทยที่กรุงเทพฯ และได้พบกับ
กองกำาลังบูรพาที่ชายเขตแดนไทย - กัมพูชา 
จึงขอยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่มีการใช้อาวุธยิง
ชาวบ้านของกัมพูชาอย่างแน่นอนและจะไม่
เป็นผู้ใช้อาวุธยิงฝ่ายกัมพูชาก่อนอย่างแน่นอน
ด้วย

การประชมุคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ย
ความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - กัมพูชา  
ครั้งที่ 8 นั้น ที่ประชุมพิจารณาเห็นสมควรให้
จัดที่ประเทศไทย สำาหรับวัน เวลา และสถานที่
นั้น จะได้แจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบโดยผ่าน 
ช่องทางทางการทูตต่อไป

 
อนึง่ หลงัจากพธิปีดิการประชมุคณะ

กรรมาธิการความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - 
กัมพูชา ครั้ งที่  7 แล้ว นายกษิต ภิรมย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อม
ด้วยคณะ ได้เดินทางต่อไปยังกรุงพนมเปญ 
เพ่ือเย่ียมนายวีระ สมความคิด และนางสาว
ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ท่ี
เรือนจำาเปรยซอร์ด้วย 
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เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 
สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศูนย์มุสลิม
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาวิชาการ
ตะวันออกกลางศึกษาสัญจร หัวข้อ “สาย
สัมพันธ์ไทย - ตะวันออกกลาง : มองผ่านมิติ
สังคมและวัฒนธรรม” ณ จังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบ
ด้วยผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ครู /
อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจ 
จำานวน 130 คน โดยนายไพศาล วิศาลาภรณ์ 
ผู้อำานวยการสำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้

v สมทรง งามวงษ์

vv	ผาณิต ทิพย์สุวรรณ

การจัดสัมมนาวิชาการตะวันออกกลางศึกษา 

สัญจร หัวข้อ “สายสัมพันธ์ไทย - ตะวันออกกลาง: 

มองผ่านมิติสังคมและวัฒนธรรม”

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

vv	นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

Thailand maintains a policy of expanding cooperation in all fields with 
Muslim nations in all parts of the world, including the Middle East. With this in 
mind, the Bureau of International Cooperation (BIC) together with the Muslim 
Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University co-organized 
a seminar on the topic of “Thai-Middle East Relations: the socio-cultural 
dimensions” during 21 - 22 February 2011. The seminar took place in Ayutthaya 
province, selected because of its long history of trade with Muslim countries.  
It was designed to raise awareness and build knowledge among school 
principles, teachers and students. Apart from special lectures by experts in the 
field, participants visited the Sheik Ahmed Qomi Monument and the Kudi Cho Fa  
Mosque. The monument is the supposed burial place of this Persian trader who 
settled in the province in the early seventeenth century. The Sheik contributed 
greatly to enhancing Siam’s commercial activities at that time and became the 
country’s first Chularajamontri, overseeing Islamic Affairs and Muslim 
communities in the Kingdom of Siam.
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

เป็นประธานเปิด ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ และกล่าวเปิดในพิธีเปิดการสัมมนาฯ 
ใจความสำาคัญสรุปได้ว่า ประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางหลายประเทศมีความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิด และมีความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ไทยมานาน โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษากับ
นักศึกษาไทยมุสลิมในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย และปริญญาตรีเป็นประจำาทุกปี 
ประเทศที่ให้ทุน ได้แก่ คูเวต บาห์เรน จอร์แดน 
โมร็อกโก อียิปต์ โดยเฉพาะอียิปต์ที่มีนักศึกษา
ไทยมุสลิมไปศึกษาประมาณ 2,000 คน และ
ปัจจุบันหลายประเทศในตะวันออกกลางมี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ศิลปะ และความก้าวหน้าทาง 
วิชาการอย่างต่อเนื่อง และกำาลังทวีบทบาท
เพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จะได้การนำาความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและ
การประกอบอาชีพในอนาคต 

สำาหรบัการจดัสมัมนาวชิาการครัง้นี ้
มีกิจกรรม ได้แก่ การสัมมนาวิชาการในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
โดยเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ได้แก่ 

1. นายวนัมหูะมดันอร ์มะทา อดตีประธานรฐัสภา ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ความสมัพนัธ์
ไทย - ตะวันออกกลางในบริบททางสังคมวัฒนธรรม”

2. นายดำารง พุฒตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภา บรรยายเรื่อง “เรื่องเล่าต่างแดน: 
ตะวันออกกลางในโลกยุคใหม่”

3. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บรรยายเรื่อง “อารยธรรมอิสลามในวิทยาการสมัยใหม่”

4. รศ.พเิชฎฐ ์กาลามเกษตร ์คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
บรรยายเรื่อง “ไทย - ตะวันออกกลาง : ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา”

5. ผศ.ดร.อณสั อมาตยกลุ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
บรรยายเรื่อง “อิทธิพลของวรรณคดีอาหรับในประวัติศาสตร์ไทย”

6. รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง 
“อาหรับมองไทย ไทยมองอาหรับ”

7. ดร.จุฬศิพงศ ์จฬุารตัน ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั บรรยายเรือ่ง 
“อาหรับและเปอร์เซีย: บทบาทของวัฒนธรรมมุสลิมในศิลปวัฒนธรรมไทย”

8. คณุธรีนนัท ์ช่วงพชิิต ศูนยข์อ้มลูประวัติศาสตรชุ์มชนธนบรุ ีบรรยายเรือ่ง “วฒันธรรม
อาหารเปอร์เซียในสังคมไทย”

และกิจกรรมการศึกษาสัญจรในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้แก่การไปเย่ียมชม 
และรับฟังการบรรยายความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “ประวัติท่าน 
เฉกอะหมัด” พร้อมเยี่ยมชมสะพานเทพหมี การรับฟังบรรยายและเย่ียมชมมัสยิดตะเก่ียและ
มัสยิดกุฎีช่อฟ้า

ผลจากการสัมมนาครัง้นีท้ำาใหก้ลุม่ 
ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ครู /
อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนผู้แทน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งความ
ร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำาลังมีบทบาท
สำาคัญต่อความเคลื่อนไหวของโลกใน
ปัจจุบัน 



26

โครงการทุน
สนับสนุนให้ 
นักศึกษา
ต่างชาติ
เข้ามาศึกษา
ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

ความเป็นมา
ในชว่งหลายปีทีผ่่านมา ประเทศไทยได้

รับความร่วมมือทางการศึกษาจากรัฐบาล 
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ 
อินเดีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย กลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งสหภาพยุโรป 
ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้ให้การสนับสนุน
ด้านทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และศึกษา 
ดูงาน แก่นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประจำาทุกปี โดยทุน
ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมของผู้ให้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ดำาเนินงานในลักษณะต่างตอบแทนและ
เป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับประเทศที่ให้ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น 
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนให้นักศึกษา
ต่างชาติเข้ามาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
เพื่ อ เ ป็นการส่ง เสริมให้ชาวต่างชาติ เ กิด 

ความสนใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศไทย
ตามนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ  และเพื่อ 
ส่งเสริมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ 
ชาวต่างชาติให้มีความรู้ในทักษะต่างๆ ท้ัง 
การเขียน การอ่าน การฟัง การสนทนาใน
ระดับเบื้องต้น รวมทั้งให้มีความเข้าใจต่อ 
วิถีชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ต่อการดำาเนินงานส่งเสริมความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายความ 
ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต โดย
การจัดดำาเนินโครงการในครั้งแรกนี้มีเป้าหมาย
ที่จะจัดเป็นโครงการนำาร่องสำาหรับประเทศที่มี
ความสำาคัญต่อประเทศไทยและภูมิภาค ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

โครงการทุนสนับสนุนให้นักศึกษา 
ต่างชาติมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ในครั้ งนี้ เป็นโครงการริ เริ่มของกระทรวง

v สมทรง งามวงษ์

vv	สุทิศา ชุณหเรืองเดช

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

vv	นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

Over the years, Thai students and also 
officials in the Ministry of Education have 
benefited greatly from bilateral cooperation 
agreements and the provision of overseas 
scholarship programmes, research opportunities 
and workshops. China and Japan have been 
two of the important destination countries. To 
reciprocate their cooperation, the Bureau of 
International Cooperation (BIC) organized a one 
month, short course training on language and 
culture in which eight students from Guangxi 
University and Hainan Normal University in 
China together wi th four students f rom 
Utsunomiya University and Osaka University in 
Japan participated. From February 27th to March 
26 th 2011, they attended the Saovapa Thai 
Language and Traditional Cuisine School in 
Bangkok following lessons in Thai language and 
literacy and building their cultural knowledge.
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ศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพือ่ใหผู้ร้บัทนุชาวต่างประเทศที ่
เข้าร่วมหลักสูตรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยระดับสื่อสารได้ และมีความ
เข้าใจต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. เพื่อส่งเสริมนโยบายความเป็น 
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศ

3. เพือ่สง่เสริมการสรา้งเครอืขา่ยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญ 
นักศึกษาจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เดินทางมา
เข้าร่วมโครงการ โดยมีกำาหนดการจัดการ
ศึกษาขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 
มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนภาษาและศิลปะ 
การประกอบอาหารไทยเสาวภา สุขุมวิท 23 
กรุงเทพฯ

สำาหรบันกัเรยีนตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาเขา้
ร่วมโครงการในครั้งน้ี ประกอบด้วยนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัย Guanxi จำานวน 3 คน 
มหาวิทยาลัย Hainan Normal University 
จำานวน 5 คน มหาวิทยาลัย Utsunomiya 
จำานวน 2 คน และมหาวิทยาลัย Osaka 

จำานวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน ซึ่งนักเรียน 
ทุกคนต่างก็มีความยินดีอย่างย่ิงที่ได้เดินทาง
มาเยือนประเทศไทยและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้
เรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ตลอดจนชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทย และบางคนยังมี
ความมุ่งหวังที่จะมาทำางานในประเทศไทยด้วย

การจดัหลกัสตูรดงักลา่ว นอกจากจะมี
การสอนการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
หลักสูตรระยะส้ัน 120 ชั่วโมงในเบื้องต้นแล้ว 
ยังมีการสอนมารยาทไทย การทำาอาหารไทย 
การแกะสลักผักและผลไม้ การจัดนิทรรศการ
การศึกษานอกสถานที่เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของ
คนไทย เช่น วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม 
ตลาดน้ำาอัมพวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ชมหุ่นละครเล็ก และการชมศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ได้จัดให้มีการ
ทดสอบเพื่อประเมินสัมฤทธิผลทางการศึกษา
ของนักศึกษาก่อนที่จะจบหลักสูตร ซึ่งพบว่า
นักศึกษาทุกคนมีอัตราการเข้าเรียนไม่ต่ำากว่า
ร้อยละ 80 และมีผลคะแนนการประเมินผล
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด คือ ได้ไม่ต่ำากว่า 
ร้อยละ 80 ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการและ

โรงเรียนฯ ได้จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตร
การสำาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในวันสำาเร็จ
หลักสูตร โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ 
ด้วย

แนวทางการดำาเนินงานต่อไป

1. กระทรวงศกึษาธกิารจะเสนอใหม้ี
การดำา เนินงานโครงการทุนสนับสนุนให้  
นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ ม า ศึ ก ษ า ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง และขยาย 
เป้าหมายการดำาเนินงานไปยังประเทศต่างๆ 
รวมทั้งประเทศอาเซียนให้มากขึ้น 

2. การดำาเนนิงานโครงการฯ จะจดัทำา
แผนดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยต้อง
กำาหนดเวลาในการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการศึกษาของแต่ละประเทศ ความ
สะดวกของผู้รับทุน และความสะดวกของฝ่าย
ไทย 

3. กระทรวงศกึษาธกิารควรจะตอ้งแจง้
ผลการดำาเนินงานให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการดำาเนินงานด้าน 
ต่างประเทศอย่างบูรณาการ  
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ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 
ประจำาปี 2554
v สมใจ ธีรทิฐ

v หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง 
ความสำาคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษา
สากลและเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้และการ
ส่ือสารระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงได้มอบหมาย
ให้สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการ
พูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับ
ชาติ ปี 2554 เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยจำานวน 
2 คนเป็นผู้แทนไทยไปร่วมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประจำาปี 2554 

สำาหรบันกัเรยีน นสิิตและนกัศกึษาทีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรม มีท้ังหมด 61 คน จากสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนโดยสามารถแยกเป็นระดับ
มัธยมศึกษา จำานวน 43 คน ประกอบด้วย
นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 17 คน 
สำานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 15 คน สำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 4 คน และสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 
จำานวน 7 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ใ น สั ง กั ด สำ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาจำานวน 18 คน

ทัง้นี ้กระทรวงศกึษาธกิารเปน็เจา้ภาพ
จัดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 
อาคารรัชมังคลาภิ เษก ชั้น 3 กระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจำานวน 15 คน และระดับ

The Bureau of International Cooperation (BIC) in collaboration with the 
English-Speaking Union Association (ESU) jointly organized the Thailand 
Public Speaking Competition 2011 under the topic “Words are not Enough”. 
The purpose of the competition was to select two students to represent 
Thailand in the International Public Speaking Competition 2011 in London, 
England during May 23 - 27, 2011.

