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การศึกษาและการพัฒนาแรงงานการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน



วดัถ�ำ้มรดกโลกทัง้สำมแห่งนีข้องอนิเดยี 

เป็นโบรำณสถำนที่มีชื่อเสียงเพรำะอยู่ในต�ำรำ

โบรำณคดีและศิลปะของโลกท่ีคนส่วนมำกได้

อ่ำนและฟังกันมำช้ำนำน ทั้งหมดสร้ำงขึ้นจำก

ควำมเชื่อและศรัทธำทั้งในพระพุทธศำสนำ 

ฮินดู และเชน มีประติมำกรรมและจิตรกรรม

บนฝำผนังถ�้ำที่ วิ จิตรงดงำม โดยเฉพำะที่ 

อำชันตำ ถือเป็นวัดถ�้ำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด มีอำยุถึง 

๒,๒๐๐ ปี และยังมีสถำปัตยกรรมที่ออกแบบ

สกัดเจำะเป็นวัดจำกเนื้อภูเขำได้อย่ำงน่ำทึ่ง  

ทั้งยังตกแต่งเป ็นวิหำรมีระเบียงรำยรอบ

อย่ำงสวยงำม อำชันตำและเอลลอร่ำได้ข้ึน 

ทะเบียนเป็นมรดกโลกคู่กันในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ 

ซึง่ทัง้สองแห่งยงัเกีย่วข้องสัมพันธ์กนัในแง่ของ

ประวัติศำสตร์ด้วย แต่บริเวณที่ขุดเจำะโดย

สร้ำงเป็นวัดของเอลลอร่ำนั้นมีพื้นที่กว้ำงกว่ำ 

อำชันตำหลำยเท่ำ ส่วนวัดถ�้ำเอเลฟำนต้ำนั้น 

ได้ข้ึนทะเบียนมรดกโลกหลังสุด ในปี ค.ศ. 

๑๙๘๗ วัดถ�้ำนี้ตั้งอยู่บนเกำะเล็กๆ ที่เรียกว่ำ

เกำะช้ำง ใกล้กับนครมุมไบ เพรำะบนเกำะ

มีวัดถ�้ำที่มีประติมำกรรมรูปช้ำงขนำดมหึมำ 

ตั้งอยู่ และยังมีถ�้ำที่ขุดเจำะเป็นวัดอยู่ทั้งหมด 

๗ ถ�้ำด้วย

วัดถ�้ำอำชันตำ เอลลอร่ำ และ
เอเลฟำนต้ำ ในประเทศอินเดีย 

ขึ ้นทะเบียนประเภทมรดกโลกทำงวัฒนธรรม

แฟ้มภาพมรดกโลก

ภำพ : สำวิตรี สุวรรณสถิตย์

Ajanta, Ellora and Elephanta Caves 
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อาเซียน หรือชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๖๗  

(พ.ศ. ๒๕๑๐) โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย  

ในปัจจบุนั มสีมาชกิเพิม่ขึน้อกี ๕ ประเทศ ได้แก่ บรไูน กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓  

(พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยผู้น�าอาเซียนตกลงกันว่าจะจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย  

๓ เสาหลกั ได้แก่ ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกจิ และประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 

การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนภายในปี ๒๕๕๘ เป็นสิง่ท้าทายกลุม่ประเทศอาเซยีน  ในส่วนของประชาคมเศรษฐกจิมแีผนงานหนึง่

ซึง่เน้นการส่งเสรมิการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืภายในกลุม่ประเทศอาเซยีนโดยเสร ี ซึง่เชือ่มโยงกบัการเตรยีมความพร้อมด้านการศกึษาและการพฒันา

แรงงาน และเนื่องจากประเทศไทยมีบัณฑิตว่างงานกว่าแสนคนนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงควรพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่จ�าเป็น 

ในการท�างาน อาทิ ระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ และการท�างานเป็นทีม ฯลฯ วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  

จงึขอน�าเสนอบทความพเิศษในคอลมัน์ In Focus เรือ่ง การศกึษาและการพฒันาแรงงานเพือ่เตรยีมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน โดยนักวิชาการอาวุโสจากสถาบัน TDRI เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 นอกจากเรื่องข้างต้นแล้ว ยังมีความเคลื่อนไหวด้านการศึกษากับต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น เรื่องการประชุมระดับนโยบายในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารที่มีภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และการจัดท�านโยบายหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด รวมทั้งพิจารณาร่างปฏิญญา เรื่อง 

การประชุม International Task Force Meeting on Teachers for EFA ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาครูให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

เพื่อปวงชน ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เรื่องการจัดค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ ๙ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งเชิงวิชาการและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศ และเรื่องโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติกลางปักกิ่งได้ 

จัดส่งอาสาสมัครทั้งอาจารย์และนักศึกษา จ�านวน ๑๘๙ คน มาปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เป็นต้น 

 คอลัมน์มรดกโลกในฉบับนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านท่องเที่ยวไปกับความตระการตาของวัดถ�้าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านศิลปะ

และความสวยงามตามธรรมชาติ นั่นก็คือ วัดถํ้าอาชันตา เอลลอร่า และเอเลฟานต้า ในประเทศอินเดีย และส�าหรับคอลัมน์บทความได้น�าเสนอ

เรือ่ง การส่งเสรมิวฒันธรรมสนัตภิาพในสถานศกึษา ซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัยิง่ เยาวชนไทยในปัจจบุนัควรได้รบัการปลกูฝังวฒันธรรมใฝ่สนัตติัง้แต่

ในโรงเรียน เพื่อหล่อหลอมจิตใจของพวกเขาให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและสงบสุข 

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามอ่านวารสารฉบับออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...

For countries in Southeast Asia, the establishment of an ASEAN 
Community in 2015 brings with it both challenges and opportunities. 

 The ASEAN Community comprises three pillars: the ASEAN 
Economic Community (AEC), the ASEAN Socio-Cultural Community  

(ASCC) and the ASEAN Political-Security Community (APSC). Recognizing  
that education contributes to developments across all three pillars, we are 

pleased to include two articles linked to the ASEAN community building process 
in this issue of the Bulletin. 

The first of these can be found in our “In Focus” section. This special article  
discusses important issues related to human resource development and the  
strengthening of human capital in preparation for the AEC. The article identifies core 
competencies needed by today’s workforce. The second article reports on the 9th 

Thailand-Singapore Youth Camp where young people were encouraged to share their 
ideas on the role of youth in ensuring achievement of the broader ASEAN objectives.

The global significance of expanding education and work opportunities were 
also explored at international meetings convened by UNESCO and APEC. Under the 
framework of UNESCO, the Policy Forum for Asia and the Pacific on Open Educational 
Resources (OERs), the 4th International Policy Dialogue Forum on Teacher Challenges 
for EFA and the 3rd International Congress on Technical and Vocational Education  
and Training addressed issues related to the quality and relevance of teaching  
and learning in the 21st century. At the 5th APEC Education Ministerial Meeting,  
discussion centred on educational cooperation as the driving force for sustainable, 
secure, inclusive, innovative, and balanced growth of the APEC region.

For those who have been following our special World Heritage series, this month’s 
issue of the Bulletin visits three of the cave sites in India describing their outstanding 
collections of paintings sculptures and rock art.

To view the Bulletin online, please visit www.bic.moe.go.th.
Until the next issue.



การศึกษาและการพัฒนาแรงงานเพื่อ 
เตรียมความพร้อมของประเทศไทย 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ *

*	 นักวิชาการอาวุโส	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)

ตามหัวข้อบทความข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าสิ่งแรกที่  

ต้องทำาความเข้าใจคือ “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” มีความหมาย 

หรือมีกฎกติกาท่ีควรทราบอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจว่ามีความจำาเป็น 

ตอ้งเตรยีมพรอ้มมากนอ้ยเพยีงใดและอยา่งไร จากนัน้จงึจะกลา่วถงึ 

ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อตลาดแรงงานและ 

จากผลกระทบทีพ่บหรืออาจพบ เราควรจะมกีารศกึษาและการพฒันา 

แรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร วัตถุประสงค์ของบทความนี้ 

เพือ่การสร้างความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน  

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดแรงงานของไทย และผลกระทบที่อาจ 

เกิดข้ึนจากอาเซียน  รวมท้ังช่องทางในการศึกษาและพัฒนาแรงงานไทย  

เพือ่ใช้โอกาสทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในภาพรวม  

(ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอาจค้นคว้าได้จากบรรณานุกรม 

ข้างท้าย)

๑. ประชาคมอาเซียนคืออะไร และมีผลต่อการศึกษา

และพัฒนาแรงงานอย่างไร
ปัจจุบันกระแสการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ยังแรงอยู่ โดยมีการนำาเสนอข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงมี 

การเตรียมพร้อมกันอย่างคึกคัก หลายท่านก็เข้าใจดีว่า การเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซยีนหมายถงึอะไรและจะมผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทย 

อย่างไร แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก ซึ่งเป็น 

ผลให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างผิดๆ หรือหลงทาง

The ASEAN Economic Community (AEC) is  
one pillar of the soon to be established ASEAN Community. By 2015, in 
accordance with the AEC blueprint, the region will be transformed into a  
single market and production base, characterized by the free 
flow of goods, services, investment, and skilled labor, and a freer 
flow of capital. Among the ten-member grouping, much attention 
is being given to enhancing human resources and developing 
human capital in line with labour market needs.

According to a World Bank study, basic competencies for 
the region’s workforce will include decent English and good IT 
skills. Academics and business leaders warn that in these areas, 
Thais will have to brace themselves for stiff competition with others 
from Southeast Asia. Thailand must also address the mismatch 
between graduate supply and demand. The author suggests 
that to improve their chances of employment, some 
graduates will need to be retrained.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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หลายคนเข้าใจว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และหลายท่าน 

มองว่า เมื่อน้ันจะมีแรงงานฝีมือจากกลุ่ม

ประเทศอาเซียนทะลักเข้าไทยและกระทบ 

ตลาดแรงงานไทย หรือพูดง่ายๆ ว่าเข้ามา 

แย่งงานคนไทยทำา หรือในทางตรงข้ามบางคน 

มองในรูปของโอกาสท่ีแรงงานไทยจะออกไป

หางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องไปแข่งขัน

กบัประเทศอาเซยีนอืน่ๆ รวมทัง้แรงงานเจา้ของ

ประเทศที่จะไปทำางาน

คำาว่าประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN 

Community นั้น มีถึง ๓ ประชาคม จากการ

ประชุมสุดยอดครั้งที่ ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๔๖  

ณ เกาะบาหล ีปฏิญญาบาหล ี(Bali Concord II)  

ประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 

เป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบด้วย ๓ เสาหลัก 

คือ ประชาคมความมั่นคง (ASEAN Security  

Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกจิ (ASEAN  

Economic Community: AEC) และประชาคม

สงัคม/วฒันธรรม (ASEAN Social and Cultural  

Community: ASCC) ภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ. 

๒๕๖๓)

ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน  

ครัง้ที ่๑๒ เมือ่เดอืนมกราคม ๒๕๕๐ ทีฟ่ลิปิปนิส ์

ผู้นำาอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบู ยืนยัน

เจตนารมณ์ในการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคม

อาเซยีนใหเ้รว็ยิง่ขึน้จากป ี๒๕๖๓ เปน็ป ี๒๕๕๘  

อย่างไรก็ตาม มีเพียงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเท่านั้นที่มีการเคลื่อนไหวชัดเจน 

ในการเลื่อนกำาหนดการเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มจากการประชุมผู้นำา

อาเซียนคร้ังท่ี ๑๑ เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านเศรษฐกิจไปศึกษาความเป็นไปได้ 

ในการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเร็วขึ้นอีก ๕ ปี ต่อมาเดือนสิงหาคม 

๒๕๔๙  รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้ 

เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอาวุโส (SEOM) จัดทำา 

“แผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

[AEC Blueprint]” และในการประชุมสุดยอด

อาเซียนคร้ังที่ ๑๓ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๐ ทีป่ระเทศสงิคโปร ์ผูน้ำาประเทศอาเซยีน 

จึงประกาศเจตนารมณ์ ดังนั้น ในแง่ของ

เศรษฐกิจและแรงงานรวมทั้ ง เป้ าหมาย 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงมี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหลัก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อ 

การศึกษาและการพัฒนาแรงงานอย่างไร

เปา้หมายของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

อยู่ที่การค้าและการลงทุนเสรี โดยมีหลักการ

หรือวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ได้แก่  ๑) การ 

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  ๒) การเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ  

๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก การที่จะ

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเปน็ตลาดและฐานการผลติเดยีวนัน้ จำาเปน็

ต้องทำาให้เกิดการเคล่ือนย้ายเสรี ๕ ประการ  

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่  ๑)  

การค้าเสรี  ๒) การบริการเสรี  ๓) การลงทุน

เสรี  ๔) การเคล่ือนย้ายเงินทุนเสรี  และ ๕)  

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของแผนงานการจัดตั้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำาหรับการ 

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรีคือ เพื่อ 

อำานวยความสะดวกแก่การค้าการลงทุนเสรี 

๔ ประการแรก พูดง่ายๆ คือการเคลื่อนย้าย

แรงงานเสรีไม่ใช่ประเด็นหลักของอาเซียน 

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกรอบ 

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่ “ใครใคร่ 

มามา ใครใคร่ไปไป” คือ ไม่ใช่นึกอยากจะหิ้ว

กระเป๋าข้ามชาติไปหางานในอาเซียนเม่ือใด

ก็ได้ หรือแรงงานจากประเทศอาเซียนนึกอยาก

จะมาหางานทำาในเมืองไทยก็มา แต่มีกฎกติกา

ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งทำาให้มองไม่ชัดว่าการเคลื่อน

ย้ายแรงงานฝีมือภายใต้กรอบอาเซียนมีความ 

ได้เปรียบ การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 

ที่เป็นอยู่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเม่ือ

ประเทศไทยและอาเซียนมีความตกลงทาง 

การค้ากับประเทศอื่นๆ อีกเกือบทั่วโลก

การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกรอบ

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี ๒ ประเภท

๑) การค้าบริการ (กรอบความตกลง

การค้าบริการอาเซียน - ASEAN Framework 

Agreement on Services: AFAS) รวมทั้งการ

เคลือ่นยา้ยตามธรรมชาตขิองการคา้/การลงทนุ

๒) การเค ล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพ 

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติ 

ในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition  

Arrangements: MRAs) 

การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือตาม AFAS 

มีลักษณะสำาคัญที่ต่างกับ MRA คือ การลด

หรือยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า 

บริการในอาเซียน  AFAS มี ๔ รูปแบบ (Mode)  

คือ 

Mode ๑: การขายบริการข้ามพรมแดน 

(Cross-border Supply) เช่น การรับจ้าง 

สร้างสนามกอล์ฟข้ามชาติ

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว ต้องเป็นการ 

เคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือและต้องมีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานที่กำ าหนดไว้ ในข้อตกลงยอมรับร่วม 

(MRAs )  ของอา เซียน ซึ่ งปัจจุบันประ เทศสมาชิก

อาเซียนได้ลงนามใน MRAs ไปแล้ว ๗ วิชาชีพ ได้แก่ 

แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล วิศวกร สถาปนิก  

นักสำารวจ และนักบัญชี
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Mode ๒: บุคคลผู้ถือสัญชาติตนเดินทาง

ไปใช้บริการในต่างประเทศ (Consumption 

Abroad) เช่น ไปรับการผ่าตัดหรือรักษาโรค 

ในอีกประเทศหนึ่ง

Mode ๓: ผู้ให้บริการต่างชาติเข้ามา 

จดัตัง้ธรุกจิใหบ้รกิาร (Commercial Presence) 

เข้ามาตั้งบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินการลงทุน

ในประเทศไทย

Mode ๔: บุคลากรต่างชาติเดินทางไปให้

บริการในต่างประเทศ (Presence of Natural 

Persons) เช่น จากประเทศสิงคโปร์เข้ามาทำา

ธุรกิจในประเทศไทย

ขอ้จำากดัสำาคญัของ AFAS ทีค่วรสงัเกตคอื 

●	 ไม่ใช้กับบุคคลต่างชาติที่ เดินทาง 

เข้ามาเพื่อหางานทำา การขอสัญชาติ 

ถิ่นที่อยู่ หรือการจ้างงาน ที่เป็นการ

ถาวร - คือ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไม่ได้หมายความว่าใครจะ

เดินทางไปหางานในประเทศอาเซียน

อื่นได้ เพราะไม่เกี่ยวกับการเข้าไป 

หางานทำาอย่างถาวร

●	 ไม่ห้ามการใช้มาตรการที่จำ า เ ป็น

ต่อการกำากับดูแลการเข้าเมืองของ

บุคคลต่างชาติ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบ

ผลประโยชน์ที่ได้จากข้อผูกพันที่มีอยู่ 

- หมายความว่า เมื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว นักธุรกิจก็ยัง

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ

ปลายทาง ทั้งกฎหมายเข้าเมืองและ

กฎหมายอื่นๆ

●	 ใชไ้ดเ้ฉพาะสาขาบรกิารเทา่ทีไ่ดต้กลง

กันเท่านั้น

อันที่จริง การเคลื่อนย้ายแรงงานตาม 

AFAS นั้น ก็เหมือนๆ กับความตกลงในด้านนี้

ใน GATS และ WTO ที่มีสมาชิกทั่วโลก เพียง

แตว่า่ AFAS มสีาขาบรกิารทีท่ำาความตกลงแลว้ 

ไม่ตำ่ากว่า ๖๕ สาขา ในขณะที่ GATS และ 

WTO ยังไม่มีความคืบหน้า๑ ดังนั้น AFAS จะมี 

ข้อได้เปรียบเล็กน้อย

สำาหรับกรณีของ MRA ในข้อ (๒) นั้น  

เป็นการอำานวยความสะดวกในการเคลื่อน

ย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้มี 

ความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี 

โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว ต้อง

เป็นการเคล่ือนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือและ

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้

ในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ของอาเซียน 

ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนาม

ใน MRAs ไปแล้ว ๗ วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ 

ทันตแพทย์  พยาบาล วิศวกร สถาปนิก  

นักสำารวจ และนักบัญชี และมีอีกหนึ่งสาขา 

ที่ประเทศอื่นลงนามแล้ว ยกเว้นประเทศไทย 

คือการท่องเที่ยว

MRAs การเคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพ 

มีข้อจำากัดที่สำาคัญๆ ได้แก่ 

๑. ต้องขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (รับรอง

คุณสมบัติวิชาชีพ อาจต้องมีการ

ทดสอบตามมาตรฐานท่ีกำาหนด)  

ในประเทศปลายทาง

๒. ต้องได้รับใบอนุญาตทำางานจาก

ประเทศที่เข้าไปทำางาน

๓. ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของ

ประเทศที่เข้าไปทำางาน 

๔. ต้องมีประสบการณ์ กล่าวคือ ไม่ใช่

ผู้จบการศึกษาใหม่ ดังตัวอย่างของ

คุณสมบัติ ของแรงงานวิชาชีพที่

ประเทศไทยกำาหนดในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ - คุณสมบัติและเงื่อนไขสำาหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรวิชาชีพอาเซียนในประเทศไทย

วิชาชีพ องค์กรที่กำากับดูแลในไทย คุณสมบัติ

แพทย์ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีประสบการณ์ ๕ ปี

ทันตแพทย์ ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีประสบการณ์ ๕ ปี

พยาบาล สภาการพยาบาล มีประสบการณ์ ๓ ปี

นักบัญชี คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ประสบการณ์ตามประเทศผู้รับกำาหนด

สถาปนิก สภาสถาปนิก - จบปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี
- มีประสบการณ์ ๑๐ ปี โดยทำางานต่อเน่ือง ๕ ปี ผลงานชัดเจน 

๒ ปี
- ทำางานอิสระ/ร่วมกับสถาปนิกในประเทศ

วิศวกร สภาวิศวกร - มีประสบการณ์ ๗ ปี
- มีผลงานที่ชัดเจน ๒ ปี
- ต้องทำางานร่วมกับวิศวกรในประเทศ

นักสำารวจ สภาวิศวกร มีประสบการณ์ ๒ ปี

ท่ีมา : สำ�นักง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ� ๒๕๕๕ ก�รศกึษ�เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มด้�นก�รผลติและพฒัน�กำ�ลงัคนเพือ่รองรบัก�รเคลือ่นย�้ย
แรงง�นเสรีภ�ยใต้กรอบประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