 Forty three students from the secondary level and eighteen 
students from undergraduate level participated in the semi-final round of the 
national competition which was held on February 25th 2011. Fifteen from 
secondary level and five from undergraduate level went through to the final 
on March 18th 2011. The two winners were Mr. Sarun Junsiri from Pibool 
Witayalai School and Mr. Phillip Songkran Upton from Stamford International 
University.
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อุดมศึกษาจำานวน 5 คนไปร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย โดยปรากฏผลการแข่งขันดังนี้

1. ระดับอุดมศึกษา จำานวน 5 คน ได้แก่

 1.1 นางสาวหทัยชนก ฉันทลักษณ์สุข มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 1.2 นายณัฐภพ ผดุงธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1.3 นางสาวอรพิชชา พนารมย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1.4 นายพีรธัช งานทวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1.5 นายฟิลิป สงกรานต์ อัพตัน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

2. ระดับมัธยมศึกษา จำานวน 15 คน ได้แก่

 2.1 นางสาวจิตรปภา สุพันธะ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 2.2 นายพลภัทร ดุรงค์พันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 2.3 นางสาวนฐัฐา ธญัญปกรณพ์นัธ ์โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ เตรยีมอดุมนอ้มเกลา้

 2.4 นางสาวมุขรินทร์ ศุภชวโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล

 2.5 นางสาวณัฐวดี กลิ่นสวาทหอม โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี

 2.6 นางสาวโชติรส อ่ึงขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

 2.7 นางสาวสินี กนกศิลปธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 2.8 นายวีรภัทร อินติกาส โรงเรียนดาราวิทยาลัย

 2.9 นายวรภพ มณีลำ่า โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 2.10 นายธฤตสรณ์ ศรพรหม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 2.11 นางสาวรวิอร อัศวเนตรนภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 2.12 นายศรัณญ์ จุณศิริ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 2.13 นางสาวนิสิตา บุญเจริญสมบัติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 2.14 นางสาวกวินทรา ศักดิ์ศรีเกษมกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ

 2.15 นายบัณฑิต อรรคสิริสถาวร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

สำาหรบัการแขง่ขนักลา่วสนุทรพจนภ์าษาองักฤษในทีชุ่มชนระดบัชาต ิรอบชงิชนะเลศิ ไดจ้ดั
ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เพ่ือคัดเลือกนักเรียนและ 
นักศึกษาระดับละ 1 คน (รวม 2 คน) เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำาจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ 

ระดับอุดมศึกษา : ผู้ชนะเลิศคือ นายฟิลิป สงกรานต์ อัพตัน มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
แสตมฟอร์ด

ระดับมัธยมศึกษา : ผู้ชนะเลิศคือ นายศรัณญ์ จุณศิริ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ผูช้นะเลศิการแขง่ขนักลา่วสนุทรพจนภ์าษาองักฤษฯ ขา้งตน้จะไดบ้ตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน รวมทั้งที่พักและอาหารระหว่างร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
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ในขณะที่องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล กำาลังรณรงค์เรื่อง “ความยากจน” 
เพราะถือว่า “ความยากจนเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือรณรงค์ให้
หยุดย้ังการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ทำาให้ผู้คน
อยู่ในวังวนของความยากจน ปรากฏว่าทั่วโลก
กำาลังมีปัญหาเร่ืองความยากจน และมีแนวโน้ม
ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นวิกฤติสิทธิมนุษยชน 
ที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของโลก

ถา้พจิารณาดสูภาพของคนยากจน จะ
เห็นว่าไม่ได้หมายถึงการขาดแคลนรายได้
เท่านั้น แต่ที่สำาคัญย่ิงไปกว่านั้นยังหมายถึง
การถูกตัดสิทธิ์ การขาดความมั่นคง การถูก
กีดกัน และความสิ้นไร้พลังในการต่อสู้ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อาหารกลางวันสำาคัญไฉน 

v ประธานโครงการสิทธิมนุษยชน ยส. 

บทความสิทธิมนุษยชนบทความสิทธิมนุษยชน

In 1980, the first project under the Plan for the Development of 

Children and Youth in Remote Areas, initiated by HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn, was established. Recognizing that if children are 

suffering from ill health, malnourishment or hunger they can not perform 

well in school, the Princess encouraged schools to cultivate their own 

vegetable gardens and to use the produce grown to make nutritious and 

healthy lunches. This practical learning experience was the first of many 

projects that have been implemented to improve childhood nutrition and 

health. Beyond Thailand’s borders, the Princess has shared her ideas 

with other countries and today the School Lunch Project is also making a 

difference to children in Bhutan, Cambodia, Laos, Mongolia, Myanmar 

and Vietnam. 

v รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

อาหารกลางวันสำาคัญไฉน  เปน็ทีย่อมรบักนัทัง้ระดบัโลกและระดบั
ประเทศว่าคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดต่างมี
สิทธิที่จะได้รับการตอบสนองความจำาเป็นขั้น
พ้ืนฐานสำาหรับการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ เป็นต้นว่า มีอาหาร มีน้ำา
สะอาด มีท่ีอยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพ
และอนามัย การศึกษา สิทธิที่จะได้รับความ
มั่นคงท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและที่จะมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซ่ึงกระทบต่อชีวิตของตน 
ตลอดจนที่จะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม
ถ้าถูกละเมิดสิทธิ แต่ในความเป็นจริงแล้วคน
ยากจนกลับถูกกีดกัน เอาเปรียบ ขาดความ
มั่นคง ไร้เสียงเรียกร้อง จนดูเสมือนว่าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบของชีวิต
คนยากจนทั้งหลาย

ในบรรดาสทิธมินษุยชนทัง้หลาย สทิธทิี่
จะได้รับการตอบสนองความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร น้ำาดื่ม การดูแล
สุขภาพอนามัย นับว่าเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะสำาหรับเด็ก บทความนี้จึงใคร่เน้น
เร่ืองอาหาร ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพ
อนามัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและสามารถมี
พัฒนาการได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องนี้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงบรรยายเร่ือง “การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร” เนื่องในการสัมมนาความ
สัมพันธ์ไทย-จีน “การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน: 
สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต” 
เมื่อวัน ท่ี  27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้   
“...เริ่มต้นด้วยการพัฒนาอาหาร โภชนาการ 
และสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ เพราะถือว่าการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ถ้าไม่พัฒนาปัจจัย 
พื้นฐานด้านสุขภาพและอนามัยก่อน เด็กจะ
ไม่มีความพร้อมสำาหรับการพัฒนาด้านอื่นๆ” 
ด้วยเหตุนี้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
จึงเป็นโครงการตามพระราชดำาริโครงการแรก
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
ถิ่นทุรกันดาร เริ่มดำาเนินการเมื่อเกือบสามสิบ
ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2523) โครงการนี้มุ่งให้นักเรียน 
ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำาการเกษตรใน

โรงเรียน แล้วนำาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็น
อาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปี 
การศึกษา เมื่อได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยม
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระ
ราชดำาริ พร้อมกับครูและผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
ครั้งแรกที่อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เห็นครู
และนักเรียนตัวน้อยๆ ช่วยกันติดไฟ
ตั้งหม้อหุงข้าวทำาอาหารกลางวัน ก็
เกิดความประทับใจและยินดี  และ 
อดคิดไม่ได้ว่านักเรียนอุตส่าห์เดินเท้า
เปล่าบนหนทางไกล 6 ถึง 8 กิโลเมตรมา
โรงเรียน คงไม่ใช่เพื่อมาเรียนหนังสือแต่คง 
เพื่อมารับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงน่าจะ
เป็นอาหารมื้อแรกของวันด้วยซ้ำาไป หลายปี
ก่อนหน้าน้ีเคยไปเย่ียมโรงเรียนหลายแห่งใน
ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ ที่
ฟินแลนด์ได้รับเชิญให้ไปดูห้องอาหารใน
ระหว่างอาหารกลางวัน ซึ่งครูเน้นย้ำาว่าเด็ก 
ทุกคนได้รับประทานอาหารร้อน (hot meal) 
คืออาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ในโรงอาหาร ไม่ใช่
อาหารประเภทแซนด์วิชหรือพายที่เย็นชืด เมื่อ
ได้มาเห็นเด็กยากจนในถ่ินทุรกันดารของไทย
ได้รับประทานอาหารร้อนปรุงเสร็จใหม่ๆ 
เหมือนกัน ก็รู้สึกซาบซึ้งในโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามพระราชดำาริ

ทีส่นใจเรือ่งอาหารกลางวนัและเคยรว่ม
ทำาโครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนต่างๆ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 
มาต้ังแต่เม่ือเข้าเป็นอาจารย์สอนท่ีคณะอักษร- 
ศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใหม่ๆ เพราะ
มีประสบการณ์เรื่องอาหารกลางวันมาตั้งแต่
เด็ก ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาเรา
สองคนพี่น้องอายุ 7 - 8 ขวบต้องอพยพตาม
โรงเรียนซึ่งย้ายหลบภัยไปอยู่ที่อำาเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คงจะต้องโทษสงคราม
ที่ทำาให้ข้าวยากหมากแพง และโทษตัวเองที่รับ

ประทานไม่เก่งและเลือกอาหาร เพราะสิ่งท่ี
ประทับแน่นในความทรงจำามาจนถึงทุกวันน้ี 
คือ อาหารส่วนใหญ่เป็นต้มจืดหมูสามชั้นซึ่งมี
แต่มันหมู เมื่อรับประทานไม่ได้และถูกบังคับ
ให้รับประทานจึงต้องแอบคายใส่กระเป๋าท่ี 
อกเสื้อ ทำาให้ถูกผู้ซักรีดเสื้อผ้าดุเป็นประจำา 
การที่ ไม่ ได้ รับอาหารอย่างเ พียงพอและ 
ขาดสารอาหารทำาให้สุขภาพ ไม่สมบูรณ์ ซีด 
น้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์และเจ็บป่วย ทำาให้ 
ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องดูแลรักษาเป็น
พิเศษ หลังสงครามย้ายตามโรงเรียนกลับมา
กรุงเทพฯ ทางบ้านนำาอาหารปิ่นโตมาส่งให้ 
รับประทานตอนเที่ยง ทำาให้รับประทานอาหาร
ได้ดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น มีความสุขและสนใจ 
การเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆมากข้ึนตามลำาดับ

ปจัจบุนัเขา้ใจวา่เดก็นกัเรยีนส่วนใหญใ่น
ประเทศของเรามีอาหารกลางวันรับประทาน 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมให้โดยทางโรงเรียน
โดยจ่ายเงินค่าอาหารล่วงหน้าพร้อมกับค่า 
เล่าเรียน ซื้ออาหารที่ทางโรงเรียนจัดหาไว้ให้ 
นำาปิ่นโตมาจากบ้าน หรือกลับไปรับประทาน
อาหารที่บ้าน แต่ก็แน่ใจได้ว่ายังมีเด็กใน 
วัยเรียนอีกจำานวนมากที่ยังหิวโหยเพราะ 
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ความยากจน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และผู้รับ
ผิดชอบในระดับสูงขึ้นไป มีหน้าที่สอดส่องดูแล
ในเรื่องนี้อย่างจริงจังและหาวิธีช่วยเหลือให้
เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเด็กยากจนที่ไม่ได้รับประทาน
อาหารเช้ามาจากบ้าน ที่สำาคัญคืออาหาร
ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้นักเรียนจะต้อง 
มีคุณค่าครบถ้วน สะอาดและปลอดภัย 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการตามพระราชดำาริ เป็นแบบอย่างที่ดี
ที่ ควรนำามาพิจารณาและปฏิบัติ :  “การ
ประกอบอาหารกลางวันมีการกำาหนดปริมาณ
อาหารที่ นัก เ รียนควรบริ โภคตามหลักที่  
นักโภชนาการแนะนำา เพ่ือให้ได้คุณค่าอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ....การจัดอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูก
สุขลักษณะให้นักเรียนทุกคน นอกจากจะช่วย
ให้ภาวะโภชนาการเด็กดีขึ้นแล้ว ยังเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาพฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสม เช่น ให้กินผัก ผลไม้ กินอาหาร 

ให้ครบ 5 หมู่ .....” (1) พระราชดำาริท่ี
กว้างไกล และพระวิริยอุตสาหะ

ช่วยให้เด็กและเยาวชนใน 
ถิ่ น ทุ ร กั น ด า ร ดั ง ก ล่ า ว 

ประกอบด้วย 1. โรงเรียน 
ในสังกัดกองบัญชา -
การตำารวจตระเวน
ชายแดน (ต.ช.ด.) 
จำานวน 183 แห่ง  
2. โรงเรียนในสังกัด
สำ า นั ก ง า น ค ณ ะ
กรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำานวน 
178 แห่ง 3. ศูนย์การ

เรียนชุมชนไทยภู เขา 
“ แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง ”  สั ง กั ด

สำานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม

อั ธ ย า ศั ย  จำ า น ว น  2 6 6  แ ห่ ง  
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา สัง กัดสำานักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ 33 แห่ง  5. โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 
การศึกษาเอกชน (ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม) จำานวน 15 แห่ง  
6. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6 แห่ง รวมทั้งสิ้นนับเป็นจำานวน 681 แห่ง 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัย
เตาะแตะในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อีก 30 ศูนย์ (2)

เมือ่เดอืนมกราคมทีผ่า่นมา ไดม้โีอกาส
ร่วมเดินทางไปจังหวัดระนองกับคณะกรรมการ
ยุติธรรมและสันติ (ยส.) เพ่ือเย่ียมโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจำานวน 4 โรง ที่ยินดีรับนักเรียน
พม่าเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนไทย 
ด้วยจุดประสงค์ที่จะรับฟังปัญหาและให้กำาลัง
ใจแก่ผู้บริหาร และครูผู้สอน ในโอกาสนี้ได้
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดน 
ไทย - พม่า ที่มีอยู่ทั้งหมด 6 ศูนย์ การเยี่ยมชม 
พบปะ พูดจา กับบุคคลในวงการศึกษา ผู้รับ
ผิดชอบทั้งในส่วนของการเรียนรู้ในโรงเรียน 