๑	 สนทนากับ	ดร.	วิศาล	บุพพเวส	ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๕	ปัจจุบันข้อตกลง	AFAS	
ได้มีการปรับปรุงเป็นชุดที่	๘	แล้ว

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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๒. ผลกระทบต่อแรงงานในด้าน 

การศึกษาและพัฒนาแรงงาน
จะเห็นได้ว่า ช่องทางสำาหรับการเคล่ือนย้าย 

แรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ประการแรกคือการออกไปหรือเข้ามา 

ตามการไหลของการค้าและการลงทุน เช่น  

ถ้านักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศใดก็สามารถ 

เอาแรงงานตดิตวัไปไดจ้ำานวนหนึง่ เชน่เดยีวกนั 

หากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

ก็อาจจะนำาเข้าแรงงานของตนจำานวนหนึ่ง 

หรืออีกกรณีหนึ่งคือนักธุรกิจเดินทางไปติดต่อ

ธุรกิจ ในกรณีแรก จะเห็นได้ว่าการจะมี  

การจา้งแรงงานไทยมากนอ้ยเพยีงใดยอ่มขึน้อยู ่

กับความรู้ความสามารถหรือประสิทธิภาพ 

การผลิตของแรงงานไทย และประการที่สอง 

คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ (๗+๑ สาขา

วิชาชีพ) 

ฉะนั้น จึงอาจแบ่งการศึกษาและการ

พัฒนาแรงงานของแต่ละประเทศเป็นสองกลุ่ม 

คือ กลุ่มที่เคลื่อนย้ายตามกรอบ AFAS ซึ่งเป็น

นักธุรกิจ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการค้า

และการลงทุนโดยทั่วไปหรือไม่เจาะจงวิชาชีพ 

และกลุ่มที่สองได้แก่ บุคลากรวิชาชีพ ๗+๑ 

สาขาวิชาชีพ   

ในกรณีแรก การศึกษาและการพัฒนา

แรงงานอาจแยกออกระหว่างการศึกษาและ

การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมุมมองที่ว่า การ

ศกึษาเปน็การพฒันาความรูพ้ืน้ฐานของแรงงาน

วิชาชีพโดยทั่วไป เพื่อสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานข้ามชาติในกลุ่มอาเซียนและ

มีผลกระทบทางอ้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนมากกวา่ ในขณะทีก่ารพฒันา

ฝีมือแรงงานส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทักษะ

แรงงานระยะสั้นกว่า และสามารถเลือกพัฒนา

ฝีมือได้เจาะจงกับวัตถุประสงค์ของการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่า ที่เรียกว่า 

มีผลกระทบทางอ้อมก็เนื่องจากถ้าแรงงานไทย 

มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์   

นักลงทุนไทยก็อยากเอาติดตัวไปต่างประเทศ 

และนักลงทุนจากต่างประเทศก็อยากใช้  

แรงงานไทย หรือมีความมั่นใจว่าจะหาแรงงาน

ทีม่คีณุภาพในเมอืงไทยได ้(World Bank 2006)

ในกรณีที่สอง - บุคลากรวิชาชีพ ๗+๑ 

สาขาวิชาชีพ ผลกระทบอาจแบ่งเป็น ๒ 

ระดับ ระดับแรก หากประเทศอ่ืนในอาเซียน

กำาหนดคุณสมบัติของแต่ละวิชาชีพว่าต้องมี

ประสบการณก์ารทำางานมากอ่นอยา่งนอ้ย ๕ ป ี 

ตารางที่ ๒ จำานวนแรงงานที่ออกจากงานเนื่องจากเสียชีวิตและเลิกทำางาน เทียบกับแรงงานที่เข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

ระดับการศึกษา ผู้มีงานทำา (ปี ๒๕๕๐) ตาย เกษียณ รวมสูญเสียแรงงาน แรงงานใหม่ (ปี ๒๕๕๑) ส่วนต่าง

ปริญญาตรีขึ้นไป ๓,๗๓๐,๕๒๕ ๒๓,๕๐๒ ๓๘,๗๐๑ ๖๐,๑๗๕ ๒๒๕,๔๐๐ ๑๖๕,๒๒๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/
อนุปริญญา

๑,๔๒๖,๗๑๔ ๘,๙๘๘ ๑๔,๗๓๔ ๒๒,๒๘๖ ๘๕,๓๐๐ ๖๓,๐๑๔

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑,๑๘๒,๒๒๓ ๗,๔๔๘ ๙,๙๙๖ ๑๖,๒๙๑ ๑๗,๕๐๐ ๑,๒๐๙

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๓๔๐,๒๓๔ ๒๑,๐๔๓ ๒๗,๗๘๙ ๔๔,๕๐๒ ๒๙,๕๐๐ ๑๕,๐๐๒

มัธยมศึกษาตอนต้น ๕,๓๒๐,๙๔๓ ๓๓,๕๒๒ ๑๐,๖๖๕ ๓๗,๒๕๘ ๙๔,๑๐๐ ๕๖,๘๔๒

ประถมศึกษาและตำ่ากว่า ๒๑,๒๔๘,๘๑๔ ๑๓๓,๘๖๘ ๕๗๖,๐๒๙ ๗๕๙,๕๐๑ ๔,๓๐๐ ๗๕๕,๒๐๑

รวม ๓๖,๒๔๙,๔๕๔ ๒๒๘,๓๗๒ ๖๗๗,๙๑๔ ๙๔๐,๐๑๒ ๔๕๖,๑๐๐ ๔๘๓,๙๑๒

หมายเหตุ - สมมติให้แรงงานระดับล่าง (วุฒิการศึกษาตำ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น) เกษียณที่อายุ ๗๐ ปี และแรงงานระดับมัธยมปลายขึ้นไปเลิกทำางานที่อายุ ๖๐ ปี+
 - สมมติอัตราการตายของแรงงานประมาณ ๖.๓/๑,๐๐๐ คน  
 - แรงงานใหม่คำานวณจากจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อ x อัตราการเข้าร่วมแรงงานของประชากรที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน

ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร คำ�นวณโดยผู้วิจัย

(ยกเว้นนักสำารวจ ๒ ปี) หากมีการเคลื่อนย้าย 

กำาลังคนจึงต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี   ผลกระทบระดับแรก

จึงเป็นการสูญเสียกำาลังคนที่มีประสบการณ์

มากกว่าผู้จบการศึกษาใหม่ๆ  ผลกระทบระดับ

ที่สองคือ การทดแทนตำาแหน่งงานวิชาชีพผู้มี 

ประสบการณ์ที่ว่างลงโดยการผลิตบุคลากร 

รุ่นใหม่มาทดแทน นี่คือโจทย์สำาหรับนักการ- 

ศึกษาว่าจะเตรียมพร้อมอย่างไร ในการท่ีจะ 

ผลิตคนรุ่นใหม่มาทดแทนผู้ที่มีประสบการณ์ 

ดังกล่าว  ทั้งนี้ ต้องติดตามศึกษาดูว่าจะมี 

บุคลากรวิชาชีพไหลเข้ามาประเทศไทยมาก 

น้อยเพียงใด (โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 

ด้านคุณภาพจากเงื่อนไขคุณสมบัติวิชาชีพของ

ไทย) ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าการเคลื่อนย้ายบุคลากร 

วิชาชีพมิได้จำากัดอยู่ เพียงประเทศสมาชิก

อาเซียนเท่านั้น แต่ยังรวมอีกหลายประเทศ 

ที่มีข้อตกลงการค้ากับไทยโดยตรง และท่ีผ่าน

ทางอาเซียน

อย่างไรก็ตาม หากจะมองท่ีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเป็นหลัก (โดยถือว่าข้อตกลง

ในกรอบอ่ืนๆ เป็นผลพลอยได้) และเข้าใจใน

กรอบแล้ว การศึกษาและการพัฒนาแรงงาน
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เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน จึงควรมเีปา้หมาย ๓ ประการ

ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมก�รค้�และก�รลงทุน

เสรี โดยเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อ

สนองความต้องการการค้าและการลงทุนจาก

อาเซียนมายังประเทศไทย และการเคลื่อนย้าย 

การคา้การลงทนุจากประเทศไทยไปยงัประเทศ 

อาเซียน (กรณีนี้สาขาอาชีพหรือสาขาวิชาชีพ 

ไมจ่ำากดั ขึน้อยูก่บัลกัษณะของการคา้การลงทนุ 

ที่จะเข้ามาและที่จะออกไปจากประเทศไทย)

๒. เพือ่สง่เสรมิก�รค�้บรกิ�ร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากประเทศไทยไปยังประเทศอาเซียน 

เพือ่ใหน้กัลงทนุและนกัธรุกจิดา้นการคา้บรกิาร

มคีวามคลอ่งตวัดา้นแรงงาน โดยไมต่อ้งหวงัพึง่

แรงงานจากประเทศที่จะไปลงทุน 

๓. เพื่อส่งเสริมก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�น

วิช�ชีพ ใน ๗ สาขาวิชาชีพ และการท่องเที่ยว 

ของไทยให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียน  

ในขณะเดียวกันเพื่อรักษาพื้นที่ของแรงงาน 

วิชาชีพในประเทศไทย

๓. ความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน
ไทยและการใช้โอกาสจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นประโยชน์
ปัจจุบัน ตลาดแรงงานไทยมีปัญหา 

เรื่องความไม่สมดุลของแรงงานระดับล่างและ

ระดับบน กล่าวคือ มีปัญหาการขาดแคลน

แรงงานระดับล่าง ในขณะเดียวกันก็มีปัญหา

๒	 ตัวเลขนี้อาจสูงกว่าความเป็นจริงเนื่องจากจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาได้มาอาจมีการรวมผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีงานทำาอยู่แล้วแต่ไปศึกษาต่อ	 จึงควรมีการทบทวนสถิติผู้จบการศึกษา 
ดังกล่าว

๓	 ผลการคำานวณเบื้องต้นสำาหรับปี	๒๕๕๒	และ	๒๕๕๔	พบว่าตัวเลขมีขนาดใกล้เคียงกัน	โดยปี	๒๕๕๒	จะมีแรงงานใหม่ประมาณ	๔.๑	แสนคน	และปี	๒๕๕๔	จำานวน	๔.๓	แสนคน

คนล้นงานในระดับบน ดังอาจดูภาพรวมได้ 

จากตารางที่ ๒ ซึ่งเป็นผลจากการคำานวณ 

เบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าแรงงานระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้นหรือประถมศึกษาซึ่งเป็นแรงงาน

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๐) ของประเทศไทยมีการ

ออกจากกำาลังแรงงานเนื่องจากการเสียชีวิต

และการเลิกทำางานเนื่องจากสูงอายุ รวมกัน

ประมาณปีละ ๘ แสนคน ในขณะที่มีอุปทาน

แรงงานระดับนี้เพียงปีละไม่ถึงแสนคน เป็นผล

ให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับนี้ประมาณ 

๗ แสนคนในปี ๒๕๕๑ ในขณะที่ในระดับ

ปรญิญาตรขีึน้ไปมกีารออกจากแรงงาน  (ทำาให้

มีตำาแหน่งว่างลง) ประมาณปีละ ๖ หมื่นคน 

แต่มีอุปทานกำาลังคนในระดับนี้มากถึง ๒.๒๕ 

แสนคน๒ ทำาให้มีอุปทานสูงกว่าตำาแหน่งงาน

ประมาณ ๑.๖ แสนคน๓

โจทย์สำาหรับการศึกษาและพัฒนา

แรงงานจากจุดนี้คือ การแสวงหาโอกาสจาก

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม

แนวทางของความต้องการแรงงานดังกล่าว

ในข้อ ๒ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงาน

ระดับบนซึ่งอาจทำาได้โดยแบ่งเป้าหมายการ 

เตรียมพร้อมแรงงานออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

ตามข้อตกลง AFAS และ บุคลากรวิชาชีพ  

ปัญหาหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้วคือ การทดแทน

แรงงานที่มีประสบการณ์ ซึ่ งการทดแทน 

ดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องรอผู้จบใหม่เสมอไป  

เน่ืองจากมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาว่างงาน 

อยู่ เป็นจำานวนมากอยู่แล้ว (ในปี ๒๕๕๑ 

ประมาณ ๑.๔ แสนคน ในป ี๒๕๕๒ จำานวน ๑.๖  

แสนคน ในปี ๒๕๕๓ จำานวน ๑.๓ แสนคน)  

จึงน่าจะหาทางต่อยอดหรือ retrain แรงงาน 

ระดบัอดุมศกึษาเหลา่นีใ้นสาขาวชิาทีส่อดคลอ้ง

กับความต้องการของตลาด ประเทศไทย 

และประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา

หลักๆ ที่ภาคธุรกิจข้ามชาติถือว่าจำาเป็น ได้แก่ 

ภาษาอังกฤษ และไอที (World Bank 2006) 

รวมทั้งต้องไม่ลืมเรื่องการอบรมบ่มนิสัยให้มี

คณุลกัษณะตา่งๆ ทีต่อ้งการ เชน่ มรีะเบยีบวนิยั 

มีมนุษยสัมพันธ์ กิริยามารยาท ทำางานเป็นทีม  

มีความทุ่มเทให้กับงาน ฯลฯ

๔. สรุป
การเตรียมพร้อมแรงงานเพื่อการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิใช่เป็นเร่ืองท่ีน่า 

ต่ืนตระหนก และการเตรียมความพร้อมด้าน 

การศึกษาและการพัฒนาแรงงานก็ไม่ใช่เร่ือง 

เสียหายและอาจถือเป็นการหาโอกาสท่ีจะใช้

กรอบความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการศึกษา ตลาดแรงงาน และการ 

พัฒนาประเทศ

บรรณานุกรม

สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ๒๕๕๕ การศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นการผลติและพฒันากำาลงัคนเพือ่รองรบัการเคลือ่นยา้ยแรงงานเสรี

ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจำากัด 

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ๒๕๕๑ คุณภาพแรงงาน-ข้อคิดและข้อมูลเบื้องต้น การประชุมวิชาการประจำาปี ๒๕๕๑ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

_____ ๒๕๕๕ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มติชนรายวัน ๘ ก.พ. ๒๕๕๕

_____ ๒๕๕๕ แรงงานอาเซียนในประเทศไทย มติชนรายวัน ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕

การปรับตัวแรงงานไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ๒๕๕๕  http://www.thai-aec.com/163#ixzz1vgNoGGbq ค้นเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

World Bank 2006. Thailand Investment Climate, Firm Competitiveness and Growth, Poverty Reduction and Economic Management 

Sector Unit, East Asia and Pacific Region

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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เมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ นางสาวจุไรรัตน์   
แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) 
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ  
สหประชาชาติ  ได้ เป็นประธานพิธี เปิดการประชุมของ 
องค์การยูเนสโก เร่ืองการประชุมระดับนโยบายในภูมิภาค 
เอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้าน 
การศึกษาแบบเปิด (Policy Forum for Asia and the Pacific  
on Open Educational Resources: OER) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม Column Bangkok  
กรุงเทพฯ โดยมี Mr. Etienne Clement รองผู้อำานวยการ 
สำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค ์
ของการประชุมครั้งนี้ที่ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร/ 
เจ้าหน้าที่ระดับสูง/นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งมีภารกิจงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการจัดทำานโยบาย ได้หารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน 
การพัฒนาการใช้ OER รวมทั้งพิจารณาร่างปฏิญญา OER 
ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลของเหล่านานาประเทศร่วมให้การ
สนับสนุนในการพัฒนา OER และการนำาไปใช้ในหลากหลาย 
รูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม 
สมชัชาโลกวา่ดว้ยการจดัเตรยีมแหลง่ทรพัยากรดา้นการศกึษา 
แบบเปิด (2012 World Open Educational Resources  
Congress) ที่กำาหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน  
๒๕๕๕ ณ สำานักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติของที่ประชุมสมัยสามัญของ 
ยูเนสโกสมัยที่ ๓๖

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าประชุมและกล่าวถึง 
ความกา้วหนา้ดา้น ICT ทีม่บีทบาทสำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลง 
ชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ในหลากหลายแง่มุม รวมถึง 
การปรับเปลี่ยนองค์ความรู้โดยรวมซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลไก 
ในการบริหารจัดการการศึกษา ซ่ึงทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ อันจะนำาไปสู่การพัฒนา 
แหลง่ทรพัยากรดา้นการศกึษาแบบเปดิโดยการใชส้ือ่/อปุกรณ ์
เพื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจัยผ่านทางเว็บไซต ์
ได้อย่างเสรี อีกทั้งรัฐบาล องค์กร และสถาบันต่างๆ ได้มี 
การศึกษาสำารวจศักยภาพในการใช้ OER ภายใต้บันทึก 
ความเข้าใจและกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง 
การศึกษา สิ่งนี้นำาไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้นระบบ 
การเรียนการสอน และเนื้อหา/เทคนิคการเรียนรู้ทางไกล 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างโปรแกรมซอฟท์แวร์ 
คอร์สแวร์ และสื่อห้องสมุดรวมถึงเอื้อต่อการจัดทำาวิจัย

การประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
ว่าด้วยการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด
ขนิษฐา ห้านิรัติศัย*

UNESCO, in collaboration with the Commonwealth of  
learning, organized a number of regional policy forums on Open 
Educational Resources (OER) around the world in preparation for 
the 2012 World OER Congress which was held between 20 and 
22 June, 2012 at UNESCO Headquarters in Paris. The objectives 
of the forums were to intensify dialogue with Governments on 
OER; showcase local OER policies, and best practices in OER 
utilization and development; and contribute to the drafting of the 
Paris Declaration.

The Policy Forum for Asia and the Pacific on OER was the 
fifth in the series of regional forums and took place during 23 and 
24 April, 2012 in Bangkok. The Thai Ministry of Education agreed 
that OER utilization and development should be further discussed 
among the relevant agencies.

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคี	๑	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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และการเผยแพร่ผลงานจากการวิจัยในระดับ 
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน 
มสีว่นรว่มในการเขา้ถงึการเรยีนรูแ้บบออนไลน์
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก  
การเรยีนรูป้ระเดน็ตา่งๆ ของโลกผา่นการดำาเนนิ 
โครงการ ยิ่งไปกว่าน้ันควรให้ความสำาคัญใน 
เรื่องของความเหลื่อมลำ้าด้านสาธารณูปโภค
ทาง ICT และความสามารถในการใช้ ICT ทั้ง 
ภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจาก  
OER มีบทบาทต่อการขยายโอกาสให้แก่  
ทุกคนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้ทุพพลภาพ 
ในการเข้าถึงคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตลอดชีวิต 

สำาหรับประเทศไทย รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ 
ความสำาคัญเป็นอันดับแรกต่อการดำาเนินการ
จัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารแบบความเร็วสูง 
ทั่วประเทศในราคาที่ประหยัดและเชื่อถือได้  
รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระเสรี
ในทีส่าธารณะ นอกจากนี ้กระทรวงศกึษาธกิาร 
อยู่ระหว่างดำาเนินโครงการแจกจ่ายแท็บเล็ต 
ตัวแรกภายใต้นโยบายแท็บเล็ต ๑ เครื่องต่อ
เด็ก ๑ คน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ครูและ 
เด็กในแถบพื้นเมือง ชนบท และพื้นที่ห่างไกล/
ทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
ดังนั้น ในอนาคตจึงจำาเป็นที่จะต้องจัดเตรียม
เวทีเพื่อส่งเสริมการหารือเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการใช้ OER 

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกยินดีที่
ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุม
เชงินโยบายระดบัภมูภิาคครัง้นีซ้ึง่เปรยีบเสมอืน
เคร่ืองมือที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจ 
ด้าน OER และศักยภาพร่วมกับผู้แทนจาก
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะได้เห็นถึงการแสดงออกเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติและนโยบายด้าน OER รวมถึงโอกาสที่

จะได้ศึกษาสำารวจในประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ร่วมด้วย การหารือกันอย่างเข้มข้นในครั้งนี้ 
จะนำาไปสู่การประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วย 
การจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษา 
แบบเปิดที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ สำานกังานใหญย่เูนสโก กรงุปารสี พรอ้มกนันี ้
ได้แสดงความขอบคุณต่อองค์การยูเนสโก  
กรุงปารีส สำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และ  
Commonwealth of Learning (COL) ที่ได้ร่วม
ให้ความช่วยเหลือในการจัดการประชุมครั้งนี้ 
และคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับ 
ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งมากจากการประชมุ 

นอกจากนี ้เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวนัเดยีวกนั  
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมหารือภายใต้กรอบ 
การดำาเนินงานของยูเนสโกร่วมกับเลขาธิการ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของ 
ฟิลิปปินส์ และสำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  
โดยมุ่งเน้นเรื่องของรูปแบบการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก  
อาทิ  ขอบข่ายงานและโครงสร้างองค์กร  
บุคลากร บทบาทหน้าที่ ช่องทางในการดำาเนิน 
ความร่วมมือ การจัดหาแหล่งทรัพยากรของ 
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล และการดำาเนิน 
ความสัมพันธ์กับสำานักงานยูเนสโกระดับ 
ภูมิภาค และสำานักงานใหญ่ยูเนสโก โครงการ
และเครือข่ายที่ร่วมดำาเนินกิจกรรม รวมถึง
การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค ทั้งนี้ 
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ของไทย 
กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดำาเนิน
โครงการ/กิจกรรมระดับภูมิภาคในอนาคต
ร่วมกับสาธารณรัฐฟิ ลิปปินส์โดยเฉพาะ 
เครือข่ายโครงการโรงเรียน ASPNet ที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำาลังจะดำาเนินการจัดประชุม
ระดับชาติในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และ 
จะดำาเนินความร่วมมือในการจัดการประชุม

ดังกล่าวในระดับภูมิภาคต่อไป นอกจากน้ี  
ได้กำ าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ 
แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ว่าด้วยแผนงาน
ความทรงจำาแห่งโลกของยูเนสโก คร้ังท่ี ๕ 
(MOWCAP) ระหวา่งวนัที ่๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ ที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกล่าวถึงการ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการดำาเนินโครงการ/ 
กิ จ ก ร ร ม  เ ช่ น  โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
เจ้าหน้าที่ของสำานักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (Staff Exchange  
Programme) ที่ประเทศไทยดำาเนินการ โดย 
ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำาเนินโครงการ
จากเดิมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี 
ของหน่วยงานเพ่ือร่วมแบ่งปันประสบการณ์
และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินงาน
ระหว่างกันเป็นการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี 
ระดับสูงเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เชิงนโยบายให้มากขึ้น 

ในส่วนของฟิลิปปินส์มุ่งเน้นการดำาเนิน 
กิจกรรมที่สอดคล้องในเรื่องของการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ซ่ึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ตลอดชวีติเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น 
ศูนย์ประเภทที่ ๒ ของยูเนสโกด้วย (Southeast  
Asian Center for Lifelong Learning for  
Sustainable Development: SEA-CLLSD)  
ทั้ งนี้  ฟิ ลิปปินส์กำา ลังจะดำา เนินโครงการ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ World Heritage  
Education ณ เมือง Ifugao เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๕ และเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เมือง  
Miag-ao, I lo-I lo และจัดการประชุม IP  
Education Workshop เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๕ โดยจะขอความรว่มมอืจากประเทศไทย
และสำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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ขนิษฐา ห้านิรัติศัย*

สิริภัคค์ ธรรมบุศย์**

การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและ
การศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม คร้ังท่ี ๓

ความเป็นมาของการประชุม
องค์การยูเนสโกตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของ TVET ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม และเน้นการพัฒนาด้าน TVET เป็น

อันดับต้นๆ เน่ืองจากโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจ

โลกและผลกระทบจากภาวะวิกฤติด้านการ

เงิน ทำาให้การดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง 

ตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา และโครงสร้างด้าน 

TVET เป็นไปอย่างยากลำาบากจากสิ่งท้าทาย

ใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน ซึง่ในชว่งตน้ป ี๒๕๑๓ 

(ค.ศ. ๑๙๗๐) และช่วงปลายปี ๒๕๒๓ (ค.ศ. 

๑๙๘๐) องค์การยูเนสโกได้จัดพิมพ์เอกสาร

คู่มือด้าน TVET จำานวน ๒ ฉบับ โดยใช้ชื่อว่า 

Revised Recommendation concerning 

Technical and Vocational Education of  

1974 และ Convention on Technical and 

Vocational Education of 1989 ซึ่งต่อมาได้

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

In collaboration with the government of the  
People's Republic of China, UNESCO organized 
the Third International Congress on Technical and  
Vocational Education and Training in  Shanghai  
between 13 and 16 May, 2012. The theme of the 
Congress, “Building Skills for Work and Life”, recognized 
the vital impact of TVET to local communities and 
reflected UNESCO’s continuing emphasis on the  
promotion and development of TVET at national, 
regional and international levels.  

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคี	๑	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
**	นักวิเทศสัมพันธ์ชำานาญการ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 

แสดงศักยภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทย

ต่อที่ประชุมยูเนสโก และร่วมหารือกับผู้อำานวยการ

ใหญย่เูนสโก พรอ้มจัดการประชุมระดับรฐัมนตรด้ีาน 

ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างประเทศทั่วโลก 

สำาหรับการพัฒนาและดำาเนินนโยบายการ

ศึกษา กฎหมาย และข้อปฏิบัติด้าน TVET

การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิค

และการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม (TVET) 

จัดขึ้นโดยองค์การยูเนสโกทุกๆ ๑๒ ปี เพื่อ

มุ่งเน้นเรื่อง TVET ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

เป็นสำาคัญ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้เคย

จัดขึ้นแล้วสองคร้ัง คร้ังที่ ๑ ปี ๒๕๓๐ จัดขึ้น 

ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และครั้งที่ ๒  

ปี ๒๕๔๒ จัดข้ึนท่ีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

ต่อมาในปี ๒๕๕๒ องค์การยูเนสโกจึงได้ 

กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน TVET 

ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ สำาหรับปี ๒๕๕๕ 

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนกำาหนดจัดการประชุมสมัชชา 

นานาชาตดิา้น TVET ครัง้ที ่๓ ในระหวา่งวนัที ่ 

๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ นครเซี่ยงไฮ้  

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ “Building  

Skills for Work and Life” โดยการประชุม 

ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่เน้นแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนและการขยายตัวในเรื่องของ TVET 

เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนวัยหนุ่มสาวและ 

วัยผู้ใหญ่ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่จำาเป็น 

เพื่อการดำาเนินอาชีพและการดำารงชีวิต 

วัตถุประสงค์และสาระสำาคัญของ 
การประชุม

การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิค

และการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ 

(Third International Congress on Technical 

and Vocational Education and Training: 

TVET) จัดโดยองค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาล

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หารอืในประเดน็ดา้นความทา้ทายทัง้ในปจัจบุนั

และอนาคต สำารวจแนวทางในการพัฒนาด้าน  

TVET เสรมิสรา้งความเขา้ใจและแบง่ปนัความรู ้

ในการพัฒนาความช่วยเหลือด้าน TVET เพื่อ 

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำาหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนและขยายตัว 

ด้าน TVET และสนับสนุนการดำาเนินงานด้าน 

TVET ในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ

รูปแบบการประชุมประกอบด้วย การ

ประชุมทางวิชาการและการประชุมกลุ่มย่อย  

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็น 

เกี่ยวกับบทบาทของ TVET ในการพัฒนาอาชีพ  

พัฒนาชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ

ประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

และเทคโนโลยี และทักษะเพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืน การศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมจากกลุ่มประเทศทั่วโลกจำานวนกว่า 

๑๒๐ ประเทศ ประกอบด้วยผู้แทนประเทศ

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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สมาชิกของยูเนสโกจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และ

กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคเอกชน 

พนักงานองค์กร เยาวชน และองค์การระหว่าง 

ประเทศอื่นๆ รวมประมาณ ๘๐๐ คน และ 

ผู้แทนระดับรัฐมนตรีมากกว่า ๔๐ คน สำาหรับ

คณะของประเทศไทย นำาโดยศาสตราจารย์  

ดร. สุชาติ ธาดาธำารงเวช รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย  

เข้าร่วมการประชุม

การกล่าวคำาปราศรัยของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่ อวัน ท่ี  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าว

คำาปราศรัย หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านเทคนิค

และการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม (TVET)  

ของไทยในการตอบสนองความเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ” โดยกล่าวถึงการเยือนสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีความ 

ตกลงระหว่างประเทศทั้งสองร่วมกันในหลาย 

โครงการ เช่น การดำาเนินโครงการสร้าง 

รถไฟความเร็วสูงและระบบการจัดการนำ้า 

ในประเทศไทย ซ่ึงในอนาคตอันใกล้ผู้สำาเร็จ

การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาจะได้มี

โอกาสทำางานในอาชีพต่างๆ รวมทั้งประกอบ

ธุรกิจในสาขาต่างๆ การจัดการศึกษาของไทย

ทีใ่หค้วามสำาคญัตอ่การศกึษาเพือ่การมงีานทำา 

อันนำาไปสู่การลดช่องว่างรายได้และเพิ่ม

ความมั่นใจว่าจะได้รับการกระจายรายได้ที่ 

เป็นธรรม เป้าหมายเหล่านี้สะท้อนความ

พยายามของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึง

ทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 

ทั่วถึง โดยการจัดฝึกอบรมด้านเทคนิคและ

การศึกษาสายอาชีพเพ่ือสร้างความเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

จากการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นการ

เรียนรู้เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาด

แรงงานภายใต้การดำาเนินโครงการ “จบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายใน ๘ เดือน” 

การจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้สำาหรับผู้สำาเร็จ 

การศึกษาที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของธุรกิจ 

หรือเป็นผู้ประกอบการ โครงการโรงเรียนใน

โรงงานและโรงงานในโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้ 

ผู้เรียนมีความสามารถและทำางานไปพร้อมกัน  

โครงการแท็บเล็ตต่อนักเรียนหนึ่งคนที่จะเริ่ม 

ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนหน้า โดย 

ในระยะเริ่มแรกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะ 

จัดสรรให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วประเทศ  

โดยเฉพาะนักเรียนในชนบทห่างไกลท่ีขาดแคลน 

เทคโนโลยีให้ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง การให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต “WIFI” 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการ 

นำา ICT มาช่วยในการเรียนการสอน รวมทั้ง 

นักเรียนอาชีวศึกษาให้ได้รับประโยชน์จาก ICT 

ทางการศึกษา ซึ่งการกล่าวปราศรัยเก่ียวกับ

นโยบายของรฐับาลไทยในครัง้นีไ้ดร้บัการชืน่ชม

เป็นอย่างมากจากที่ประชุมของยูเนสโก

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการกับ  
ผู้อำานวยการใหญ่ยูเนสโก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ Ms. Irina Bokova  

ผู้อำานวยการใหญ่ยู เนสโก เมื่อวันที่  ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเจรจาความร่วมมือ 

ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับองค์การยูเนสโก  

โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการเป็นเจ้าภาพ

ร่วมในการจัดการประชุมรัฐมนตรีกระทรวง

ศึกษาธิการด้าน ICT ในภูมิภาคเอเชียและ

แปซฟิกิ หวัขอ้ “The Power of ICT in Education  

Policies: Implications for Educational  

Practices” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน 

๒๕๕๕ ที่ประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้เรียนเชิญผู้อำานวยการ 

ใหญ่ยูเนสโกเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม 

ดังกล่าว และในโอกาสที่ประเทศไทยจะจัดงาน

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (Literacy 

Day) จึงได้ถือโอกาสนี้เรียนเชิญผู้อำานวยการ

ใหญ่ยูเนสโกเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อร่วม

กิจกรรมดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นความ 

ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับการลงนาม

ในความตกลงโครงการพัฒนาว่าด้วยการฟื้นฟู

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยนำ้าท่วมในประเทศไทยและการลดความ

เส่ียงจากภัยพิบัติ ซ่ึงรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรร 

เงินกองทุน (Japanese Funds-in-Trust) ให้แก่ 

ยูเนสโกเพ่ือให้สามารถดำาเนินการช่วยเหลือ

รัฐบาลไทยในการดำาเนินโครงการดังกล่าว 

เป็นจำานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้  

ยังกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความ 

สำาคญัตอ่การสง่เสรมิการพฒันาทางการศกึษา 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา 

เพื่อปวงชนซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น 

คณะทำางานของยูเนสโกด้าน International 

Task Force on Teachers for Education for 

All  และเป็นคณะกรรมการ Educational for  

All Steering Committee เนือ่งจากประเทศไทย 

มบีทบาททีเ่ขม้แขง็ในเรือ่งการศกึษาเพือ่ปวงชน 

อย่างต่อเนื่อง 
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การเขา้รว่มงานเลีย้งรับรองอาหารคำา่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารคำ่าแก่ผู้เข้าร่วม 

การประชุมสมัชชานานาชาติฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อ 

วันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศนูยก์ารประชมุ 

นานาชาตนิครเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี  

โดยมโีอกาสพบปะกบัผูอ้ำานวยการใหญย่เูนสโก  

รวมทั้งผู้นำาจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 

และองคก์ารระหวา่งประเทศดา้นการศกึษา และ

ได้กล่าวยำ้าถึงบทบาทของไทยในการเป็นผู้นำา

ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ของไทยในการผลักดันการศึกษา

สายอาชีพเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างยั่งยืนในเวทียูเนสโก ซึ่งเป็นโอกาสอันดี 

ที่ประเทศไทยจะได้นำาเสนอโครงการและ 

กิจกรรมท่ีประสบความสำาเร็จของไทยในการ 

พัฒนาการศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษา

สายอาชีพและการฝึกอบรม การชูบทบาท 

ของไทยในการเป็นผู้นำาในการดำาเนินโครงการ 

และกิจกรรมด้านการศึกษาในเวทีระหว่าง 

ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ เช่น โครงการยกระดับการศึกษา

ประชาชนให้จบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน ที่มุ่ง

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาอย่าง 

มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคนด้วยการ 

ส่งเสริมประสบการณ์ทางอาชีพ และส่งเสริม 

การศึกษาของประชาชนเพื่อการมีงานทำา 

ตลอดชีวิต ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ได้ยำ้าถึงปรัชญาการดำาเนินงานที่ 

วา่ “เราจะสง่เสรมิลกูหลานของพีน่อ้งประชาชน

ให้เสมือนลูกหลานของเรา” พร้อมให้โอกาส 

และอิสระแก่นักเรียนทุนในการประกอบอาชีพ 

การพบปะเยี่ยมเยือนนักเรียนทุน 
ในโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ 

เป็นเจ้าภาพงานเล้ียงอาหารคำ่าแก่นักเรียนทุน 

ในโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒ จำานวน

กว่า ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

ซึ่ งกำาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้   

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำาเนินโครงการ 

๑ อำาเภอ ๑ ทุน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

โดยนักเรียนต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะนำา 

ความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันาประเทศชาตใินอนาคต  

และสนับสนุนให้มีการดำาเนินโครงการนี้ใน 

รุ่นต่อไป ท้ังนี้ ได้เสนอปัญหาและอุปสรรคที่ 

ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในปัญหาดังกล่าวได้แก่ ปัญหา 

ความล่าช้าในการได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล 

ที่จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนทุน  

ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ดำาเนินโครงการ  

๑ อำาเภอ ๑ ทุน ดำาเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเหล่าน้ีเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการโอนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนให้แก่นักเรียนทุนโดยตรง แต่สำาหรับ

เงินในส่วนอื่น เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์

ให้โอนไปยังมหาวิทยาลัยเช่นเดิม 

ในโอกาสนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้กล่าวยำ้าถึงนโยบายการศึกษา 

ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับ

โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เสมือนบุคคลในครอบครัว พร้อมทั้งเชื่อม่ันว่า

นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพใน

การประกอบอาชีพเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า

ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ

ประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการ 

ดำาเนินโครงการรุ่นที่ ๓ โดยคาดว่าจะคัดเลือก 

ได้ประมาณ ๖๐๐ คน ซึ่งขณะน้ีคัดเลือก 

ได้แล้วประมาณ ๓๐๐ คน โดยจะให้เลือก 

ไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย  

ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้จะเน้นประเทศท่ีไม่ได้

ใช้ภาษาอังกฤษ และในอนาคตอาจสนับสนุน

ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยพร้อมจะ

เปิดกว้างให้แก่เด็กที่เรียนจบปริญญาตรีทุกคน

ได้รับโอกาสดังกล่าว   

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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การประชุม International Task Force Meeting 
on Teachers for EFA

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคี	๑	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเคลื่อนไหว

ขนิษฐา ห้านิรัติศัย*

ความเคลื่อนไหว

การประชมุ International Task Force Meeting on Teachers 

for EFA จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ 

กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วม 

การประชุมในครั้งนี้

คณะทำางานดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการประชุม EFA High 

Level Group Meeting ครั้งที่ ๘ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  

เมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีการจัดทำา Oslo Declaration ขึ้นเพื่อลดช่องว่าง 

ของครูในภูมิภาคต่างๆ คณะทำางานประกอบด้วยประเทศสมาชิก 

ยูเนสโก จำานวน ๗๒ ประเทศ ๑๒ องค์การระหว่างประเทศ และ  

๕ NGOs

Established in 2008 by the 8th EFA High Level 
Group Meeting on Education for All in Oslo, the  
“International Task Force on Teachers for Education 

for All” was designated to reduce the teacher gap and to 
facilitate both South-South and North-South cooperation in relevant 
issues. 

In cooperation with the Ministry of Human Resource  
Development of India, the Secretariat of the International  
Task Force on Teachers for EFA organized the 4th International Policy 
Dialogue Forum on Teacher Challenges for EFA between 28 and 
30 May, 2012 in New Delhi, India. The aim was to generate future 
policy decisions on the following issues: continuing professional 
development for teachers; decentralization: challenges and 
steps forward; feminization of the teacher force; public-private 
partnerships; inclusive education for children with 
special needs; and monitoring and evaluation of 
teacher policy reforms. 
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การประชุม Internat ional  Pol icy  

Dialogue Forum on Teachers for EFA in  

India จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม  

๒๕๕๕ โดยมีท่าน Shri Kapil Sibal รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน 

ในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบ 

ดว้ยผูแ้ทนจากประเทศตา่งๆ จำานวน ๔๒ ประเทศ  

ผู้แทนจาก EU ผู้แทนจากสำานักงานใหญ่ 

ยูเนสโก ผู้เข้าประชุม Steering Committee  

และ Task force Meeting เมื่อวันที่  ๒๘  

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้แทนจากองค์การระหว่าง 

ประเทศอืน่ๆ รวมทัง้หนว่ยงานภาคเอกชนตา่งๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน 

(EFA) รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน

Mr. Shri Kapil Sibal รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์กล่าวขอบคุณ 

ยูเนสโกที่ให้การสนับสนุน สำาหรับในประเด็น 

การพัฒนาครถูอืวา่เปน็ปญัหาของกลุม่ประเทศ  

E9 (บังกลาเทศ บราซิล อินเดีย จีน อียิปต์ 

ปากีสถาน ไนจีเรีย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก)  

และของโลก สำาหรับอินเดียแล้วมีประชากร 

ที่เป็นเด็กอยู่ประมาณ ๔๐๐ ล้านคนซึ่งถือ 

เป็นประชากรที่มากกว่าประชากรของสหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นความ 

ท้าทายสำาหรับอินเดียในการดำาเนินการในเรื่อง

การพัฒนาครูให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา

เพื่อปวงชน

Mr.Shigaru Aoyagi ผู้อำานวยการ 

สำานักงานยูเนสโก อินเดีย ในฐานะผู้แทน 

ผู้อำานวยการใหญ่ยู เนสโก อ่านสารจาก  

Madame Irina Bokova ผู้อำานวยการใหญ่ 

ยูเนสโกซึ่งแสดงความคาดหวังว่าการประชุม 

ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยลดช่องว่างระหว่างครูใน

แต่ละภูมิภาค และสามารถร่วมมือกันทำาให้ 

การศึกษาเพ่ือปวงชนบรรลุผลสำาเร็จ ตลอด 

เวลาที่ผ่านมายูเนสโกให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาครู เพราะการศึกษาจะประสบความ

สำาเร็จได้ ครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการ

ผลักดันให้การศึกษาได้รับการพัฒนา และ 

ยูเนสโกจะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ 

คณะทำางานชุดนี้อย่างต่อเนื่อง

การประชุมได้มีการอภิปรายในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้

๑. การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง  

(Continuing professional development for 

teachers)