และในศูนย์พัฒนาฯ ในช่วงระยะเวลา 4 - 5 วัน 
ทำาให้ได้รับรู้ปัญหา ข้อคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่จะต้องหาทาง
แก้ไข ปรับปรุง และในส่วนที่น่าชื่นชมและ
ประทับใจ ที่ประทับใจมาก คือ อาหารกลางวัน
ของเด็กพม่าในศูนย์พัฒนาฯ ซ่ึงต้ังอยู่ใน
หมู่บ้านของแรงงานประมงชาวพม่า ศูนย์แห่ง
นี้มีนักเรียนกว่า 200 คน อายุระหว่าง 5 ขวบ 
ถึง 12 ปี นักเรียนแต่ละคนหรือและครอบครัว 
(ในกรณีมีพี่น้อง 2 หรือ 3 คน) นำาปิ่นโตอาหาร
กลางวันมาจากบ้านตั้งแต่เช้า คร้ันถึงเวลา
อาหารเที่ยงต่างก็นำาปิ่นโตมาวางบนโต๊ะของ
ตนเองอย่างมีระเบียบ สวดมนต์พร้อมกัน แล้ว
จึงเปิดปิ่นโตออกรับประทานอาหารอย่าง
รวดเร็วและเรียบร้อย นอกจากข้าวแล้ว อาหาร
ที่นำามา 2 - 3 อย่าง ประกอบด้วยปลา เนื้อหมู 
เนื้ อ ไ ก่  ไข่  และผัก  ซึ่ งปรุ งมาอย่ างน่ า 
รับประทาน ไม่ว่าจะเป็นปลาทอด ปลาราด
เครื่องแกงขลุกขลิก ผัดผักนานาชนิด ไข่เจียว 
เนื้อหมู เนื้อไก่ทอด เด็กๆ รับประทานอาหาร
ด้วยความเอร็ดอร่อย ผู้ท่ีเข้าเย่ียมชมเกิดอาการ
หิวข้าว ในขณะเดียวกันก็ช่ืนชมผู้ปกครองท่ี 
จัดเตรียมอาหารมีคุณค่าครบถ้วนและน่า 
รับประทาน ทำาให้อดคิดไม่ได้ว่าพ่อแม่ของเด็ก
เหล่านี้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่ารับจ้าง 
ทำาประมงหรืองานอื่นๆ เท่าที่มีผู้จ้าง ล้วนเป็น 
พ่อแม่ที่รักลูก อยากให้ลูกอยู่ดี กินดีมีการ
ศึกษา ซึ่งเป็นความจำาเป็นขั้นพ้ืนฐานสำาหรับ
ชีวิตมนุษย์ นอกจากนั้นยังอดคิดต่อไปไม่ได้ว่า
ชาวพม่าดังกล่าวน่าจะมีความตระหนักรู้และ
เห็นความสำาคัญของการได้รับอาหารที่มี
คุณค่าครบตามหลักโภชนาการ เพราะทั้งๆ ที่มี
รายได้น้อย มีความเป็นอยู่ต่ำากว่ามาตรฐาน 
แต่ ก็ ยังสรรหาและตระเตรียมอาหารที่มี
ประโยชน์ให้ลูกๆ ได้รับประทาน เพื่อให้ลูกมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถมีพัฒนาการด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ไดแ้ตห่วงัตอ่ไปวา่สกัวนัหนึง่ เดก็ในวยั
เรียนทุกคนในประเทศของเราจะได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วน  

(1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายเร่ือง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร” ในการสัมมนา ความสัมพันธ์ไทย - จีน 

“การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน: สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต” วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
(2) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2559) ข้อมูล 

ปีการศึกษา 2551
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ความนำา

เขตมรดกโลกอกีวาซใูนบราซลิไดข้ึน้
ทะเบียนมรดกโลกในปี 1986 ตั้งอยู่ในพื้นท่ี
บริเวณอุทยานแห่งชาติอีกวาซู ซึ่งรัฐบาล
บราซิลได้ประกาศตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1939 และ
แก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1944 กับปี 1981  
เพื่อขยายพื้นที่อุทยานให้กว้างขวางขึ้นรวม
เป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปัจจุบัน 170,076  
เฮคเตอร์

การบรหิารอุทยานแหง่ชาตอีิกวาซขูอง

บราซิลนั้นอยู่ ในการดูแลบริหารของกรม

บทความมรดกโลก

มรดกโลกสองฟากพรมแดน
มรดกโลกอีกวาซูในบราซิล (ตอนที่ 2)
v ภาพและเรื่องโดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

In the second of two articles on the Iguazu National Park and Falls of 

Argentina and Brazil, the writer explores the challenges associated with the listing, 

conservation and management of the site. She goes on to explain how cooperation 

between the two nations was established in the late nineties and how this has 

brought benefits in terms of conservation, the development of education and 

research initiatives as well as the promotion of sustainable tourism. This article is 

presented as a model for transborder cooperation and case study for Thailand 

and neighboring countries in resolving conflicts. 

บทความมรดกโลก

v อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ 

 ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
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อุทยานแห่งชาติและพื้นที่สงวนต่างๆ ของ

สถาบัน IBDF (Instituto Brazileiro de 

Desenvolvimento Florestal)

อยา่งไรกด็ ีในเขตนีย้งัมทีีด่นิของเอกชน

ที่อยู่ในบริเวณอุทยานนี้อีก 113.6 เฮคเตอร์ ซึ่ง

เป็นเกาะอยู่ในแม่น้ำาอีกวาซู แต่ก็มีการร่วมมือ

กับทางการในการบริหาร จัดการและใช้

ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเป็นมรดกโลก

อีกวาซูด้วย

เขตพืน้ทีต่รงนีเ้ปน็จดุทีแ่มน่้ำาอีกวาซกัูบ

แม่น้ำาพานาราไหลมาบรรจบกันและส่วนที่เป็น

แม่น้ำาอีกวาซูนั้นก็คือพรมแดนด้านทิศใต้

ทั้งหมดของบราซิลนั่นเอง ช่วงนี้แม่น้ำากว้างถึง 

1,200 เมตร มี เกาะแก่งหลายแห่งและ 

ไหลตกลงสู่หน้าผาหินบะซอลท์สูง 80 เมตร 

เกิดเป็นน้ำาตกรูปโค้งมีหน้ากว้าง 2,700 เมตร 

ซึ่งส่วนที่อยู่ในดินแดนของบราซิลเป็นน้ ำาตก

กว้าง 800 เมตร ส่วนที ่อยู ่ในอาร์เจนตินา

กว้าง 1,900 เมตร แต่เมื่ออยู่ในบราซิลก็

สามารถมองเห็นภาพพาโนรามากว้างของ

น้ำาตกขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่ในเขตอาร์เจนตินา 

ทั้งหมดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นภาพท่ีน่า

ตื่นตามาก

การขึ้นทะเบียนมรดกโลกของ
บราซิล

การเสนอเอกสารของบราซลิเพือ่ขอขึน้

ทะเบียนอุทยานแห่งชาติพร้อมกับน้ำาตกอีกวาซู 

ในฝ่ังบราซิลให้เป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติ
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ในปี 1986 นั้น บราซิลได้ขอเสนอแยกเป็น

มรดกโลกอิสระ ไม่ขอนำาเข้าไปเชื่อมโยงผูกพัน

กับมรดกโลกอีกวาซูในอาร์ เจนตินาซึ่ งได้  

ขึ้นทะเบียนไปแล้วก่อนหน้า 2 ปี โดยอ้างว่า

กฎหมายของรัฐบาลบราซิลไม่อนุญาตให้

ดำาเนินการเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสองฝั่งเข้าเป็น

มรดกโลกเดียวกัน ตามแนวทาง Transfrontier 

Concept หรือ Transboundary World 

Heritage Site ทั้งๆ ที่มติของคณะกรรมการ

มรดกโลกของยูเนสโกในปี ค.ศ.1984 ในเร่ือง

อุทยานแห่ งชาติอีกวาซู  
ในฝ่ังบราซิล เพ่ือพิจารณา 
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ม ร ด ก โ ล ก 
ดว้ย โดยหวงัวา่พืน้ทีอุ่ทยาน
แห่ งชาติ อี กวาซูทั้ งสอง 
ฝั่ ง พ ร ม แ ด น จ ะ ไ ด้ เ ป็ น  

“a transfrontier World 
Heritage Site” …..”