ที่ประชุมได้กล่าวถึงเรื่อง Teacher  

Professional Development (TPD) ที่ไม่ใช่

เฉพาะการพัฒนาครูก่อนประจำาการและครู

ประจำาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

และช่วยกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นใน

การสอนด้วย เพราะฉะนั้นในการที่จะสามารถ

พัฒนาคุณภาพครูให้ก้าวไปสู่การทำางานอย่าง

มืออาชีพได้นั้น จะต้องมีมาตรการจูงใจเพ่ือ

ให้ครูมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่  

โดยอาจจะเป็นการขึ้นเงินเดือน การเลื่อน

ตำาแหน่ง ซึ่งในเรื่อง TPD จะต้องมีการดำาเนิน

การอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่อบรมครั้งเดียวแล้วจบ 

หรือการอบรมที่ไม่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากครู 

จะไมไ่ดร้บัการพฒันาทีเ่ปน็ระบบ ซึง่เทคโนโลยี

สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาครูได้  

เพ่ือให้การจัดอบรมสามารถขยายในวงกว้าง

และครูสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ปัญหาที่ประสบของตน รวมถึงแนวทางแก้ไข

ปัญหา เมื่อข้อมูลเหล่านี้มีการเผยแพร่จะ

เป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับครูอื่นๆ ให้

สามารถนำาประสบการณ์เหล่านั้นไปประยุกต์

ใช้กับตนได้ 

การพัฒนาครูควรยึดหลักการ ดังน้ี ๑)  

สถานทีจ่ดัอบรมทีเ่หมาะสมจะชว่ยกระตุน้ใหค้ร ู

ทุกคนรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง

เพื่อไปสู่เป้าหมาย ๒) การอบรมที่จะช่วยให้ครู 

เหล่านั้นมองเห็นเป้าหมายในขั้นต่อไปของตน 

ไดช้ดัเจนขึน้ ๓) การอบรมทีส่ามารถแลกเปลีย่น 

ความรู้ระหว่างครูในทุกระดับต้ังแต่ระดับรากหญ้า 

จนถึงผู้บริหารของสถานศึกษา ๔) ควรมีพื้นที่ 

ให้ครูสามารถศึกษาหาความรู้ในทุกสาขาวิชา 

อย่างต่อเนื่อง ๕)  มีพื้นที่ให้ครูสามารถนำา 

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของตนเผยแพร่ 

เพื่อเป็นความรู้แก่คนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิชาชีพครู

๑) ค ว ร มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วท้ังอินเดีย  

ในการนำาต้นแบบที่ดีในการสอนของแต่ละ

ระดับมาเผยแพร่ 

๒) ควรจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและวิจัย

สำาหรับครูเพื่อให้ครูสามารถขอความช่วยเหลือ

ได้ง่ายและสะดวก 

๓) ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง และศูนย์อบรมครูจะต้องได้รับการ

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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สนับสนุนอย่างดี ซ่ึงสามารถดำาเนินการได้จาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเพื่อให้ครู 

ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

๒. การกระจายอำานาจจากส่วนกลาง 

(Decentralization: challenges and steps 

forward)

ประเทศอินเดียได้มีการออกกฎหมาย 

ดา้นการศกึษาและสทิธขิองคร ูซึง่รฐับาลไดม้อบ

อำานาจความรับผิดชอบให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น

ในการดูแลด้านการคัดเลือกครู อบรมครู และ

การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 

สำาหรับครูในพื้นท่ีของตน ทั้งนี้ การคัดเลือกครู

จะรวมท้ังครูสำาหรับเด็กพิเศษ ครูสำาหรับเด็ก

ทั่วไป รวมทั้งครูที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และ

ครูที่ยังไม่ได้รับการอบรม ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นจะ

ต้องให้ความสำาคัญและพัฒนาให้ครูเหล่านั้น 

มีประสิทธิภาพ ตาม Teacher Education and 

Right to Education Act 2009 ที่กำาหนดให้

รัฐบาลอินเดียต้องรับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ครู

ทุกคน โดยจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ด้วย 

ดังนั้นจึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่

จัดการอบรมทั้งครูก่อนประจำาการและระหว่าง

ประจำาการ มีการจัดตั้งสถาบันอบรมครูก่อน

ประจำาการในรัฐใหญ่ๆ หรือในบางพื้นที่ รวมทั้ง 

ชนกลุ่มน้อยด้วย มีการจัดหาสื่อต่างๆ ให้เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพครู พัฒนาหลักสูตร และจัด

หลักสูตรท่ีหลากหลายให้แก่ครูก่อนประจำาการ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น เช่น การ

ขาดครูที่มีคุณภาพ การพัฒนาสาธารณูปโภค

ต่างๆ เช่น อาคาร ห้องสมุดสำาหรับครู การ 

เทียบคุณวุฒิของครู การฝึกสอน การมีระบบ

ประเมินครู การมีนโยบายสำาหรับครูประจำาการ 

ความจำาเป็นต้องฝึกอบรม การจัดลำาดับขั้น 

ฝกึอบรม การสรา้งศกัยภาพคร ูเปน็ตน้ สิง่ทีต่อ้ง

คำานึงถึงในอนาคต เช่น การจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาครูด้านต่างๆ รวมทั้งเงินเดือน 

และค่าจ้างครู กลไกประเมินครูและการเทียบ 

คุณวุฒิ การใช้ ICT ในการสอน การจัดศึกษา

ดูงานให้ครู

ความเป็นอิสระของครูขึ้นอยู่กับวิชาชีพ 

ของพวกเขาเองอย่างแท้จริง การจัดการศึกษา

ให้ครู หมายถึง การฝึกอบรมที่มีมากขึ้นและ 

ดีขึ้นกว่าเดิม ความล้มเหลวของการฝึกอบรม 

ให้ครูเกิดจากครูมีความเชื่อหรือค่านิยมที่  

แตกต่างไปจากคนที่คิดจะปฏิรูปครูให้เปลี่ยน

ไปจากที่เป็นอยู่ การฝึกอบรมจึงเปรียบเสมือน

การกำากับดูแลให้เกิดการพัฒนาตามลำาดับ  

และจะส่งผลให้เด็กไปกวดวิชาที่อื่นน้อยลง  

การขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ของครูขึ้นอยู่กับความเป็นเอกภาพร่วมกัน 

ภายใต้ความหลากหลาย ดังนั้น ครูจำาเป็น

ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความ 

ขัดแย้งต่างๆ และเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ในสังคม

ให้ได้ 

๓. บทบาททางเพศในสาขาการสอน 

(Gender issue in teaching force)

ผลการสำารวจเก่ียวกับความเสมอภาค 

ทางเพศในด้านการศึกษา โดยประเทศศรีลังกา  

ซามัว เคราลา เชื่อกันว่าอาชีพด้านการศึกษา 

เหมาะสำาหรบัเพศหญงิ นอกจากนี ้การขยายตวั 

ด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีเด็กผู้หญิง 

ได้รับการศึกษามากขึ้น สำาหรับเพศชาย 

ส่วนใหญ่จะประกอบวิชาชีพที่มีเงินเดือนสูง  

นอกจากนี ้ยงัพบวา่มเีพศหญงิประกอบอาชพีคร ู

เป็นจำานวนมาก และมีจำานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  

โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา และในการ 

เข้าถึงการศึกษาในประเทศเลโซโท โดมินิกา  

ซามัว แสดงให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงมีการเข้าถึง 

การศึกษามากกว่าเด็กผู้ชาย ทั้งนี้ ช่องว่าง 

ระหว่างเพศชายหญิงจะไม่มีการยกขึ้นมาเป็น

ข้อกังวลมากนักในประเทศที่มีประชากรหญิง

มากกว่าชาย (ศรีลังกา เคราลา) ในส่วนของ

ประเทศอนิเดยี ถงึแมว้า่ในบางรฐัจะขาดแคลน 

ครูเพศหญิง แต่ในเมืองนั้นๆ สิทธิสตรีก็ยัง

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่กำาหนดให้มีการส่งเสริมสิทธิสตรี ปัจจุบัน 

อินเดียมีครูทั้งหมด ๖.๔ ล้านคน เป็นครูที่เป็น

เพศหญิงร้อยละ ๔๕.๕๑ มีครูร้อยละ ๗๘.๖๖ 

ที่ได้รับการอบรมเป็นครูที่มีคุณวุฒิ และมี 

ร้อยละ ๒๙.๒๖ ที่มีอายุในวัยหนุ่มสาว และ 

ร้อยละ ๑๑.๙๙  มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี

ข้อเสนอแนะในการลดช่องว่างทางเพศ 

๑) ในการเพ่ิมจำานวนครูเพศหญิงเพ่ือ 

ให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพ่ือปวงชน 

จำาเป็นต้องมีแผนที่ชัดเจน และจะต้องไม่มอง

เห็นเพศหญิงเป็นเพศที่สามารถให้ค่าแรงตำ่า  

ก็จะสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ทั้งหมด

๒) ในการที่จะทำาให้สิทธิสตรีมีความ

เสมอภาค จะต้องกระตุ้นให้เพศหญิงกล้า 

ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นและรักษา 

สิทธิของตน

๓) สำาหรับการคัดเ ลือกครู เพศชาย 

เข้าไปสอนในประเทศที่มีการทำางานของ 

เพศหญิงเป็นจำานวนมาก จำาเป็นต้องมีการ 

ฝึกอบรมครูเพศชายเพื่อให้พร้อมรับมือกับ 

การสอนให้มากขึ้น

๔. การมีส่วนร่วมของภาครัฐและ

เอกชนโดยมุ่งสู่การพัฒนาวิธีการใหม่ๆ  

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู (Public-

private partnerships: innovative approaches 

to address the teacher gap)

เดก็หลายลา้นคนยงัไมส่ามารถทีจ่ะเขา้ถงึ

การศึกษา และมีผู้ใหญ่กว่า ๗ ล้านคนที่ยังไม่ 

สามารถอ่านหนังสือได้ โดยในจำานวนดังกล่าว

อยู่ในทวีปแอฟริกาประมาณ ๓.๘ ล้านคน  

ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถที่จะร่วมมือกัน

เพ่ือหาแนวทางในการช่วยทำาให้ช่องว่างของ 

ผู้ไม่รู้หนังสือลดลงได้ ซึ่งช่องว่างดังกล่าวน้ี  

ไม่เพียงแต่เฉพาะจำานวนแต่ยังรวมถึงคุณภาพ

ของการไดร้บัการศกึษาดว้ย องคก์รภาคเอกชน 

สามารถเป็นหน่วยงานที่ทำาวิจัยด้านการศึกษา 

เป็นแหล่งทรัพยากร และการให้บริการอื่นๆ 

เช่น เปน็สถานทีอ่บรมครู ใหค้วามรู ้และพฒันา

ส่ือต่างๆ สำาหรับนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านการ

ศึกษา นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นหน่วยงาน

ที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรท่ี 

ยังไม่ได้อยู่ในวงการศึกษากับบุคลากรใน 

วงการศึกษาให้เข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกด้วย

องค์กรภาครัฐ เป็นองค์กรท่ีได้รับสิทธิ 

ตามรฐัธรรมนญูในการดแูลการศกึษาโดยทัว่ไป  

มีทรัพยากร งบประมาณ และมีโครงการ 

ขององค์กรที่ชัดเจน แต่ปัญหาของภาครัฐคือ 

ในบางครั้งไม่มีนโยบายที่ชัดเจน กล่าวคือแยก 

ไมอ่อกวา่อะไรคอืความทา้ทาย หรอืมศีกัยภาพ

สูงแต่ไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 

ความร่วมมือที่ภาครัฐและเอกชน

สามารถที่จะดำาเนินการร่วมกัน 

- capacity building การให้ความ 

ช่วยเหลือด้านวิชาการ เช่น การจัดต้ังศูนย์ 

ฝึกอบรมครู

- institute building เข้าร่วมในการคิด/

ออกแบบการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

14



- policy and research เข้าร่วมในการจัดทำา เสนอแนะนโยบายและงานวิจัยต่างๆ  

แผนการเรียน หรือการออกแบบคู่มือการอบรมครู

- evaluation and assessment การประเมินครู การประเมินการเรียนการสอน

- community education การสร้างความตระหนักด้านการศึกษาให้กับชุมชน หรือให้ความ

ร่วมมือกับชุมชน

๕. การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ (Inclusive education for children with special needs)

Inclusive หมายถึง ทุกกรณี ทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกเพศ สามารถที่จะเรียนและทำางาน 

ร่วมกันได้ โรงเรียนและชุมชนจะต้องต้อนรับเด็กและผู้ใหญ่ทุกคน ส่วนใหญ่เด็กพิเศษจะมีอยู่มาก 

ในประเทศท่ีกำาลังพัฒนา ซึ่งร้อยละ ๑๕ ของเด็กพิเศษเหล่านี้จะอยู่ในประเทศ E9 เพราะฉะนั้น 

การที่จะทำาให้เด็กที่ขาดโอกาสสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับทางสังคม รวมทั้ง 

การช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจของเด็ก เราควรสอนให้เด็กเหล่านั้นรู้สึกว่าพวกเขามีความสำาคัญ 

และเท่าเทียมกับเด็กอื่นๆ

กรณศีกึษาของประเทศอนิเดยี ขณะนีอ้นิเดยีมศีนูยก์ารศกึษาและบำาบดัเดก็ทีพ่กิารทางสมอง

อยู่ท้ังสิน้ ๑๘ แหง่ จาก ๓๑ รฐัทัว่ประเทศ นอกจากนี ้มกีารจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาศกัยภาพ

ให้กับครูทั่วไปให้สามารถสอนเด็กพิเศษได้ ดังนี้ 

- ในระดับประเทศมีการจัดสอนการศึกษาสำาหรับคนพิการให้กับครูที่มหาวิทยาลัย Mumbai

- การฝึกอบรมการบำาบัดเด็กพิการทางสมอง

- การอบรม An Asia Pacific Course for Master Trainers

- การดูแลและการให้การศึกษาสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียน

- การปฐมนิเทศผู้ปกครอง อาสาสมัคร และผู้ช่วยทำางาน

๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปนโยบายครู (Monitoring and Evaluation of 

teacher policy reforms)

ได้มีการกล่าวถึงนโยบายการผลิตครูเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน ต้องมีมาตรการระยะส้ันที่

มีงบประมาณช่วยขับเคล่ือนในการพัฒนาครูที่ไม่มีคุณภาพ ข้อเสนอแนะในการประเมินครู เช่น  

การสังเกตการณ์ในช้ันเรียน การให้ครูประเมินตนเอง การประเมินจากภายนอก การประเมินจาก 

ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน เปน็ตน้ แตส่ิง่ทีท่า้ทายคอืการยกระดบัครใูหม้ศีกัยภาพทีส่งูขึน้ นโยบายเพือ่

ให้สำาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการโดยใช้ Holistic Approach

๑) การจัดการครู ต้องพยายามใช้ยุทธศาสตร์การจูงใจให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาสู่วงการ

การศึกษามากขึ้น และต้องทำาให้ครูเป็นอาชีพที่ได้รับเกียรติในสังคม 

๒) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของครูอย่างต่อเนื่อง

๓) การคัดเลือกครู ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานที่จะคัดเลือกครู โดยจะต้องมีการตั้งเกณฑ์ 

และแนวทางการคัดเลือกที่คล้ายกัน 

๔) การประเมินผลการดำาเนินงานครูอย่างสมำ่าเสมอและได้มาตรฐานเพ่ือเป็นตัวควบคุม 

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   
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*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำานาญการ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โกมุที ยมลนันท์*

การประชุมระดบัรัฐมนตรดีา้นการศกึษาเอเปค ครัง้ที ่๕  

(The 5th APEC Education Ministerial Meeting: AEEM)  

มีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ประมาณ  

๑๕๐ คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และผู้บริหารระดับสูงของเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่  

ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ 

เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย  

สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ 

ยูเครนเป็นผู้สังเกตการณ์ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา
เอเปค คร้ังท่ี ๕ 
ณ เมืองเคียงจู สาธารณรัฐเกาหลี

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The APEC Education Ministerial Meeting (AEMM)  
focuses on collaborative efforts in setting the shared vision 
and future directions of educational cooperation among 
21 member economies. The main theme of the 5th AEMM, 
convened between 21 and 23 May, 2012 in the Republic of 
Korea, was “Future Challenges and Educational Responses: 
Fostering Global, Innovative and Cooperative Education”. The 
ministers discussed what the education sector must do to 
keep pace with the nature of work and other changes in the 
21st century. The meeting also recommended that educational 
innovation and cooperation should focus on future skills, 
ICT use, teacher quality and global partnerships.
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พิธีเปิดการประชุม 
จดัขึน้ในวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย 

ประธานาธบิดแีหง่สาธารณรฐัเกาหล ีกลา่วเปดิ

การประชุมผ่านเทปบันทึกภาพ โดยได้กล่าว 

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวยำ้าถึงความ 

สำาคัญของการหารือด้านการจัดการศึกษาที่ 

ยั่งยืนและเจริญเติบโตอย่างสมดุลในภูมิภาค 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัสเซีย (H.E. Sergey IVANETS) ได้กล่าว 

แสดงความยินดีและได้กล่าวถึงแนวทาง 

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ที่ มี ความจำ า เป็นที่ ต้ อ งอาศัย เทคโนโลยี  

สารสนเทศขั้นสูง นอกจากนี้ เลขาธิการเอเปค  

(Mr. Muhamad NOOR) ได้กล่าวถึงความ 

สำาคัญของการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการกำาหนด

วิสัยทัศน์และแนวทางความร่วมมือและการ

พัฒนาระหว่างกัน โดยได้กล่าวถึงการศึกษา 

ในระดบัอดุมศกึษาทีใ่ช ้ICT ซึง่จะทำาใหเ้ยาวชน

รุน่หลงัสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละสมรรถนะของ 

ศตวรรษท่ี ๒๑ เอาชนะความท้าทายต่างๆ ซึ่ง

ตอบสนองต่อวิกฤติเศรษฐกิจโลก และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี

ไดก้ลา่วสนุทรพจนใ์นหวัขอ้ “บทบาทการศกึษา

ในอนาคตกับทิศทางการพัฒนาของ APEC” 

โดยได้เน้นยำ้าถึงบทบาทของการพัฒนาการ

ศึกษาเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

การประชุมเต็มคณะ 
แบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่

๓.๑ โ ล ก า ภิ วั ต น์ ใ น หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง  

Globalization: Preparing students with the 

future skills required for college and career 

readiness in globalized, knowledge-base 

economy ซึ่งแบ่งออกเป็น 

 ๓.๑.๑. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา (Mathematics,  

Science, Language and Culture Education) 

 - คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   

นำาเสนอโดยสหพันธรัฐรัสเซีย ได้กล่าวถึง 

ยุทธศาสตร์สำาคัญบนพื้นฐานของการวิจัย  

และการดำาเนินโครงการต่างๆ ของเอเปคใน

อนาคต เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำาเป็นต่อความ

สำาเร็จในการทำางานศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ที่จำาเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ 

ทักษะและค่านิยมสำาหรับการเผชิญส่ิงท้าทาย 

และสามารถทำางานในสถานประกอบการที่ใช้ 

เทคโนโลยีขับเคล่ือนพลวัตร โดยมีโครงการ

หลักคือการสร้างห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งถือเป็น

แหล่งทรัพยากรทางความรู้แบบเปิดกว้าง  

ซ่ึงห้องสมุดน้ีจะเป็นเสมือนร้านค้าแบบครบวงจร  

ที่รวมมาตรฐานสำาหรับเนื้อหาและมาตรฐาน

ของครู บทเรียนและวิดีโอการเรียนการสอน 

อื่นๆ บทความวิจัยที่สำาคัญ และวัสดุการเรียน

การสอนแบบดิจิตอล ทรัพยากรเหล่านี้เป็น

ข้อมูลที่รวบรวมจากประเทศสมาชิกเอเปคและ

สามารถเข้าถึงได้สำาหรับทุกประเทศในเอเปค 

โดยกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานออกเป็น ๕ 

โครงการย่อย ได้แก่ ๑. การจัดสภาพแวดล้อม

เพือ่สรา้งโอกาสแหง่ความรว่มมอืดา้นการศกึษา

ของเอเปค ๒. โครงการที่จะรักษาและปรับปรุง

คลังเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ของประเทศสมาชิกเอเปคทุกประเทศให้เป็น

ปัจจุบัน ๓. การตอบสนองต่อความต้องการ

ของนกัเรยีนทกุคนในการเรยีนวชิาคณติศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ๔. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทักษะการ 

แก้ปัญหาในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๕. โครงการ

ที่จะเน้นการพัฒนาคุณภาพการเตรียมความ

พร้อมของอาจารย์ที่จะสอนวิชาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

 - ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม

ศึกษา นำาเสนอโดยสาธารณรัฐเปรู โดยกล่าว

ว่าทักษะสำาหรับศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การคิด

วเิคราะห ์รปูแบบการยอมรบัและการสือ่สารนัน้ 

มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างย่ิงใน 

สถานที่ทำางาน สามารถช่วยให้เกิดการทำางาน

เป็นทีม และปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ ได้ 

การพัฒนาภาษาและทักษะข้ามวัฒนธรรม

เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการสนองตอบต่อส่ิง

ท้าทายสำาหรับโลกาภิวัตน์ในโลกที่มีการพึ่งพา

ซึ่งกันและกัน ผู้คนต้องมีการเกี่ยวข้องกัน และ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ผู้คนต้อง 

รับผิดชอบกับการจัดการชีวิตของตนเองไม่ว่า

จะดำาเนินชีวิตในบริบททางสังคม และดำาเนิน

ชีวิตแต่เพียงลำาพัง

 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทย

ได้นำาข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิารเสนอตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหน้กัเรยีน

ไทยสามารถตดิตอ่สือ่สารภาษาอืน่ ประเทศไทย

จึงได้ผลักดันการดำาเนินโครงการอาสาสมัคร 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มาช่วยสอนภาษา โดยใช้เวลาในโรงเรียน

ร่วมกับนักเรียนไทย เพ่ือเป็นการใช้ภาษาใน

สภาพที่เป็นจริงแทนการสอนรูปแบบเดิมท่ี 

เน้นไวยากรณ์ ซึ่งการมีส่วนร่วมของเยาวชน

จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นในการติดต่อสื่อสาร 

และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวไทยอย่าง 

แท้จริง ในขณะเดียวกัน อาสาสมัครจะได้ 

เรียนรู้ วัฒนธรรมอ่ืนที่มีคุณค่าซึ่ งจะเป็น

ประโยชน์ในอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้น

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เนื่องจากภาษา

อังกฤษมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  

ใหม่ๆ และใช้สำาหรับการติดต่อสื่อสารโดย 

ผ่านทางอินเทอร์เนต และยุคแห่งสังคมฐาน
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ความรู้ จากความสำาคัญดังกล่าว ประเทศไทย

จึงได้มีการดำาเนินการเพื่อให้ร้อยละ ๘๐ ของ

นักเ รียนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้  

ภายในปี ๒๕๕๘ โดยอาสาสมัครอย่างน้อย 

๒,๐๐๐ คน จะเข้ามาช่วยเสริมกำาลังชาว 

ต่างชาติเจ้าของภาษาที่ได้รับการว่าจ้างเต็ม

เวลา โดยอาสาสมัครจะทำางานเป็นจำานวน ๑๐ 

สัปดาห์ในประเทศไทยในสถาบันการศึกษา

เอกชน การศึกษานอกโรงเรียน และวิทยาลัย

ทั่วประเทศ 

 ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่ งที่ ได้รับ 

ความนิยมในช่วงปีท่ีผ่านมา เนื่องจากเป็น 

ภาษาที่มีความสำาคัญต่อความเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยในประเทศไทยมีนักเรียนเกือบ 

๓๐๐,๐๐๐ คน จากโรงเรียน ๗๐๐ แห่ง กำาลัง 

ศึกษาภาษาจีน โดยจะมีอาสาสมัครจำานวน 

๔,๐๐๐ คน เข้ามาช่วยในโครงการด้วย

 ๓.๑.๒ คุณภาพของเทคนิคและ

การอาชวีศกึษาและฝกึอบรม และคณุภาพของ

การอุดมศึกษา (TVET and Higher Education 

Quality) โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพบ

ความแตกต่างสองประการของการศึกษาด้าน

เทคนิคและอาชีวศึกษาในเขตเศรษฐกิจเอเปค 

ได้แก่ ระบบการศึกษาในแบบหลอมรวม และ

ระบบการศึกษาแบบแยกส่วน เช่น บรูไนดารุส-

ซาลาม จีน จีนไทเป และไทย นักเรียนสามารถ

เลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาด้านเทคนิคและ

อาชีวศึกษาในหลักสูตรเฉพาะด้าน บางเขต

เศรษฐกิจจัดการสอนเทคนิคและอาชีวศึกษา 

ในโรงเรียนสายสามัญทั่วไป ในจีนการศึกษา

ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เปิดสอน

ในสถาบันที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านใน

ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคล้ายคลึงกับระบบการ

ศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของเปรู  

โดยเสนอว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 

โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงคุณภาพ

ของเทคนิคและอาชีวศึกษาเช่นเดียวกับ 

การอุดมศึกษา ปรับปรุงระบบการศึกษา 

ด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาในเนื้อหา 

และการบริการ เป็นต้น

 ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการ

ปรับปรุงการศึกษาในทิศทาง ดังต่อไปนี้

 ก) ดำ า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 

เพื่อปรับปรุงศักยภาพด้านการศึกษาในวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทุกประเทศ

สมาชิกเอเปค ระบุวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ทำาให้

นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และนำาไปประยุกต์ใช้กับปัญหา

ในชีวิตจริง เช่น การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  

ลดความเสียหายอันเนื่องจากภัยพิบัติและ 

บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

 ข) ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า 

ต่างประเทศ รวมทั้งเส้นทางอาชีพของนักเรียน 

และพฒันาระบบการฝกึอบรมครผููส้อนภาษาที่ 

มคีณุภาพ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม

 ค) ขยายโอกาสของนักเรียนทุกคน 

ในการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพและ

ทางด้านเทคนิค/อาชีวศึกษา โดยเฉพาะสตรี

และเด็กหญิง และเสริมสร้างความร่วมมือ 

ภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการศึกษา  

การศึกษาวิ ชาชีพและทางด้ าน เทคนิค /

อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ รับทักษะท่ี

สะท้อนให้ เห็นถึงความต้องการที่แท้จริ ง 

ของตลาดแรงงาน 

 ง) ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา

ขั้นสูง โดยการเสริมสร้างแรงผลักดันการเรียน

การสอนและการประกันคุณภาพผ่านการสร้าง

ฉันทามติเก่ียวกับองค์ประกอบของการศึกษา

ที่มีคุณภาพในบริบทของโลกาภิวัตน์ และ

เศรษฐกิจแห่งการเรียนรู้ 

๓.๒ นวตักรรม ในหวัขอ้เรือ่ง The need  

to create instructional delivery system 

that help students address challenges in  

innovative way ซึ่งแบ่งออกเป็น

 ๓.๒.๑ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในแวดวงการศึกษา (ICT in Education)  

โดยสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้นำาเสนอกล่าวว่า 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการสนบัสนนุ

ทางการเงินเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับการนำา ICT 

มาใช้สำาหรับการศึกษา ซึ่งแต่ละเขตเศรษฐกิจ

มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความ

เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีข้อเสนอแนะว่า  

สมาชิกเอเปคควรจะแบ่งปันประสบการณ์ใน

การพัฒนาแผนระดับชาติด้าน ICT ทางการ

ศึกษาระหว่างกัน ควรมีการหารือร่วมกัน 

เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และทักษะที่

เหมาะสมสำาหรับการใช้ ICT ของนักเรียน และ

ยุทธศาสตร์ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

ทักษะสำาหรับศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง ควรจัดทำา 

กรอบความร่วมมือสำาหรับแลกเปล่ียนกรณี

ศึกษาที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ICT และการศึกษา

ด้านอุดมศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต

 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทย  

ได้นำาข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการเสนอต่อที่ประชุมว่า การนำา ICT  

มาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

เปน็กระบวนการทีม่คีวามซบัซอ้นซึง่จำาเปน็ตอ้ง 

มกีารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การสร้างศักยภาพ เนื้อหาและภาษา หลักสูตร

และวิธีการสอน ความพร้อมของสถาบัน 

ศักยภาพครูและการได้รับการสนับสนุนด้าน

การเงินระยะยาวเข้าด้วยกัน โดยประเทศไทย
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กำาลังดำาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

แจกให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปี 

๒๕๕๕ และจะมีการขยายการมอบแท็บเล็ต

ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี 

๒๕๕๖ โดยเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

และอินเทอร์เนตแบบไร้สายเป็นเพียงเครื่องมือ 

หนึ่งในการจัดการศึกษาเท่านั้น และควร

ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือต่างๆ ด้วย  

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะแจกคูปองแทน

เงินสดให้แก่นักเรียนเพื่อนำาไปซื้อหนังสือ 

อย่างไรก็ตาม การนำา ICT มาใช้ในการศึกษา 

จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบ

ในการจัดทำาเนื้อหา และการนำาเสนอ รวมทั้ง 

การทำางานเป็นทีมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ความร่วมมือ  เทคโนโลยีไม่สามารถนำาไปใช้ได้

หากไม่สามารถทำาให้ครูและนักเรียนเข้าใจ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดการ

ฝกึอบรมเปน็สิง่จำาเป็น ในขณะเดยีวกนัผูจ้ดัการ

ในภาครัฐและเอกชนจำาเป็นต้องมีความเข้าใจ

เก่ียวกบัวธิกีารสอนดว้ยการใช ้ICT และรปูแบบ

การบริหารจัดการ

 ๓.๒.๒ คุณภาพครู  (Teacher  

Quality) นำาเสนอโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งเสนอว่า  

การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

จำาเปน็ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ในการสอน โดยการเตรียมครูเป็นสิ่งสำาคัญ

ในการดำาเนินการดังกล่าว ซึ่งการเตรียมครู 

ที่มีคุณภาพซึ่งจะต้องกำาหนดยุทธศาสตร์  

และข้อเสนอแนะบนพื้นฐานการวิจัย และได้

นำาเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมครูที่ ดี  

มาตรฐานครูในแบบต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรมที่มี 

ผลต่อครูผู้สอน เช่น การปฏิรูป E-book รวมถึง 

คุณลักษณะและการประเมินครูในแบบต่างๆ 

 ท่ีประชุมท่ีรับทราบข้อเสนอแนะ

ที่เสนอโดยประธานเครือข่ายด้านการศึกษา 

(EDNET) ในด้าน ๑) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการศึกษา ๒) คุณภาพครู โดยเสนอให้

รัฐมนตรีศึกษาเอเปคมุ่งเน้นการตอบสนอง 

ด้านการศึกษาต่อไปนี้

 ก) แบ่งปันประสบการณ์การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา รวมถึง

การพัฒนาและการนำาแผนแม่บทระดับชาติ

ดำาเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี

สารสนเทศในการศกึษาและการสรา้งทรพัยากร 

การศึกษาที่เปิดกว้าง (OERs) เช่น ฐานข้อมูล

ในวิกิพีเดียเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ของเอเปค นอกจากนี ้ควรสง่เสรมิใหจ้ดัตัง้ศนูย ์

สนบัสนนุขอ้มลูทางการศกึษาทีส่ามารถแบง่ปนั 

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการศึกษาในหมู่ประเทศสมาชิก

ด้วย

 ข) เสริมสร้างการปฏิบัติของครู

ในการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้

เกิดประโยชน์มากที่สุด สำาหรับการเรียนรู้ของ

นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษา วัฒนธรรม และในสาขาวิชาทางด้าน

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

 ค) แบ่งปันวิธีปฏิบัติในการเสริมสร้าง 

การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จากขั้นตอนก่อน

การเป็นครูและระหว่างการประกอบอาชีพครู 

เช่น การเตรียมหลักสูตร สร้างแรงจูงใจของครู 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพครูและโรงเรียน

๓.๓ ความร่ วมมือในหั วข้ อ เรื่ อ ง  

Cooperation: Changes in the nature of work  

and instruction demand that education 

policy making, reform efforts, and program  

implementation should be more collaborative  

and gold นำาเสนอโดยสาธารณรัฐเกาหลี  

ในเรื่อง People collaboration โดยกล่าวว่า  

ความร่วมมือเป็นกุญแจสู่ความสำาเร็จ และมี

ความจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความร่วมมือ

ระหว่างกัน ในขณะที่โลกเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ 

เชน่ ปญัหาการเงนิตัง้แตป่ ี๒๕๕๑ รวมทัง้วกิฤติ

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพอากาศ สิ่งเหล่านี้จำาเป็นที่จะต้องนำา

ความร่วมมือด้านการศึกษามาช่วยเสริมสร้าง

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการ 

เชิงเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีความสำาคัญเพ่ิม

มากขึ้น ความร่วมมือด้านการศึกษายังเป็น

ประเดน็สำาคญัซึง่ปรากฏในการดำาเนนิการดา้น

การศึกษาของเอเปค โดยเฉพาะในโครงการ

เครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET) ซึ่งจำาเป็น

ต้องมีการจัดทำาแนวทางการดำาเนินการที่

ชัดเจน และมีกลไกสนับสนุนการสร้างความ

ร่วมมือให้เกิดขึ้น ทั้งนี้  สาธารณรัฐเกาหลี 

เสนอการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุน

ความรว่มมอืดา้นการศกึษาในเอเปค โดยเฉพาะ

เขตเศรษฐกิจที่อาสาเข้าร่วมเป็นกรรมการ  

การหารือ และคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ 

ควรมกีารเผยแพรไ่ปยงัเขตเศรษฐกจิและนำาไป

สู่ข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบความร่วมมือที่ดีขึ้น

ร่วมกัน กิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนินการในระหว่าง

เริ่มต้นความร่วมมือ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) จะมี 

การทบทวนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี 

ศึกษาเอเปค ในช่วงแผนการดำาเนินใน ๔ ปี 

ต่อไป (๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

 ทีป่ระชมุไดร้บัทราบและตระหนกัวา่ 

ความร่วมมือด้านการศึกษาจะต้องได้รับการ

ปรับปรุงในหมู่ประเทศสมาชิก ในการเอาชนะ

ความท้าทายระดับโลกและระดับภูมิภาค และ

ชมเชยแบบจำาลองของความร่วมมือด้านการ

ศึกษาที่ประสบความสำาเร็จในประเทศสมาชิก 

เช่น การศึกษาบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ที่นำาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และมหาวิทยาลัย Tskuba, บทเรียนภาษา 

ต่างประเทศนำาโดยมหาวิทยาลัย  Ming  

Shuan, โครงการ ALCoB (APEC Learning 

Community Builders) นำาโดยมหาวิทยาลัย 

ปูซาน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ

โครงการใหม่ของเครือข่ายการศึกษา (EDNET) 

เพื่อการวางแผนและการดำาเนินการจัดประชุม 

ระดับภูมิภาคและการวิจัยเกี่ยวกับประเด็น 

ความร่วมมือด้านการศึกษาในช่วงการริเร่ิม

ความร่วมมืออีกด้วย  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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การด�าเนนิการจดัค่ายเยาวชน
ไทย - สงิคโปร์ คร้ังที ่๙

กระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัโครงการคา่ยเยาวชนไทย - สงิคโปร์

ขึน้ระหวา่งวนัที ่๑๘ - ๒๑ มถินุายน ๒๕๕๕ ณ ศนูยฝ์กึอบรมโรงเรยีน

นาคประสทิธิ ์จงัหวดันครปฐม โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปดิโอกาสให้

ครูและนักเรียนไทย - สิงคโปร์ ได้พบปะและร่วมทำากิจกรรมด้าน 

วิชาการ นันทนาการ และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้าง

มิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งหัวข้อ

หลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ “Role of Youth towards 

ASEAN Community” โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้าน

วิชาการ นันทนาการ การจัดนิทรรศการและการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือทวิภาคี	๑	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
**	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

สมทรง งามวงษ์*

ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์**

The Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP) 
Camp was initiated in 2009 in order to strengthen the  
relationship between Thailand and Singapore. The two countries 
take turns in organizing academic, recreational and cultural 
activities to promote better understanding and appreciation 
between Thai and Singaporean students and teachers among 
10 partner schools.

The 9th Thailand-Singapore Youth Camp was hosted by 
the Thai Ministry of Education between 18 and 21 June 2012 
in Samphan, Nakorn Pathom Province. Participants were  
encouraged to exchange their views on the “Roles of Youth 
towards ASEAN Community”, the main theme of the 
Camp. 
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รายละเอียดการจัดกิจกรรม

การจดัคา่ยเยาวชนไทย - สงิคโปร ์ครัง้ที ่๙  

มีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู 

นกัเรยีนและเจา้หนา้ทีข่องไทยจำานวน ๑๕๐ คน  

ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์จำานวน 

๑๓๐ คน 

พิธีเปิดค่ายฯ

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธี

ต้อนรับและเปิดค่ายเยาวชนและครูไทย - 

สิงคโปร์ ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  

ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัด

นครปฐม

กิจกรรมค่าย

- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ประชาคม

อาเซียน” ภายใต้หัวข้อหลัก “Role of Youth 

towards ASEAN Community” โดยนางสาว 

พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำานวยการมูลนิธิ  

การศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) และ

ได้ร่วมเข้าฐานกิจกรรม ASEAN’s nights  

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียน 

นาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม

สำาหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ ประเทศ ได้แก่ 
 ๑. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - Gan Eng Seng School

 ๒. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - River Valley High School

 ๓. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย - Tanjong Katong Girls’ School

 ๔. โรงเรียนระยองวิทยาคม - Dunman High School

 ๕. โรงเรียนวินิตศึกษาฯ จ.ลพบุรี - Anderson Secondary School

 ๖. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี - Greenview Secondary School

 ๗. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี - New Town Secondary School

 ๘. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม - Bukit Batok Secondary School

 ๙. โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) - Paya Lebar Methodist Girls’s School

 ๑๐. โรงเรียนพญาไท (ประถมศึกษา) - Jiemin Primary School

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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- กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์และกจิกรรม Walk 

Rally โดยวิทยากรจากโรงเรียนแกนนำา ณ ศูนย์

ฝกึอบรมโรงเรยีนนาคประสทิธิ ์จงัหวดันครปฐม

- กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เยาวชนไทย - สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมฐานกิจกรรม

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย   

๑. ฐานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมไทย ได้แก่  

การถักเชือก ทำาพวงกุญแจจากไม้มะขาม  

ศลิปะงานสานจากใบลาน  ๒. ฐานกจิกรรมกฬีา

พืน้บา้นไทย ไดแ้ก ่สกบีก เดนิกะลา วิง่กระสอบ 

ตีห่วง  ๓. ฐานกิจกรรมการประกอบอาหารไทย 

ได้แก่ ส้มตำา ต้มยำากุ้ง ขนมครก บัวลอย

- กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ปลูก

ต้นไม้เพื่อปลูกจิตสำานึกให้แก่เยาวชน

- กิจกรรมทัศนศึกษาและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ชีวิต ได้แก่ การศึกษาฟาร์ม

กล้วยไม้ การชมการแสดงวิถีชีวิตไทย การ

เข้าพักกับครอบครัวคนไทย การเข้าเรียนใน

ห้องเรียนของไทย และการเย่ียมชมสถานที่

สำาคัญในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

พิธีปิดค่าย

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิด

พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วม

ค่าย เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมี 

การแสดงจากโรงเรียนเครือข่ายจัดการแสดงเพ่ือ 

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเทศละ ๓ ชุด ท้ังน้ี

ตัวแทนเยาวชนไทย - สิงคโปร์ ได้กล่าวแสดง

ความรู้สึกและขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย  

22



โครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน 
(Chinese Language Teaching Assistant)

๑. ความเป็นมา
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี  (นางสาว 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เดินทางเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ -  

๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีการลงนามแผน 

ปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ 

ไทย - จีน และประกาศถ้อยแถลงร่วม (Joint  

Statement) เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน 

ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน 

(Establishing a Comprehensive Strategic  

Coopera t i ve  Par tnersh ip )  ระหว่ าง 

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา 

มหาประชาชน กรุงปักกิ่ง ซึ่งถ้อยแถลงร่วมฯ  

ดังกล่าวมีสาระสำาคัญที่ยืนยันเจตนารมณ์

ของผู้นำาไทยกับผู้นำาจีน ในการยกระดับ 

ความสัมพันธ์ทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม  

การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การพัฒนา 

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือทวิภาคี	๑	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สมทรง งามวงษ์์*

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

Spurred by China’s strong and growing economy 
and the fact that Chinese is an increasingly important 
language for international business, Mandarin Chi-

nese has gained in popularity in recent years among Thai  
students. Almost 300,000 students at 700 schools administered by the 
Office of the Basic Education Commission (OBEC) now study Chinese. 
However, a tendency to focus on grammar means that students struggle 
to develop communicative competency.