การประเมินของ IUCN

เอกสารการประเมนิของ IUCN ระบวุา่ 
แม้ว่ า อุทยานแห่งชาติ อีกวาซูจะมีความ
บริบูรณ์ในแง่มุมของประวัติศาสตร์การอนุรักษ์
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1916 และนอกจากความ 
ยิ่งใหญ่สวยงามของน้ำาตกแล้วยังมีสัตว์ป่า 
หายากอีกมากและมี 80 ชนิดที่เป็นสัตว์ใกล้ 
สูญพันธุ์ แต่ทว่าอุทยานแห่งชาติอีกวาซูของ
บราซิลได้รับผลกระทบอย่างมากจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เข้มข้นในพื้นท่ีบริเวณ
น้ำาตก โดยเฉพาะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินชม
ทัศนียภาพเหนือน้ำาตก มีการพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่ รอบๆ มีการตัดถนนผ่านอุทยาน 
นอกจากนี้จำานวนเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างน้อย  
คือมีระดับบริหารจัดการ 26 คน ระดับท่ัวไป 
17 คน จึงไม่ค่อยเพียงพอสำาหรับพื้นที่อุทยาน
ขนาดใหญ่ท่ีล้อมรอบด้วยการพัฒนาเกษตรกรรม

ย่ิงไปกวา่นัน้ยังมกีารตดัไม ้ถางพืน้ทีป่า่
ต้นน้ำาพารานาเพื่อสร้างเขื่อนพลังน้ำาไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสุด เข่ือนน้ีมีความยาว 9 กิโลเมตร 
สูง  200 เมตร ผลิตพลังไฟฟ้าที่สะอาด 
ปราศจากมลพิษได้ 12,600 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ใน
ประเทศบราซิล 22% ของความต้องการใช้
ไฟฟ้าในบราซิลทั้งหมดแต่ส่งไปใช้ในประเทศ
ปารากวัยได้ 90% ของความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในปารากวัยทั้งหมด ซึ่ง IUCN ประมาณการว่า
หากต้องมีการสร้างเขื่อนเพ่ิมอีกเขื่อนหน่ึงจะ
ทำาให้น้ำาท่วมเข้ามาในมุมด้านตะวันออกเฉียง
ใต้ของอุทยานแห่งชาติอีกวาซูถึง 1,700 เฮคเต
อร์ และจะทำาให้อุณหภูมิทั่วไปของบริเวณ
น้ำาตกในตอนกลางคืนสูงขึ้นจากปกติมาก

การอนุมัติขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกวาซูของ

อาร์เจนตินาน้ันได้ระบุไว้ในย่อหน้าหน่ึงของ 

มติว่า

“..... คณะกรรมการ 
ได้รับทราบด้วยความยินดี
จากผู้แทนบราซิลว่าจะ
ดำ า เ นิ น ก า ร เ ส น อ พื้ น ที่  
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จากมมุมองของการอนรุกัษท์รพัยากร 
ธรรมชาติแล้ว IUCN ย่อมเห็นว่าอุทยาน 
แห่งชาติอีกวาซูท้ังในฝั่งอาร์เจนตินาและในฝั่ง
บราซิลนั้นแท้จริ งก็ เป็นผืนป่าและผืนน้ำ า
เดียวกัน ควรจะมองว่าเป็นมรดกโลกแห่ง
เดียวกัน

แตเ่มือ่บราซลิเสนอแยกเป็นแหลง่มรดก
โลกอิสระแล้ว IUCN และคณะกรรมการมรดก
โลกก็เห็นว่าจำาเป็นต้องมีการประสานงานใน
การบริหารจัดการระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการ
ของบราซิลและอาร์เจนตินาให้มากที่สุด และ
ควรจะให้ “กรณีอีกวาซู” นี้เป็นกรณีตัวอย่างที่
ดีในรูปแบบของ Transfrontier cooperation 
ที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศทั้งสองเพื่อรักษา
คุณค่าสากลอันโดดเด่นของมรดกโลกอีกวาซู
ไว้ร่วมกัน

มรดกโลกอีกวาซู (บราซิล) ขึ้น
ทะเบียนเสี่ยงอันตราย (1999-
2001)

ในปี ค.ศ.1999 จนถึงปี ค.ศ. 2001 
มรดกโลกอีกวาซูในฝั่งของบราซิลได้รับผล
กระทบจากการรุกรานและเปิดใช้ถนน (Colon 
Road) ภายในบริเวณอุทยานและเขตมรดก
โลก และมีปัญหาผลกระทบจากการบริการ
การท่องเท่ียวอื่นๆ จนคณะกรรมการมรดกโลก
ต้องมีมติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในภาวะ
อันตราย

ทัง้ยเูนสโกและ IUCN ไดส้ง่คณะสำารวจ
ไปตรวจพื้นที่เขตมรดกโลกที่บราซิลในเดือน
มีนาคม 1999 พบว่ามีปัญหาดังนี้

ก) มกีารเปดิถนนตดัผา่นเขตมรดก
โลก (Colon Road) โดยกลุ่มคนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายมาตั้งแต่ปี 1997 และอัยการสูงสุดได้
ส่งฟ้องชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานของ
รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางที่ไม่รักษา
กฎหมายในเรื่องการปิดถนนที่ได้ประกาศไว้ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ
เรือนยอดของป่าถูกตัดแบ่งเขตเป็นแนวยาว 
17.5 กิโลเมตร ทำาให้คุณค่าด้านความหลาก-
หลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกต้องถูกกระทบอย่างมาก 
และยังส่งผลกระทบต่อการไหลของทางน้ำา 

ลำาธาร และสายธารที่ไหลลงสู่น้ำาตกมรดกโลก
ด้วย

ข) การใชเ้ฮลคิอปเตอรข์องเอกชน
ขึ้นบินชมทิวทัศน์เพื่อผลทางการค้า ซึ่งเริ่ม
มาตั้ งแต่ปี  1972  ทั้ ง ใน ฝ่ั งบราซิลและ
อาร์เจนตินา แต่เมื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว
ทางฝั่งอาร์เจนตินาก็ได้ระงับกิจกรรมนี้ลงแล้ว
ในขณะที่ฝ่ายบราซิลยังดำาเนินการต่อไป ซ่ึง
สถาบันสิ่งแวดล้อมของรัฐพารานาได้ศึกษา 
ผลกระทบพบว่า การส่งเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์
ขึ้นไปบินบริเวณน้ำาตกนั้นรบกวนต่อนักเดิน
ทางท่องเที่ยวที่เดินป่าตามแนวทางเล่ียงน้ำาตก
ที่ทางการจัดไว้ ส่วนผลกระทบต่อสัตว์ป่าไม่ได้
ระบุ