To address this problem, the Thai Ministry of Education in  
cooperation with Chinese government launched the Chinese Language 
Teaching Assistant Project. From 2 July to 16 August this year, 189 
Chinese teachers and students from Minzu University in China took 
up placements in Thai schools. The presence of a Chinese native 
speaker provided a real incentive for communication and helped boost 
confidence among Thai students. Following positive feedback from all 
concerned, there are now plans to expand the number of 
universities and schools participating in the project. 
The possibility of extending the placements to one 
semester or even one year is also being explored. 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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เครือข่ายคมนาคม การพัฒนาการท่องเที่ยว  

การบริหารจัดการนำ้า รวมทั้งการส่งเสริมการ

ศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการดำาเนินงานที่

สำาคัญๆ หลายประการ ได้แก่ การจัดต้ังศูนย์

วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ การสนับสนุน

งานของสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อใน

ประเทศไทย การสนับสนุนมุมภาษาไทย (Thai 

Conner) และไทยศึกษา (Thai Study) ใน

มหาวิทยาลัยของจีน ความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักเรียน  

และการสอนภาษาจีนภายใต้กรอบบันทึก 

ความตกลงด้านการศึกษาไทย - จีน เป็นต้น

นอกจากนี้ การที่กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ดำาเนินความร่วมมือกับสำานักงานฮ่ันป้ัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดส่งครูอาสา

สมัครชาวจีนมาสอนในสถานศึกษาของไทย  

ต้ังแต่ป ี๒๕๔๙   ซึง่ไดเ้พิม่จำานวนจาก ๑๐๐ คน  

เป็น ๑,๒๐๐ คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการครูภาษาจีนของโรงเรยีนตา่งๆ เนือ่งจาก

ปริมาณของผู้เรียนเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำาคณะผู้แทน

ไทยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อ

เจรจาหารือความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ของจีน ในการที่จะจัดหาอาสาสมัครชาวจีน 

มาสอนในประเทศไทย แต่เนื่องจากการผลิต 

ครูของจีนต้องใช้เวลาและงบประมาณจำานวน

มาก ฝ่ายไทยจึงได้เสนอที่จะเปิดรับนักศึกษา

ของจีนจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน

ภาษาไทยหรือไทยศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจีน 

ได้ใช้เวลาในช่วงท่ีปิดภาคการศึกษาเดินทาง

มาสอนในโรงเรียนต่างๆ ของไทย ซ่ึงจะมี

โอกาสเรียนรู้สังคมไทย วิถีชีวิต วัฒนธรรม

และประเพณีของคนไทย ขณะเดียวกันก็จะ

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้มีโอกาส

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของ

ภาษาโดยตรง 

๒. การดำาเนินงาน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดตัว

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบ

รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง 

คณะทำางานขึ้นมา ๔ ชุด เพื่อรับผิดชอบ

การดำาเนินงานโครงการดังกล่าว ประกอบ

ด้วยคณะทำางานด้านการบริหารจัดการและ

ประชาสัมพันธ์ คณะทำางานด้านหลักสูตร  

คณะทำางานด้านการรับอาสาสมัคร และ 

คณะทำางานด้านจัดกลุ่มโรงเรียน นอกจากนี้ 

ยังได้จัดทำาเว็บไซต์ www.teachingthailand 

2012.com  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจีนกับนักเรียน

ไทยและผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งเป็นการ

ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

ต่อมา มหาวิทยาลัยชนชาติกลางปักก่ิง 

(Minzu University of China) ซึ่งตั้งอยู่ ณ  

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดส่ง 

คณะอาจารย์  และนักศึกษา รวมจำานวน  

๑๘๙ คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการระหว่าง

วันที่ ๒ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีต้อนรับ

และปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนดังกล่าว ในวันที่ ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเอเชีย โดยมี 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ ป็นประธาน  

หลั งจากนั้ นนักศึกษาจากมหาวิทยา ลัย  

Minzu University of China ได้แยกย้ายกัน

ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาจีน 

ในจังหวัดต่างๆ รวม ๗๔ จังหวัด (ยกเว้น  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

Prof .  Dr.  Dao Bo รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยชนชาติกลางปักก่ิง (Minzu  

Universi ty of  China) ให้สัมภาษณ์ถึง 

การคัดเลือกและการเตรียมตัวของนักศึกษา 

ที่ เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนของ 

กระทรวงศึกษาธิการครั้ งนี้ ว่ า  “ เ ร า ได้  

ดำ า เนินการ คัดเ ลือกนั ก ศึกษาที่ สนใจ 

เข้าร่วมโครงการจาก 4,000 คน เหลือเพียง 

189 คน เพ่ือส่งมาทำาการสอนภาษาจีนใน

ประเทศไทยครั้งนี้ โดยมี Dr. Wu Yinghui 

คณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ เป็น 

ผูค้วบคมุดแูล ซึง่นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั 

Minzu University of China เหล่านี้ได้รับ

การฝึกอบรมเทคนิคด้านการสอนภาษา

จีนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พร้อมกับใช้เวลา 

ช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์เรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นก่อนที่จะ 

เดินทางมาประเทศไทย”  ซึ่งในระหว่าง

ที่นักศึกษาปฏิบัติ งานอยู่ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย Minzu University of China  

ได้จัดอาจารย์จำานวน ๒ คน ทำาหน้าท่ีในการ

ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็น 

ผู้รับผิดชอบการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

ของผู้ช่วยสอนภาษาจีนที่อยู่ ในเขตความ 

รับผิดชอบ (๑๒ เขตทั่วประเทศ) นอกจากน้ี  

ยังได้จัดคณะผู้บริหารระดับสูงไปติดตาม

ดูแลเป็นระยะอีกด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์สุชาติ 
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ธาดาธำารงเวช) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) ได้เดินทางไป

เยีย่มชมการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยสอนภาษาจนี  

ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

และปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไป

เยีย่มชมการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยสอนภาษาจนี 

ณ โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา และ

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น อำาเภอโคกตูม จังหวัด

สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ภายหลังการสิ้นสุดการดำาเนินโครงการ 

เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ กระทรวง

ศึกษาธิการได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและ 

งานเลี้ยงอำาลาให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาจีน ณ  

โรงแรมเอเชีย โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นประธาน และ Prof .  Dr .  Dao Bo  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกลางปักกิ่ง 

ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานและรับนักศึกษา 

กลับด้วยตนเอง ซ่ึงในการกล่าวคำาปราศรัย 

ช่วงหนึ่งมีใจความว่า “มหาวิทยาลัยชนชาติ

กลางปักกิ่งมีความรู้สึกยินดีท่ีได้เข้าร่วม

โครงการนี้  และขอขอบคุณกระทรวง

ศึกษาธิการที่ให้การดูแลนักศึกษาจีนเป็น

อย่างดี พร้อมกันนี้หวังว่าในปีต่อไปจะได้ 

จัดส่งนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการให้

มากกว่านี้ โดยจะมีการอบรมอย่างเข้ม 

ก่อนเดินทางมาปฏิบัติงานด้วย”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนสถานเอก- 

อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำา

ประเทศไทยก็ได้กล่าวชื่นชมต่อความสำาเร็จ

ในการดำาเนินโครงการผู้ ช่วยสอนภาษาจีน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นว่าโครงการ 

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเป็น

อย่างมาก

๓. ผลการดำาเนินงาน
ผลการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยสอนภาษาจนี  

นับว่าประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย แม้ว่า 

ในระยะเริ่มต้นของโครงการจะตั้งเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการไว้มากกว่านี้ แต่เนื่องจาก

ระยะเวลาในการจัดเตรียมตัวของนักศึกษา

จีนที่จะมาปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยสอนใน

ประเทศไทย ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาเปิด 

ภาคการศึกษาของไทย และช่วงเวลาปิด/

เปิดภาคการศึกษาของจีน ทำาให้มีนักศึกษา

จีนมาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มดำาเนินโครงการแล้ว 

มหาวิทยาลัยของจีนหลายแห่งได้แสดงความ

สนใจจะส่งนักศึกษาจีนมาเข้าร่วมโครงการ

ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยหงเหอ (Honghe  

University) มณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัย 

กวางสี (Guangxi University) มณฑลกวางสี  

เปน็ตน้ ทัง้นี ้กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บัขอ้เสนอ

ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวที่จะเข้าร่วมโครงการ

ในโอกาสต่อไป

สำาหรับผลสำารวจความพึงพอใจของผู้ 

เขา้รว่มโครงการทัง้ฝา่ยจนี และฝา่ยสถานศกึษา

ของไทย ร้อยละ ๘๖ มีความพึงพอใจต่อการ

ดำาเนินโครงการ และเห็นว่าโครงการดังกล่าว

เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนภาษาจีน

ในประเทศไทย และการสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือการรักษา

สมัพนัธภาพทางการตดิตอ่ระหวา่งนกัศกึษาจนี 

กับนักเรียนไทยและครู ตลอดจนสถานศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของนักศึกษาจีนนั้น 

มีความประทับใจต่อการต้อนรับของฝ่ายไทย

เป็นอย่างมาก ทั้งการจัดตารางปฏิบัติงาน  

การจัดที่พัก อาหาร และการจัดท่องเที่ยว 

สถานที่สำาคัญของจังหวัด โดยแทบจะไม่มี

ปญัหาในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไทย แมว้า่

นักศึกษาจีนส่วนหนึ่งจะนับถือศาสนาอิสลาม 

ซึ่งทางสถานศึกษาเป็นห่วงเรื่องการปรับตัว 

แต่ก็ไม่มีปัญหาประการใด ทั้งนี้ในมุมมอง 

ของหน่วยงานที่รับนักศึกษาจีนเห็นว่าการ

ดำาเนินงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง

แรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศให้แก่

นักเรียนไทย แต่ต้องการให้เป็นการดำาเนิน 

ระยะยาวอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หรือ

ตลอดปกีารศกึษามากกวา่ นอกจากนีน้กัศกึษา

จีนส่วนหนึ่งได้ไปปฏิบัติงานที่สำานักงาน กศน.

จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยนักศึกษาส่วนน้ี 

จะได้รับมอบหมายให้สอนผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่ม

เป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ท่ี

อยู่ในวัยแรงงาน เยาวชนกลุ่มสนใจ เป็นต้น  

นับเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งของผู้ช่วย

สอนภาษาจีน  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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มรดกโลกในประเทศอินเดีย

ความเป็นมาและความสำาคัญของวัดถำ้า
วัดถํ้าบนภูเขานั้นมีอยู่ทั่วโลกเป็นจํานวนมาก แต่วัดถํ้าที่

มชีือ่เสยีงคุน้หคูนทัว่โลกทีร่กัศลิปะและโบราณสถานมากทีส่ดุ 

เห็นจะต้องยกให้ “อาชันตา” หรือ “อาชันตะ” กับ “เอลลอร่า” 

เพราะอยู่ในตําราโบราณคดีและศิลปะของโลกที่คนส่วนมาก

ได้อ่านได้ฟังมาช้านาน ใครไม่เคยไปก็อยากไป อาชันตาเป็น

วดัถํา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีส่รา้งขึน้จากความเชือ่ความศรทัธา

ในพทุธศาสนา มอีายเุกา่แกท่ีส่ดุถงึ ๒,๒๐๐ ป ีตอ่เนือ่งเรือ่ยมา

จนถึง ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว เป็นวัดถํ้าที่อาศัยและใช้ปฏิบัติธรรม 

ปฏิบัติพิธีกรรมของพระภิกษุนิกายเถรวาทมาก่อน แต่ต่อมา 

ก็ได้รับอิทธิพลมหายาน ดังปรากฏร่องรอยเช่น ภาพเขียน 

ตามความเชื่อของพุทธมหายานอยู่บนผนังถ้ําสองสามแห่ง  

ภาพที่งดงามติดอันดับโลก ได้แก่ ภาพพระโพธิสัตว์ ปัทมปาณี  

(ดูภาพประกอบ) หรือพระผู้ถือดอกบัวนั้นมีความอ่อนช้อย  

งามลึกล้ําขนาดชาวยุโรปนํามาเทียบกับโมนาลิซ่าเลยทีเดียว  

แตจ่รงิๆ เกา่แกก่วา่โมนาลซิา่มากมายนกั และภาพยงัซอ้นเรน้ 

อยู่ในท่ีสูงเดินทางไปชมยาก จนเรียกว่าคนไม่มีบุญก็จะไม่ได้เห็น

วดัถํ้าอาชันตา เอลลอร่า และเอเลฟานต้า
เรื่องและภาพโดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์*

*	 อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ	และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

India is home to twenty seven World Heritage Sites including 
twenty two cultural properties and five natural properties. Close 
to Aurangabad in Southern India are the Ajanta and Ellora caves 
while near the metropolis of Mumbai is the Elephanta. The oldest 
of these cave sites, the Ajanta, is recognized as the first Buddhist 
cave monument. The caves contain paintings and sculptures  
considered to be masterpieces of Buddhist religious art. The Ellora, 
a group of thirty four cave temples and monasteries, is located 
in the lap of the Chamadari hills. Here elaborate rock carvings 
illustrate the spirit of tolerance inspired by Buddhism, Hinduism 
and Jainism. The Elephanta or ‘City of Caves’ houses a collection 
of rock art representing the cult of Shiva.

ในฤดูแล้งแม่นํ้าจะแห้งและต้นไม้ใบไม้ร่วงหมด (ฤดูฝนจะมีแม่นํ้าไหลผ่านด้านหน้าวัดถํ้าเป็นโตรกธาร  
โค้งตามแนวของเทือกเขา)

ภูมิทัศน์ภายนอกวัดถํ้าอาชันตา
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒

๑. กลุ่มวัดถำ้าอาชันตา

อาชันตาได้ รั บยกย่ องว่ ามี ชั ยภูมิ ที่  

เหมาะสมสวยงาม มีวัดถํ้าทั้งหมดอยู่บนแนว

ภูเขานี้รวมทั้งหมด ๓๑ ถํ้า ทุกถํ้าได้ขุดเจาะ

เนื้อภูเขาเพื่อสร้างสรรค์เป็นวัด โดยขุดเข้าไป

ในตัวภูเขาท่ีสูงชันถึง ๗๖ เมตร วัดถํ้ากลุ่มนี้ 

กระจายตัวกันอยู่ตามแนวเขาที่โค้งงอเป็นรูป

เกือกม้ายาว ๕๕๐ เมตร ภายในถํ้าแต่ละถํ้าก็

มีความเยือกเย็น และสงบเงียบตามธรรมชาติ 

ประกอบกับมีแม่นํ้าไหลผ่านด้านหน้าเป็น 

โตรกธารระหว่างหุบเขาตามแนวยาวโค้ง  

ทําให้มีลมเย็นจากแม่นํ้าพัดเข้ามาเป็นระยะๆ 

แต่ละถํ้าหันหน้าออกสู่แม่นํ้า มีท่าเรือเล็กๆ  

จอดเทียบขึ้นไปแต่ละวัดได้ในหน้าฝน ถํ้า 

เหล่านี้ก็ใช้เป็นที่หลบกําบังลมฝนและพายุ

มรสุมได้อย่างดี มองออกไปจะเห็นป่าสีเขียว

ชุม่ฉํา่ฝน ลอ้มรอบภเูขา และหากแมน่ํา้ทว่มลน้

ฝั่งขึ้นมาก็ไม่เป็นอันตราย เพราะถํ้าที่ขุดเจาะ

ตบแต่งไว้นั้นตั้งอยู่บนเขาสูงกว่าระดับที่นํ้าจะ

ท่วมถึง นอกจากนี้ อาชันตายังมีสถาปัตยกรรม 

ที่ออกแบบสกัดเจาะเป็นวัดจากเนื้อภู เขา  

ตกแต่งภายนอกและภายในเปน็วหิารทีม่เีสาสงู

เรียงรายเป็นแนวคํ้ายัน มีระเบียงรายรอบนอก 

ภายในมีประติมากรรมขนาดเล็กใหญ่จํานวน

มาก และมีจิตรกรรมบนเพดานและผนังถํ้าที่

วจิติรงดงามเปน็เร่ืองราวพทุธประวตัโิดยพสิดาร 

ไม่น่าเชื่อว่าคนโบราณเม่ือ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว 

จะสามารถนิรมิตไว้ได้งดงามขนาดนี้

วัดเขาอาชันตาแม้จะเคยรุ่งเรืองมาก 

ในอดีต แต่ก็ถูกทิ้งร้างไปนานนับเป็นพันปี มา

ปรากฏสู่สายตาโลกสมัยใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ 

ต้นคริสต์ศักราชที่ ๑๙ นี้เอง โดยเมื่อปี ค.ศ. 

๑๘๑๙ มีคณะนายทหารอังกฤษเดินทาง 

ติดตามล่าเสือลายพาดกลอนที่หนีขึ้นภูเขา 

แถบที่ราบสูงเดคคานกลางประเทศอินเดีย 

และได้มองเห็นเสาขนาดใหญ่ของกลุ่มวัดถ้ํา

แห่งนี้เรียงรายอยู่ตามแนวโค้งของภูเขาเข้า 

โดยบังเอิญ ตั้งแต่นั้นมาอาชันตาก็ถูกถ่ายภาพ 

และเปน็ทีโ่จษจนักนัไปทัว่โลกวา่เปน็สิง่กอ่สรา้ง 

ที่มหัศจรรย์จริงๆ มีความเก่าแก่แต่มีการใช้ 

เทคโนโลยีขุดเจาะออกแบบสร้างเป็นอาคาร 

ในเนื้อภูเขาได้อย่างน่าทึ่ง และยังตกแต่ง 

ประดับประดาด้วยจิตรกรรม ประติมากรรม 

ที่วิจิตรพิสดาร จึงมีนานาชาติมาทําการสํารวจ 

และร่วมอนุรักษ์กันสืบมา จนได้เป็นมรดกโลก 

ของยูเนสโกในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ 

การเจาะก่อสร้างกลุ่มวัดอาชันตาดําเนิน

การต่อเนื่องกันไปจนเป็นวัดเต็มตลอดแนว

โค้งของภูเขา ใช้เวลาสกัดตกแต่งรวมทั้งส้ิน 

๗๐๐ ปี ซึ่งน่าพิศวงมาก อีกทั้งในแง่การ 

ออกแบบสถาปัตยกรรมและสุนทรียภาพ 

ของประติมากรรมและศิลปกรรมทั้งที่อยู่

ภายนอกวดัและภายในวดักม็คีวามวจิติรงดงาม  

เป็นต้นแบบให้แก่วัดพุทธในยุคต่อๆ มา 

๒. กลุ่มวัดถำ้าเอลลอร่า 

วัดถํ้านี้ได้เป็นมรดกโลกคู่กับอาชันตา 

โดยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกัน และมี 

ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในแง่ของประวัติศาสตร์ 

ดว้ย แตบ่รเิวณภเูขาทีม่กีารขดุเจาะและกอ่สรา้ง

เป็นวัดที่เขาเอลลอร่านั้นมีพ้ืนที่กว้างขวางกว่า

อาชันตาหลายเท่า และมีทั้งกลุ่มวัดพุทธ กลุ่ม

วัดฮินดู และกลุ่มวัดเชน ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกัน

มากนัก แสดงว่าผู้คนในยุคนั้นยอมรับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และสร้างวัดอยู่ใน

พื้นที่ใกล้เคียงกันได้

วัดในพุทธศาสนาที่เขาเอลลอร่าน้ีมีอายุ

หลังกลุ่มวัดที่อาชันตา สันนิษฐานว่าอาจจะ

เป็นกลุ่มช่างรุ่นหลังสุดที่สร้างอาชันตาเสร็จ 

หรือเป็นช่างที่สืบเนื่องมาจากสกุลช่างอาชันตา 

ย้ายมาก่อสร้างวัดแห่งใหม่ที่นี่ในช่วงปลาย 

คริสต์ศตวรรษที่ ๖ - ๗ ซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนา

เริ่มเส่ือมลงแล้วในอินเดีย จึงมีการก่อสร้างวัด

ถ้ําของฮินดูและเชนที่รุ่งเรืองขึ้น ทั้งในยุคก่อน

พทุธและหลงัพทุธเสือ่มลง จนถงึครสิตศ์ตวรรษ

ที่ ๑๑ - ๑๒ กลุ่มวัดถํ้าเหล่านี้ โดยเฉพาะกลุ่ม

วัดฮินดูนั้นสร้างเสียใหญ่โตโอฬารและตบแต่ง

อลังการอย่างน่ามหัศจรรย์ แต่ในที่สุดก็ถูกท้ิง

ร้างไปอีกจนมาถูกค้นพบใหม่ในสมัยนี้

๓. กลุ่มวัดถำ้าเอเลฟานต้า

ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ใกล้ๆ กับนครมุมไบ  

ซึ่งคนทั่วไปอาจไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงมากนัก 

แต่วัดถ้ํากลุ่มนี้ก็เป็นที่รู้จักของชาวโปรตุเกส

มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่๑๖ และถกูทาํลายไป 

มากแล้วตั้งแต่ครั้งโปรตุเกสนั้นเอง ต่อมาเม่ือ 

อังกฤษเข้ามาครอบครองมุมไบก็ได้ขนย้าย

ประติมากรรมชิ้นงามๆ ออกมาจากเกาะนี้เป็น

จํานวนมาก ยังดีที่ปัจจุบันนี้ประติมากรรม

ชิ้นงามๆ บางชิ้นก็ยังเก็บรักษาและจัดแสดง 

อยู่ที่พิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะในมุมไบ  

แต่ ก็มี จํ านวนหนึ่ งที่ ขน ย้ายไปที่ อื่ นแล้ ว  

ถ้ําเอเลฟานต้านั้นเป็นมรดกโลกของอินเดีย 

โครงสร้างและรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่วัดถํ้าอาชันตาภาพพระโพธิสัตว์ “ปัทมปาณี”  
ผู้ถือดอกบัวในพระหัตถ์ขวา



อีกแห่งหนึ่งด้วยโดยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗

๔. การเดินทางไปชมวัดถำ้ ามรดกโลก 

ทั้งสามแห่งของผู้เขียน

การเดินทางไปชมวัดถํ้ามรดกโลกทั้งสาม

แห่งนี้ สะดวกที่สุดก็คือเดินทางด้วยเครื่องบิน 

จากกรุงเทพฯ ไปลงที่มุมไบ ค้างคืนที่มุมไบ 

หนึง่คนื วนัรุง่ขึน้กจ็ะมเีวลาเดนิทางไปชมวดัถํา้ 

บนเกาะเอเลฟานต้า อยู่ห่างจากฝั่งนครมุมไบ 

ไปทางทิศตะวันออกเพียง ๑๐ กิโลเมตร 

การไปชมถํ้าเอเลฟานต้าก่อนที่จะไป 

ชมอาชันตาและเอลลอร่านั้น สะดวกและ

ได้ความน่าสนใจมากเพราะเป็นกลุ่มวัดที่มี 

ขนาดเล็กกว่าอีก ๒ แห่ง จึงควรไปชมก่อน

เป็นการอุ่นเครื่อง ถ้าชมเป็นแห่งสุดท้าย 

อาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลย

ก่อนอ่ืนจะต้องเดินทางไปที่ท่าเรืออยู่ตรง

สถานที่สําคัญในเมืองมุมไบ ที่เรียกว่า “เกทเวย์ 

ออฟ อินเดีย” เป็นซุ้มประตูชัยขนาดใหญ่  

ต้ังตระหง่านอยู่บนลานหินชายฝั่งมุมไบ ซึ่ง

องักฤษไดส้ร้างขึน้ในปี ค.ศ. ๑๙๑๑  เปน็อนสุรณ ์

ในการที่กษัตริย์อังกฤษคือพระเจ้าจอร์จที่ ๕  

(พระราชบิดาของพระเจ้าจอร์จที่ ๖ องค์ที่  

พูดไม่ค่อยชัดในภาพยนตร์เรื่อง The King's  

Speech) ได้เสด็จพร้อมด้วยพระราชินีแมรี่  

มาเยือนอินเดียในฐานะจักรพรรดิของอินเดีย 

ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรภพอังกฤษ  

แตเ่พยีงไมถ่งึ ๓๐ ปตีอ่มากองทพัองักฤษกต็อ้ง 

เดินแถวลอดซุ้มประตูแห่งนี้เพ่ือรีบลงเรือกลับ

ไปยงัเกาะองักฤษ ทิง้ไวแ้ตม่รดกสถาปตัยกรรม 

แบบอังกฤษยุควิคตอเรียหลายแห่งในมุมไบ 

สถานที่ที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี  เช่น  

สถานีรถไฟวิคตอเรีย เทอร์มินัล ซ่ึงก็ได้เป็น 

มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของอินเดียด้วย

จากลานหน้าซุ้มประตู เกทเวย์  ออฟ  

อินเดียนี้ มองออกไปด้านเมืองมุมไบก็จะเห็น 

โรงแรมสุดหรูที่หันหน้าออกสู่ทะเล ชื่อโรงแรม  

“ทัช มาฮาล” ซึ่งเมื่อปี ๒๐๐๘ ได้มีข่าวว่าถูก 

ผู้ก่อการร้ายระเบิดพังไปบางส่วน โรงแรมนี้ 

เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของมุมไบที่สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. ๑๙๐๓ โดยมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวปาร์ซี  

ซึ่งมีตํานานว่าเคยถูกฝรั่งเหยียดหยามห้าม 

ไมใ่หเ้ขา้โรงแรมของฝรัง่ กเ็ลยสรา้ง “พระราชวงั” 

เปดิเปน็โรงแรม มองจากเกทเวยไ์ปอกีดา้นหนึง่

ก็จะเห็นทะเลอาหรับมีเรือใหญ่น้อยอยู่เต็ม 

ไปหมด และยังมองเห็นฐานขุดเจาะแก๊สและ 

ท่อส่งแก๊สที่ขุดเจาะจากทะเลอาหรับส่งไป

บริการเมืองต่างๆ ในอินเดีย เห็นได้ชัดว่า

อุตสาหกรรมเก่ียวกับการเจาะแก๊สและนํ้ามัน

ในทะเลอาหรับนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ทีเดียว แล่นออกทะเลอาหรับไปประมาณ 

หนึง่ชัว่โมงกถ็งึเกาะทีเ่รยีกกนัวา่ “เอเลฟานตา้” 

เป็นชื่อที่ชาวโปรตุเกสตั้งให้ เพราะบนเกาะน้ี 

มีวัดถํ้าที่มีประติมากรรมรูปช้างขนาดใหญ่ 

เลยเรียกว่า ถ้ําช้าง เกาะนี้อยู่ห่างจากมุมไบ

ตะวันออกไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

เมือ่เรอืไปถงึเกาะชา้งประมาณ ๑๐ โมงครึง่  

เราก็ต้องเดินขึ้นไปตามบันไดยาวลาดขึ้นไป 

บนเกาะซึ่งเป็นภูเขา ผ่านป่าชายเลนเลียบ

ชายฝั่งไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมง เกาะน้ี

มีอาณาบริเวณเพียง ๗ กิโลเมตร เดิมชื่อ  

“ฆระบุรี” ซึ่งเป็นชื่อโบราณที่แผลงมาจาก  

“อัครบุรี” เมื่อโปรตุเกสได้ครอบครองนคร 

มุมไบโดยเช่าจากสุลต่านกุชราชในปี ค.ศ. 

๑๕๓๕ และได้ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ แต่พอได้ขึ้นมาที่เกาะฆระบุรีน้ีแล้วพบ

ประติมากรรมรูปช้างขนาดใหญ่มหึมาจึงได้ 

ตั้งชื่อเกาะว่า เอเลฟานต้า หรือเกาะช้างนั่นเอง  

ประติมากรรมขนาดมหึมาน้ีต่อมาก็ได้พังทลายลง  

(หรือถูกทําให้พังลง) ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๘๖๔ 

เป็นช่วงที่อังกฤษเข้ามาครอบครองมุมไบและ

ได้มาสํารวจถ้ําต่างๆ บนเกาะนี้ หลังจากน้ัน

ประติมากรรมรูปช้างใหญ่ชิ้นนี้ก็ถูกขนย้าย

ออกจากเกาะเพื่อเตรียมบรรจุหีบห่อนําลง 

เรือใหญ่ไปซ่อมอนุรักษ์ที่อังกฤษ แต่แล้ว 

ก็เปล่ียนแผนและในที่สุดก็นําไปเก็บไว้ท่ีสวน

วิคตอเรียอัลเบิร์ตในนครมุมไบ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

๑๙๑๒ เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ ประติมากรรม

ช้างขนาดใหญ่ก็เลยพลาดโอกาสไปเท่ียว

ลอนดอนเลย 

พุทธประติมากรรมปางลีลา ภาพจําหลักนาคราชและชายา

พุทธประติมากรรม 
ภายในถํ้า

สถานท่ีประกอบพุทธพิธีจะมี 
สถูปอยู่ตรงกลาง สถูปน้ีเป็น 
สถูปรุ่นหลังๆ ท่ีแกะสลักรูป

พระพุทธปฏิมาปางปฐมเทศนา

สถูปรุ่นแรกๆ ในสถานที่ประกอบพุทธพิธี
เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นรูปทรงกลมบนฐานเหลี่ยม

ด้านหลังพระสถูป 
ซึ่งแกะสลักจากหินในถํ้าเป็นรูปลอยตัว



บนเกาะเอเลฟานต้าหรือเกาะช้างนี้มีถํ้า

ที่ขุดเจาะและสกัดตกแต่งเป็นวัดอยู่ทั้งหมด  

7 ถํา้ ถํา้ทีเ่กา่สดุม ี๒ ถํา้ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัออก 

ของเกาะ ซ่ึงอยู่บนที่สูงขึ้นไปจากหมู่บ้านเล็กๆ

ชื่อหมู่บ้านโมรา และยังมีซากปรักหักพังของ

พุทธสถานอยู่ใกล้ๆ เรียกกันว่า “เขาสถูป”  

ถํ้าบางแห่งก็ยังขุดเจาะและตบแต่งไม่เสร็จ  

บางแห่งก็ถูกทําลายไปโดยพวกโปรตุเกสทําให้

เสื่อมคุณค่าไปมาก 

ถํ้ า ใหญ่ที่ สุดบนเกาะนี้  เ รี ยกว่ าถํ้ า

หมายเลข ๑ เป็นถํา้ทีส่ร้างถวายพระศวิะ ภายใน 

ถํ้าร่มรื่นและใช้เป็นท่ีหลบฝนหลบร้อนได้เป็น 

อย่างดี ถํ้าพระศิวะน้ีมีขนาด ๒๘ ตารางเมตร  

มีทางเข้าด้านเหนือและทางตะวันออกกับ 

ตะวนัตก แตล่ะดา้นทางเขา้นัน้เดนิออกไปสูส่วน 

สี่เหลี่ยมหรือคอร์ตยาร์ด และมีถํ้าอีกแห่งหนึ่ง 

อยูถ่ดัไปทัง้ ๓ ดา้นของสวนสีเ่หลยีมนัน้เรยีกวา่ 

วัดตะวันออกและวัดตะวันตก ภายในห้องใหญ่ 

ของถํ้านี้มีเสาเรียงรายอยู่มากกว่า ๓๐ เสา  

มียอดหัวเสาท่ีมีฐานหัวเสาเป็นหม้อทรงกลม

ต้ังบนแท่นสี่เหลี่ยม เสาดั้งเดิมคงพังไปแล้ว

จึงมีการเปลี่ยนซ่อมใหม่แทนของเดิม ถ้าเดิน 

เข้าถ้ํามาจากประตูด้านเหนือจะเห็นประติมากรรม 

รูปพระศิวะอยู่ด้านในสุด และดูเหมือนจะอยู่ 

กลางแกนของแนวประตูทางเข้าเหนือ - ใต้  

มีห้องประดิษฐานแท่นศิวลึงค์แยกไปทาง 

ตะวันออกมีทางขึ้น ๔ ด้าน และมีทวารบาล

รักษาทางขึ้นที่สง่างาม ส่วนนี้ดูจะอยู่กลาง

แกนตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งแนวแกนกลางทั้ง  

๒ แนวนี้ตัดกันเป็นเหมือนสัญลักษณ์กากบาท  

ด้านในสุดมีผนังหินขนาดใหญ่แกะสลักเป็น

ประติมากรรมนูนตํ่าเป็นรูปพระศิวะที่ปรากฏ

พระองค์เป็น ๓ เศียรมีความสวยงามสมบูรณ์ 

ทางด้านตะวันตกมีแผ่นประติมากรรมรูป 

พระศิวะสมรสกับพระนางปารวตี ส่วนด้าน 

ขวามือตรงประตูทางเข้าเป็นรูปศิวนาฏราช  

หรือพระศิวะร่ายระบําที่สวยงามแต่ถูกทําลาย 

ไปมาก

ชมวดัหมายเลข ๑ บนเกาะนี ้พอหอมปาก 

หอมคอแลว้ เรากเ็ดนิกลบัออกมาและขึน้รถราง 

ทีเ่ขาจดัไวแ้ลน่ลงจากภเูขามาลงเรอืกลบัมมุไบ  

แล้วจึงมาขึ้นเครื่องภายในประเทศประมาณ 

๕๐ นาทีไปลงที่เมืองออรังกาบัท ซึ่งตั้งอยู่บน

ที่ราบสูงด้านในของอินเดีย ออรังกาบัทนี้เป็น

นครหลวงที่พระเจ้าออรังก์เซป กษัตริย์ราชวงศ์

โมกุลองค์สุดท้ายได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๑๖๕๓ 

เมื่อครั้งทรงเป็นอุปราชประจําบริเวณท่ีราบสูง 

เดคคาน (ออรังก์เซปนี้เป็นพระโอรสทุรยศ  

คือจับพระบิดาขังและขึ้นครองราชย์แทน 

พระเจ้าชาห์เจฮานกับพระนางมุมตาซ ชาห์เจฮาน 

ก็คือผู้สร้างทัช มาฮาล (มรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง

ของอินเดีย) เพื่อประทานเป็นอนุสรณ์และ

สุสานให้แก่พระนางมุมตาซ พระมเหสียอดรัก

ที่ส้ินพระชนม์ลง แต่แล้วพระองค์ก็ถูกฝังอยู่ 

ในที่แห่งนี้ด้วย 

ที่เมืองออรังกาบัทนี้เรามาเพื่อนอนพัก

ค้างคืนจะได้ตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น น่ังรถวิ่งไป 

อีก ๓ ชั่วโมงจึงจะถึงบริเวณวัดเขาถํ้าอาชันตา 

เมือ่ไปถงึบรเิวณใกลเ้คยีงทกุคนกต็อ้งเปลีย่นไป

ขึ้นรถบัสที่ทางอุทยานจัดไว้ เพราะทางอุทยาน 

ห้ามรถทุกชนิดวิ่งเข้าจอดอย่างไร้ระเบียบ 

ที่บริเวณอาชันตาเป็นอันขาด เป็นมาตรการ

อนุรักษ์และจัดระเบียบการท่องเที่ยวที่มีความ

เข้มงวดและได้ผลดีมาก

วัดถํ้าอาชันตามีความสําคัญต่อชุมชน 

ชาวพุทธโบราณในอินเดียถึง ๒ ยุค ยุคแรก 

กินเวลาประมาณ ๔๐๐ ปีตั้งแต่ ๑๐๐ หรือ  

๒๐๐ ปีก่อนคริสตกาล หรือระหว่าง ๕๐๐-

๑,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธ- 

ปรินิพพานไปแล้ว มีการขุดและตบแต่งถํ้าท่ี  

๑๐ และ ๙ เป็นโบสถ์หรือเชตยะคฤหะ กับ 

ถํ้าที่ ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๕ เป็นวิหาร เป็นที่อาศัย 

ของสงฆ์และเป็นที่ประชุมสวดมนต์และอื่นๆ 

ยุคที่ ๒ คือยุคที่เรียกกันว่าสมัยคุปตะ ซึ่งใน

สมัยราชวงศ์คุปตะนี้มีการสร้างสรรค์ศิลปะใน

พุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมาก และที่อาชันตาก็ได้

มีการตบแต่งสร้างวัดถํ้าในช่วง ค.ศ. ๖๕๐ แต่ 

ต่อมาก็ถูกทิ้งร้างไป โดยสันนิษฐานว่าชุมชน

พุทธคงจะย้ายไปเจริญเติบโตและสร้างสรรค์ 

ผลงานท่ีบริเวณถ้ําเอลลอร่าห่างออกไปประมาณ  

๑๐๐ กิโลเมตรแทน 

ฐานเสารายด้านบน
แกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธชาดก

จิตรกรรมบนเพดานถํ้ารูปดอกบัวและหงส์คู่ จิตรกรรมรูปพระภิกษุ (มีตาข้างเดียว)
เป็นรูปที่มีชื่อเสียงมากของถํ้าอาชันตา

ภาพจําหลักพระพุทธรูปปางต่างๆ บนผนังภายในวิหาร
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วัดแรกที่ เราเดินขึ้นไปถึงก็ คือวัดถํ้ า 

หมายเลข ๑ ทีส่วยงามสะอาดสะอา้น ถํา้นีเ้จาะ 

ตบแตง่เปน็วหิารเพือ่ประกอบพธิกีรรม และทีน่ี ่

จะบังคับให้นักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษา 

ถอดรองเทา้ออกทกุครัง้ทีจ่ะเขา้ไปในบรเิวณวดั 

ทั้ง ๓๐ ถํ้าในภูเขานี้ ฉะนั้นรองเท้าบู๊ทผูกเชือก

ที่เดินสบายนั้งคงไม่เหมาะ ส่วนรองเท้าแตะ 

พ้ืนบางๆ  ถอดง่ายน้ันถ้าเดินบนภูเขาหินกลางแดด 

ขึน้ลงบนัไดบอ่ยๆ กเ็ทา้พองอกี เปน็วบิากกรรม 

ของเราเอง

ถํ้าหมายเลข ๑ นั้น นอกจากจะเดินถึง 

ง่ายที่สุดแล้วก็นับว่าสวยที่สุดถํ้าหนึ่ง แม้ว่า

จะสร้างสมัยหลังๆ ดังจะเห็นได้ว่ามีการสร้าง 

พร ะ พุ ท ธ รู ป อ ง ค์ ป ร ะธาน อ ยู่ ใ น ซุ้ ม ส ถู ป 

ตรงกลางถ้ํา ซึ่งถ้าเดินต่อไปจนถึงถ้ําอ่ืนๆ ที่ 

อยู่ตรงกลางของแนวโค้งของภูเขาจะพบถํ้า 

ที่สร้างในยุคแรกๆ จะเห็นว่าตรงกลางวัด 

เป็นสถูปกลมทั้งองค์โดยไม่มีพระประธาน  

เนื่องจากในยุคแรกๆ หลังจากที่พระพุทธเจ้า 

เสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่นานนัก ยังไม่ 

นิยมสร้างพระรูปเหมือนแทนพระองค์ แต่ใช้

สญัลกัษณอ์ืน่ๆ เชน่ ตน้โพธ ์ธรรมจกัร สถปูแทน 

ดงัจะเหน็ไดใ้นถํา้ที ่๑๐ ซึง่เปน็ถํา้ทีส่รา้งตามคติ

พทุธหนิยาน และมอีายเุกา่แกป่ระมาณ ๒๐๐ ปี

ก่อนคริสตกาล

ที่ถํ้า ๑ นี้มีระเบียงด้านหน้าและสร้างเป็น

เสาราย ๖ เสา มองดูสง่างาม บนผนังระเบียง

ก็สลักเป็นประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์และ

เทวดา ประตูทางเข้าไปด้านในวิหารมี ๓ ประตู 

จึงค่อนข้างสว่างมองเห็นประติมากรรมและ

เห็นองค์พระประธานประทับนั่งในปางเทศนา 

มีรูปสาวกและเทวดาอยู่ล้อมรอบองค์ ผนัง 

ด้านข้างและด้านหน้าก็มีประติมากรรมและ

จิตรกรรมพระพุทธประวัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะ

ภาพเขียนสีพระโพธิสัตว์ปัทมปาณีท่ีอ่อนช้อย

และงดงามเหลือเกิน แต่อยู่ในมุมที่มืด 

ทางเดินขึ้นภูเขาเพื่อไปยังวิหารของวัดถํ้าเอลลอร่า

ด้านหน้าของบริเวณเทือกเขาที่ขุดเจาะเข้าไปเป็นถํ้า       บริเวณลานวัดเขาไกรลาส มีประติมากรรมรูปช้างขนาดใหญ่ ๒ ตัว              และมีผนังหน้าสถาปัตยกรรมท่ีแกะสลักเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับคชลักษณ์