ค) การสร้างเข่ือนบนฝ่ังแม่น้ำาอีกวาซู 
ได้มีการสร้างเขื่อน Salto Caixas ขึ้นบนฝ่ัง
แม่น้ำาอีกวาซูบริเวณเหนืออุทยานแห่งชาติ 
อีกวาซู ซึ่งได้ล้มเลิกแผนแล้ว

ง) การบรหิารจดัการ มกีารเสนอให้
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างอุทยานแห่ง
ชาติอีกวาซูในบราซิลและในอาร์เจนตินาเพ่ือ
ร่วมกันอนุรักษ์มรดกโลกนี้ให้ย่ังยืน โดยมีการ
จัดทำาแผนบริหารจัดการใหม่ในเขตบราซิลใน
ปี 1999

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะ
กรรมการมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 จึงต้องมี
มติให้มรดกโลกอีกวาซูในบราซิลขึ้นเป็น 
“มรดกโลกในภาวะอันตราย” และให้ทบทวน
กันอีกครั้งในปี ค.ศ. 2000 ซึ่งก็เห็นว่ายังไม่มี
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาเท่าที่ควร

ตอ่มาในป ีค.ศ. 2001 ฝา่ยบราซลิได้
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้ปิดถนน Colon 
Road และใช้งบประมาณ 56,000 เหรียญ
ส ห รั ฐ ฟื้ น ฟู ส ภ า พ ป่ า ที่  
เ สี ย ห า ย  ห ยุ ด ก า ร บิ น
เฮลิคอปเตอร์  หยุดการ
สร้างเขื่อนเพิ่มเติม และ 
ทำาแผนบริหารจัดการโดย 
ร่วมมือข้ามพรมแดนกับ
อาร์เจนตินามากขึ้นเพื่อให้
เ กิ ด ผ ล แ ก่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น  
ข อ ง ม ร ด ก โ ล ก  ดั ง นั้ น 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกจึงได้ถอนมรดก
อีกวาซูในบราซิลออกจาก
บัญชี “มรดกโลกในภาวะ

อันตราย” ในปี ค.ศ. 2001

การเดินป่าชมน้ำาตกอีกวาซูจาก
ด้านบราซิล

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินป่าเข้าไปใน
บริเวณน้ำาตกอีกวาซูในด้านบราซิลซึ่งได้รับ
ประสบการณ์และความประทับใจท่ีแปลก 
แตกต่างไปจากการเดินป่าชมน้ำาตกอีกวาซูใน
เขตแดนของอาร์เจนตินา (ซึ่งได้เล่าไปแล้วใน
ตอนที่ 1) 

ทางเขา้ไปยงับรเิวณอทุยานแหง่ชาต ิ
อีกวาซูของบราซิลนั้นโอ่อ่าสวยงาม มีอาคาร
พิพิธภัณฑ์แสดงธรณีวิทยาของบราซิลและให้
ความรู้เกี่ยวกับสภาพชีววิทยาของอีกวาซู ซึ่งมี
การจัดแสดงที่ดีมากจึงมีครูนำานักเรียนประถม
และมัธยมต้นเข้าไปเดินชมอยู่จำานวนมาก

ออกมาจากอาคารพพิธิภณัฑก์ม็รีา้น
อาหารและร้านขายของที่ระลึก และมีทางเดิน
เข้าไปสู่เส้นทางผ่านโรงแรมหรูสีชมพูซึ่งสร้าง
ไว้ก่อนจะขึ้นทะเบียนมรดกโลก กล่าวกันว่า 
ทุกห้องมองเห็นทัศนียภาพน้ำาตกได้ชัดเจน
สวยงามมาก แต่ก็มองดูไม่กลมกลืนกับ 
สิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติมากนัก

เสน้ทางทีเ่ดนิในฝัง่บราซลิมคีวามยาว 
1,200 เมตรเลียบชายป่าฝั่งแม่น้ำาอีกวาซู 
ทำาให้สามารถมองเห็นน้ำาตกตามช่องต้นไม้
เป็นระยะๆ แต่ละช่วงทิวทัศน์จะแตกต่างกัน 
บางช่วงก็จะเห็นภาพน้ำาตกทั้งหมดแต่อยู่ไกล 
เห็นทั้งน้ำาตกส่วนสำาคัญและส่วนที่เป็นน้ำาตก
บริวาร เส้นทางนี้จะนำาไปสู่จุดชมวิวท่ีน่า



37

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ประทับใจที่สุดคือส่วนที่ เป็น “คอหอยของ
ปีศาจ” (Garganta do Diablo) ในจุดนี้มีทาง
เดินทำาด้วยไม้เป็นสะพานยื่นยาวออกไปถึง
กลางแม่น้ำา มองเห็นน้ำาตกที่เป็นรูปโค้งตกจาก
หน้าผาลงมารอบๆตัว เสียงดังสนั่นและมี
ละอองน้ำากระจายเต็มไปจนเป็นม่านหมอก
หนา ใครที่เดินออกไปจนถึงปลายสะพานก็
ต้องใส่เสื้อกันฝน หรือไม่ก็ต้องยอมเปียกปอน
ในบรรยากาศของความหนาวเย็นประมาณ  
16 - 20ºC แต่ในฤดูร้อนที่ตรงนี้จะแน่นขนัด 
หาที่ว่างถ่ายรูปสวยๆ แทบไม่ได้

ตอ่จากจดุทีน่า่ตืน่เตน้นีก้ย็งัมลีฟิทข์นาด
ใหญ่ที่นำานักท่องเท่ียวขึ้นไปบนบริเวณด้านบน
ของน้ำาตกซ่ึงก็มีทางเดินระยะสั้นๆ ให้ชมวิวได้
โดยรอบและถ่ายภาพกันให้จุใจจนแดดอ่อนลง

หลงัจากนัน้นกัทอ่งเทีย่วต่างกท็ยอยเดิน
ลงไปนั่งพักผ่อน กินกาแฟ และซื้อของที่ระลึก
กันที่บริเวณหน้าอาคารที่เปิดออกสู่สวนก่อน
จะพากันเดินกลับออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ
ที่มีรถบัสคันใหญ่บรรทุกนักท่องเที่ยว ตกแต่ง

เป็นรูปนกและรูปสัตว์ที่สวยงามให้เข้ากับ
บรรยากาศป่าดิบชึ้น

บนฝัง่บราซลินีย้งัมบีรกิารนัง่เรอืไปชม
น้ำาตกอีกเช่นกัน มีทั้งเรือผจญภัยและเรือ
สำาราญที่จัดบริการในราคาแพง โดยเรือจะ
แล่นเข้าไปในบริเวณป่ารกของอุทยานแห่ง
ชาติเพื่อให้ชมสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ และยังเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำาในบางตอน
ได้  ต่อจากนั้นก็ยังให้นักท่องเที่ยวที่ชอบ 
ผจญภัยลงเรือยางท้องแบนล่องแก่งเป็นระยะทาง 
4 กิโลเมตรเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ทั้งนี้
การล่องเรือตลอดสายจะใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง

ความร่วมมือข้ามพรมแดน

คณะกรรมการมรดกโลกไดม้ขีอ้เสนอ
แนะเพื่อส่งเสริมให้ทางการของอาร์เจนตินากับ
บราซิลมีความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อให้
มรดกโลกอีกวาซูมีความยั่งยืนมากขึ้น โดยเน้น
ในด้านต่างๆ คือ

- ด้านการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน
- ด้านการศึกษา
- ด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
- ด้านการวิจัย

ในป ีค.ศ. 2003 ทางการของอทุยาน 
แห่งชาติอีกวาซูทั้งในฝ่ายอาร์เจนตินาและ
บราซิลได้พัฒนาความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจัดการข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในด้าน
การวิจัยและการติดตามเฝ้าระวังตลอดจน 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน แต่จากรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะตรวจติดตามของ 
IUCN ที่รายงานต่อคณะกรรมการมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 2008 ร่างข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้มี
การลงนามกันในระดับตัวแทนรัฐบาล

การทีบ่ราซลิและอารเ์จนตนิามคีวาม
พยายามจากสองฝ่ายที่จะร่วมมือกันข้าม
พรมแดนนั้น ทำาให้มีผู้สนับสนุนทางการเงินยื่น
เสนอให้งบประมาณช่วยเหลือหลายราย เช่น 
Inter-American Bank Loan Project และ 
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Spanish Aid Project รวมทั้งจากองค์กรเพื่อ
การพัฒนาภาคเอกชนในหลายประเทศ ทั้งนี้ 
ยู เนสโกและ IUCN ก็ติดตามให้ความ 
ช่วยเหลือแนะนำาทางเทคนิคและวิชาการ 
อยู่เป็นระยะๆ เพราะมุ่งหมายที่จะให้รัฐบาล
ท้ังสองประเทศ ร่วมกันรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของคุณค่าสากลอันโดดเด่นไว้และ
ป้องกันความเส่ียงต่างๆ เช่น การไหลพุ่งของน้ำา
ในแม่น้ำาและน้ำาตกที่อาจลดลง ทัศนียภาพ
ความประทับใจที่ผู้มาเยือนจะได้รับลดลง การ
อนุญาตให้มีกิจกรรมผจญภัยได้ก็จะกระทบ
คุณค่าของมรดกโลก ตลอดจนการวิจัยเก็บ
ข้อมูลในเรื่องความหลากหลายทางชีววิทยา 
และผลกระทบจากเขื่อนหรือการตัดไม้ใน
บริเวณโดยรอบที่ใช้ทำาการเกษตร รวมทั้งการ
ตัดถนนเข้ามาในบริเวณอุทยานแห่งชาติด้วย

สรุป

กรณมีรดกโลกสองฝัง่พรมแดนทีอ่กีวาซู
ในประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลนั้นน่าจะ
เป็นกรณีศึกษาท่ีผู้ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการมรดกโลกในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เพราะอาจจะเป็นบทเรียนที่ให้
แนวคิดในเชิงบวก ในกรณีที่ไทยหรือประเทศ
เพื่อนบ้านมีมรดกโลกท่ีมีปัญหาพรมแดนกัน 
รวมทั้งการป้องกันการดำาเนินการก่อสร้างถนน
หรือเขื่อนในบริเวณมรดกโลกที่อาจเป็นการ
คุกคามเชิงลบที่มีต่อมรดกโลกได้ 

เอกสารข้อมูลประกอบ

1. เอกสารการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกของอารเ์จนตนิา 
 ปี 1984 ของบราซิลปี 1986

2. มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการมรดกโลกครัง้ที ่23, 24, 
25 และ 32 เกี่ยวกับมรดกโลกอีกวาซู หมายเลขทะเบียน 303 
และ 305

3. เอกสารการประเมนิสถานภาพการอนรุกัษอ์กีวาซู
ของ IUCN ปี 1984, 1986, 1999, 2001, 2005, 2008

4. บันทกึการพูดคยุกับมคัคเุทศก์ทอ้งถ่ินและการบนัทกึ
การเดินทางไปบราซิลปี 2010 ของผู้เขียน

5. เอกสารข้อมูลของการท่องเที่ยวบราซิลเก่ียวกับ 
อีกวาซูในบราซิลและในอาร์เจนตินา

*ข้อมูลทั่วไป

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้โดยมี

อาณาเขตติดกับทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยกเว้นชิลีและเอกวาดอร์ มีพ้ืนท่ี 

8,511,965 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับ 5 

ของโลก ภูมิประเทศ ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบและพื้นดินต่ำาเป็นคลื่น 

บางแห่งของประเทศเป็นทุ่งกว้าง เนินเขา ภูเขา และมีแนวชายฝั่งแคบ ภูมิอากาศ 

อากาศร้อนชื้น ส่วนทางตอนใต้อากาศเย็นสบาย ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำามัน

ปิโตรเลียม บอกไซท์ ทองคำา แร่เหล็ก (เป็นผู้ส่งออกแร่และผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่

ที่สุดในโลก) แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต พลาตินัม ดีบุก ยูเรเนียม พลังน้ำา และไม้  
มีประชากร ( ปี 2552) 193 ล้านคน เมืองหลวงคือ กรุงบราซิเลีย (Brasilia)  

ใช้ภาษา โปรตุเกส (ภาษาราชการ) สเปน อังกฤษ และฝรั่งเศส นับถือศาสนา คริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 80) เชื้อชาติ ผิวขาว (โปรตุเกส อิตาลี เยอรมัน สเปน 

โปแลนด์) (ร้อยละ 55) ผิวผสมระหว่างผิวขาวและผิวดำา (ร้อยละ 38) ผิวดำา ร้อยละ 6 

และอื่นๆ {ญี่ปุ่น อาหรับ ชาวอินเดียนพื้นเมือง (Amerindian)} (ร้อยละ 1) หน่วย 

เงินตรา เฮอัล (REAL) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 1.70 เฮอัล (2553) 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปี 2553) ร้อยละ 8 ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) (ปี 2552) 2.02 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้าง GDP  

(ปี 2552) ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 6.5 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 25.8 ภาคบริการ 

ร้อยละ 67.7 รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี และเป็น

สหพันธ์สาธารณรัฐ (Federative Republic) การแบ่งเขตการปกครอง 26 รัฐ 

(state) และ 1 เขตนครหลวง (Federal District) มีผู้ว่าการรัฐรวม 27 คน และ 

ผู้บริหารเทศบาล (municipalities) จำานวน 5,564 แห่ง ประมุขของประเทศ 

ประธานาธิบดี นาง Dilma Rousseff ซ่ึงเข้ารับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2554  

*กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ 2554)