วัดพุทธถํ้าเอลลอร่า

ภายในวิหารขนาดใหญ่ของวัดพุทธที่เอลลอร่า

ซุ้มประตูทางเข้าวัดเขาไกรลาส (วัดฮินดู) ที่เอลลอร่า



วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒

ออกจากถํ้าที่  ๑ ต้องใส่รองเท้าแล้ว 

ปีนบันไดหินต่อไปยังถํ้าที่ ๒, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๖, 

๑๗, ๑๙, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ ถํา้ทีเ่วน้ไว ้

คือถํ้าที่ปิดซ่อมซึ่งต้องเดินขึ้นบันได ลงบันได  

และถอดรองเท้า ใส่รองเท้า ไปทุกถํ้าตามระดับ

และความโค้งรูปเกือกม้าของภูเขาเป็นระยะ

ทางตามแนวโค้ง ๕๕๐ เมตร มองลงไปด้าน

ซ้ายมือเป็นโตรกผาท่ีเคยมีแม่นํ้าเต็มจนผู้คน

ในสมัยโบราณพายเรือมาเทียบท่าแต่ละถํ้าได้ 

ไม่ต้องเดินเวียนเหมือนสมัยนี้ แต่เดี๋ยวนี้ได้ 

ต้ืนเขินลงไปมากแล้วจนเห็นแต่โตรกหินที่ถูก

แดดเผาจนแหง้ผาก ลมจากแมน่ํา้พดัมาถงึบา้ง 

ไม่ถึงบ้าง แต่ก็นับว่าคุ้มมากที่ได้มาชมถ้ําที่

สวยงาม ประทับใจมากที่สุดเห็นจะเป็นถํ้าที่ ๙  

และ๑๐ ที่เก่าแก่ที่สุดและค่อนข้างสมบูรณ์  

แต่ที่อลังการมากต้องยกให้ถํ้า ๑๙ กับถํ้า ๒๖ 

ซึ่งมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกัน 

แต่องค์ประกอบภายในต่างกันบ้าง การเดินชม 

วัดถํ้าในกลุ่มอาชันตานี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 

๒ หรือ ๓ ชั่วโมง และต้องมีกําลังขาที่แข็งแรง

มิฉะนั้นก็ต้องใช้เสลี่ยง ๔ คนหาม หามขึ้น 

และหามลง ในราคาค่าบริการที่ต้องต่อรองเอง

วนัรุง่ขึน้จงึจะไปวดัถํา้เอลลอรา่ ตอ้งนัง่รถ 

ประมาณครึ่งชั่วโมงไปยังบริเวณใกล้ๆ ถํ้า 

เอลลอร่า ซึ่งมีอาณาบริเวณใหญ่มากกว่า 

อาชันตามาก และวัดพุทธที่นี่น่าจะสร้างขึ้น

หลังจากที่วัดถํ้าอาชันตายุคที่สองได้สร้างเสร็จ

ลงแล้ว

ที่เอลลอร่ามีถ้ําที่ขุดเจาะและสร้างเป็น 

วัดขนาดใหญ่ รวมทั้งหมด ๓๔ ถํ้า ซึ่งเจาะขุด 

เขา้ไปในเนือ้หนิของภเูขาลกูใหญ ่  ในจํานวนถํา้ 

ทั้งหมดมีถ้ําวัดพุทธ ๑๒ วัด (ถ้ําที่ ๑ - ๑๒)  

เป็นวัดฮินดู ๑๗ วัด (ถ้ําที่ ๑๓ - ๒๙) และ 

เปน็วดัถํา้ในศาสนาเชนอกี ๕ วดั (ถํา้ที ่ ๓๐ -  ๓๔)  

นักวิชาการรุ่นหลังเช่ือว่าวัดฮินดูบางวัดอาจสร้าง 

ก่อนวัดพุทธก็ได้ 

      บริเวณลานวัดเขาไกรลาส มีประติมากรรมรูปช้างขนาดใหญ่ ๒ ตัว              และมีผนังหน้าสถาปัตยกรรมท่ีแกะสลักเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับคชลักษณ์

ภายในวัดเขาไกรลาสที่เอลลอร่า

อาคารภายในวัดเขาไกรลาสสร้างบูชาพระศิวะ



พวกเราเดินไปชมวัดพุทธก่อน ซึ่งช่าง 

ได้ขุดเจาะแนวเขาสร้างเป็นวัดถํ้าต่อเนื่อง 

กันไปยาว ๒ กิโลเมตร บางวัดก็ยังสร้าง 

ไม่แล้วเสร็จ บางวัดก็สร้างเสียใหญ่โตมาก  

เช่น วัดหมายเลข ๕ ที่ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์  

ประกอบพิ ธี และฉันอาหารด้ วย  ดั งที่ มี  

คาํอธบิายไว้ทีห่นา้วัด บางวดักเ็ปน็โรงเรยีนสอน

วิปัสสนาขนาดใหญ่ด้วย จึงมีพื้นที่กว้างขวาง

และมีถึง ๓ ช้ัน เช่นวัดที่ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งถ้า 

ไม่ปีนป่ายขึ้นไปถึงชั้นบนก็จะเสียใจเพราะมี

พุทธปฏมิางามๆ จาํนวนมาก วดันีส้รา้งประมาณ 

ครสิตศ์กัราชที ่๘ คอืประมาณ ค.ศ. ๗๐๐ ขึน้ไป  

มเีปน็วัดทีม่หีอ้งดา้นหนา้หอพระขนาดใหญม่าก  

ระเบยีงทางเดนิกม็ขีนาดใหญ ่ตามแนวระเบยีง 

บางแหง่มกีารเจาะหนิเปน็รอ่งสําหรบัระบายนํา้ 

เวลาที่ฝนตกด้วย แต่ละชั้นก็มีการแกะสกัดหิน 

เป็นประติมากรรมนูนสูงนูนต่ํา และประติมากรรม 

ลอยตัวขนาดใหญ่โตจํานวนมาก บนเพดาน

ก็ยังแกะสลักเป็นรูปดอกบัวนูนตํ่า ส่วนใหญ่

พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จะเป็นแบบ

มหายาน 

วัดถํ้าหมายเลข ๑๐ นั้นน่าจะเป็นวัดที่ 

สวยงามที่สุดในกลุ่มวัดพุทธที่นี่ และอาจจัด 

ว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียทีเดียว เป็น

วัดขนาดใหญ่มีทางเดิน ๓ ช่อง และตรงกลาง

ด้านในสุดเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปขนาด

ใหญ่ที่สกัดจากหินเป็นประติมากรรมลอยตัว  

สามารถเดินไปรอบๆ ได้ และมีพระพุทธรูป 

ปางเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์

ซ้ายขวาจรดกรีดเป็นวงธรรมจักร อันเป็น 

ปางนิยมในกลุ่มวัดพุทธที่นี่ เพราะมีอยู่จํานวน

มากและงดงามมากด้วย

สํ าหรับวัดฮินดูนั้ น เ รา เข้ า ไปชมวัด 

เขาไกรลาส คือถํ้า ๑๖ แห่งเดียว เพราะสร้าง

ได้ย่ิงใหญ่อลังการจริงๆ กล่าวกันว่าพระเจ้า

กฤษณาที่ ๑ แห่งราชวงศ์ราชตระคุต ได้สวด

อ้อนวอนขอพรจากพระวิษณุกรรม เทพแห่ง

สถาปัตยกรรมและงานช่างให้บันดาลให้วัด

แห่งนี้สําเร็จสวยงามย่ิงใหญ่ที่สุดในเอลลอร่า

เพ่ือถวายแด่องค์พระศิวะ เพราะเขาไกรลาส

คือที่ประทับของพระศิวะ ซ่ึงพระวิษณุกรรม 

ก็ประทานพรนั้นให้ ผลก็คือที่นี่ไม่ใช่วัดถ้ํา 

ดังที่ เราได้เห็นมา แต่นี่ เป็นวัดขนาดใหญ่ 

มหึมาที่แกะสลักควักเนื้อหินจํานวนมาก 

ออกมาจากภูเขา เป็นประติมากรรมลอยตัว 

ที่เป็นอาคาร สถูป และอื่นๆ จํานวนมาก เป็น 

วัดที่เสมือนลอยตัวอยู่เหนือพื้น ประหน่ึงดัง 

ช่างนําวัสดุก่อสร้างไปจัดวางและก่อสร้างขึ้น 

วัดเชนในกลุ่มวัดถํ้าที่เอลลอร่า
ตรงกลางวัดมีเสาขนาดใหญ่ (สูง ๗ เมตร) แกะสลักเป็นประติมากรรม 

เรื่องราวจากมหาภารตะอย่างละเอียด
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ณ จุดต่างๆ ตามแบบที่วางไว้ มีวิมานที่สร้าง 

เป็นทรงพีระมิดอยู่ตรงกลางที่เหมือนก่อขึ้นไป 

ทลีะชัน้มากกว่าจะเป็นการแกะสลกั มชีา้งขนาด

ใหญ่จํานวนมากยืนบนแท่น ประติมากรรม

ที่สกัดตกแต่งไว้ทุกแผ่นผนังหินมีทั้งประเภท 

นูนสูง คือสกัดให้รูปนูนเด่นยื่นออกมาจาก 

เนื้อหินให้มาก หรือประติมากรรมลอยตัวคือ

ลอยออกมาให้เราเดินชมโดยรอบได้ ล้วนเป็น

เรื่องราวที่ออกมาจากคัมภีร์ฮินดูเรื่องพระศิวะ 

ในปางตา่งๆ ท้ังสิน้ และยงัมยีกัษายกัษแีละสตัว์

ในตํานานเขาไกรลาสอยู่อย่างเต็มพื้นที่

กลุ่มวัดแห่งศาสนาเชน คือถํ้าหมายเลข 

๓๐ ถึง ๓๔ ตั้งอยู่ห่างออกไปอีกมุมหนึ่งของ

ภูเขา ท่ีนิยมกันมากคือไปชมวัดถํ้าหมายเลข 

๓๒ ซึ่งมีช่ือเรียกกันในท้องถิ่นว่า “อินทรสภา” 

วัดนี้สร้างในคริสตศักราชที่ ๑๐ - ๑๑ มีสองชั้น  

และได้รับแรงบันดาลใจจากวัดเขาไกรลาส 

ของฮนิดซูึง่สรา้งเสรจ็แลว้ จงึมเีทพเจา้ฮนิดแูละ

สัตว์ต่างๆ มีจตุรมุขหรือวิหารเดี่ยว มีทางขึ้น  

๔ ดา้นอยูก่ลางลาน  และมวีหิารเปน็ถํา้รายรอบ 

อยู่สามด้าน ตามผนังถ้ํามีรูปประติมากรรม 

นูนสูง เป็นองค์พระมหาวีระอยู่หลายรูป มีทั้ง 

นัง่สมาธแิบบพระพทุธรปูหรอืยนืนุง่หม่เบาบาง 

มีเถาวัลย์เล้ือยพันองค์ก็มี ภายในพ้ืนที่กลุ่ม 

วัดเชนมีคําอธิบายว่า ศาสนาเชนหรือไชนะนี้ 

คงจะเกิดขึ้นร่วมสมัยกับพุทธศาสนา มีพระ 

มหาวีระเป็นศาสดาองค์สุดท้าย ไม่นับถือ

เทพเจ้า ถือหลักไม่เบียดเบียนและอยู่แบบ 

พอเพียง บําเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้น และ 

เชื่อในพระอรหันต์และการหลุดพ้นคล้ายกับ 

พุทธศาสนาแต่หลักปฏิบัติแตกต่างกัน

การเดินทางไปชมวัดถํ้ามรดกโลกทั้ง 

สามแห่งในอินเดียจบลงแล้ว ในโอกาสต่อไป 

จะนําเสนอวัดถ้ํามรดกโลกในประเทศอ่ืนบ้าง  

ซึ่งก็มีความยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กัน  

วัดเชนในกลุ่มวัดถํ้าที่เอลลอร่า

วิหารวัดเชนมีองค์พระมหาวีระนั่งขัดสมาธิ ส่วนหน้าประตูทางเข้าเป็นรูปพระมหาวีระที่มีเถาวัลย์ตามร่างกายและมีเครื่องแต่งกายที่เบาบาง

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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การส่งเสริมวัฒนธรรมสันติภาพในสถานศึกษา

เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ

ให้เป็นปีสากลแห่งวัฒนธรรมสันติภาพ (International 

Year for the Culture of Peace) เพื่อให้มนุษยชาติ 

ร่วมมือกันสร้างอนาคตใหม่ อนาคตที่สันติภาพ และความ

ไม่รุนแรง เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งปวง ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันที่จะเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมสงครามและความรุนแรงที่มวลมนุษย์ รู้ จัก 

คุ้นเคยกันดี ไปเป็นวัฒนธรรมสันติภาพซึ่งเป็นความใฝ่ฝัน 

ของเราทั้งหลาย และในปีเดียวกันนี้เองสหประชาชาติยังได้ 

ประกาศให้ปี ค.ศ. 2001 - 2010 เป็นทศวรรษสากล 

แห่งวัฒนธรรมสันติภาพ และการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 

ในโลก (International Decade for the Culture of Peace and 

Non-violence for the Children of the World)

*	 ประธานคณะกรรมการโครงการสิทธิมนุษยชน

รศ. ดร. วไล ณ ป้อมเพชร*

In 1998, the United Nations General Assembly  
proclaimed the period 2001 and 2010 as the “International 
Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the  
Children of the World”. The mandate for the Decade  
emphasized the role of the international community in  
protecting children exposed to harmful and violent situations.

Education is probably the most important factor when it 
comes to transforming societies towards a culture of peace 
and non violence. In Thailand, schools under the ASP network 
actively promote peace education, building relevant bodies 
of knowledge, developing skills, and cultivating appropriate 
values, attitudes and behaviors among students.  
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แม้ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ท่ีไม่เข้าใจความหมาย 

ของวัฒนธรรมสันติภาพ และยังมีผู้ที่ถามว่า

สันติภาพเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัฒนธรรม ก็คง 

จะเป็นเพราะว่ายังเข้าใจคําว่าวัฒนธรรมใน 

วงแคบอยู่ วัฒนธรรมสันติภาพ (หรืออาจ 

จะใช้คำาว่าสันติวัฒนธรรมก็ได้) มีความ

หมายงา่ยๆ คอื การดำารงชวีติ หรอืมวีถิชีวีติ

ที่ใฝ่สันติ มีค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม

ที่เน้นคุณค่าและความสำาคัญของสันติภาพ 

ซึง่ตอ้งเร่ิมในจติใจก่อนแลว้จงึแผข่ยายออก

สู่ผู้อื่น ในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชน 

สังคมระดับประเทศ และระดับโลก ได้มี 

นักสันติภาพผู้หน่ึงเคยกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า 

“เพื่อบรรลุถึงสันติภาพ จำาเป็นจะต้องออก

พ้นจากตัวเองไปสู่ผู้อื่น” ท่านผู้นี้มีความเชื่อ 

แน่วแน่ว่า สันติภาพจะต้องเริ่มปลูกฝังกัน 

ต้ังแต่ในโรงเรียน โดยปลูกเมล็ดพันธุ์สันติภาพ

ลงในจิตใจของเด็กๆ และเมล็ดพันธุ์เหล่านี้

ประกอบด้วยการเคารพในศักด์ิศรีของผู้อื่น 

ความรับผิดชอบ และความสมานฉันท์ เป็น

ที่น่ายินดีว่าในขณะนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา 

ตลอดจนครู อาจารย์ท่ีปรารถนาจะปลูกเมล็ดพันธ์ุ 

สันติภาพ และสิทธิมนุษยชนในจิตใจของเด็ก 

และเยาวชนไทย เพื่อทําให้สถานศึกษาเป็น 

ชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสันติภาพ

ในหนังสือเรื่อง “ความสุขของครอบครัว 

คือสันติสุขของสังคม” ท่านเจ้าคุณพระพรหม 

คุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า “พ่อ 

- แม่เลี้ยงลูก คือสร้างสรรค์โลก พ่อ - แม่เลี้ยง 

ลกูดี เหมอืนตามไปคุม้ครองโลก” ครอูาจารยก็์มี 

บทบาทเหมือนพ่อแม่ ทําหน้าที่แสดงโลกให้แก่ 

ลกูศิษยค์วบคูก่นัไปกบัพอ่แม ่ซึง่หมายความวา่ 

เช่นเดียวกับพ่อแม่ ครูอาจารย์สามารถช่วย 

ให้ศิษย์พัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติต่อโลก 

ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีได้ ตามที่

ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกบรรยายไว้คือ: 

การทีส่งัคมไทยมคีวามรนุแรงอยูท่ัว่ไป

ในหลายรูปแบบ การปราศจากสันติสุขใน 

สังคม มีสาเหตุมาจากการไม่เคารพชีวิต ไม่

เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ 

ไม่ เคารพในสิทธิอันเท่าเทียมกันของ

มนุษยชน และสาเหตุประการที่สองคือ 

ความอยุติธรรมในสังคม ทั้งสองสาเหตุนี้ 

มีความสําคัญและมีความเก่ียวข้องกัน สังคม 

ที่ปราศจากการเคารพชีวิต การเคารพศักดิ์ศรี

และสิทธิของมนุษยชน สังคมที่ไม่มีความ

ยุติธรรม ที่มีความเหล่ือมล้ํา ย่อมเกิดความ

รุนแรงและปราศจากสันติภาพ ด้วยเหตุนี้  

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิสนัตภิาพจงึไดม้กีารประกาศ 

“Manifesto 2000” ขึ้น เป็นคําประกาศซึ่ง 

ยกร่างโดยบุคคลที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สนัตภิาพ และไดช้กัชวนใหผู้ค้นทัง้หลายทัว่โลก

รว่มลงนาม และสง่ใหส้มชัชาแหง่สหประชาชาต ิ

นับเป็นการเรียกร้องและชักชวนให้มวลมนุษย์

นําหลักการของ Manifesto 2000 ซึ่งสนับสนุน

วัฒนธรรมสันติภาพไปปฏิบัติจนกลายเป็น 

วิถีชีวิต หลักการดังกล่าวประกอบด้วย : 

๑. การใหค้วามเคารพตอ่ชวีติทัง้มวล 

หมายถึง ชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน  

โดยไม่เลือกปฏิบัติ

๒. การไม่ใช้ความรุนแรง หมายถึง 

การฝึกปฏิบัติที่จะไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ เพศ ทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ขาดแคลนและยัง 

ช่วยตนเองไม่ได้ เช่น เด็กและเยาวชน 

๓. การแบ่งปันกับผู้อื่น  หมายถึง  

การแบ่งปันเวลาและทรัพยากรแก่กันอย่างมี 

นํ้าใจ เพ่ือขจัดการแบ่งแยกความอยุติธรรม  

และกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

๔. การรับฟังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ตอ่กนั หมายถงึ การมเีสรภีาพในการแสดงออก 

การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

มีการเจรจาและรับฟังโดยไม่ยึดติดในความคิด 

ของตน

๕. การสงวนรักษาพ้ืนโลก หมายถึง  

การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรับผิดชอบ  

ฝึกปฏิบัติการเคารพต่อทุกชีวิตในทุกรูปแบบ 

และการสงวนรักษาความสมดุลของธรรมชาติ

บนผืนโลก 

๖. การสรา้งความสมานฉนัท ์หมายถงึ  

การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยให้สตรีมี 

ส่วนร่วมมากข้ึน   การเคารพหลักการประชาธิปไตย  

เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในรูปแบบใหม่

ในช่วงระยะที่องค์กรสหประชาชาติ

เตรียมประกาศปีสากล และทศวรรษสากล 

แห่งวัฒนธรรมสันติภาพ บรรดาสถานศึกษา

กว่า ๖,๐๐๐ แห่งทั่วโลกได้ร่วมมือกับองค์การ 

ยเูนสโกรเิริม่โครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งดว้ยการ

ส่งเสริมสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ

การศึกษาเพื่อสันติภาพ สิทธิมนุษยชน 

และประชาธิปไตย ในประเทศไทย ผู้บริหาร 

ครู และอาจารย์ของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก

ของ ASPnet (UNESCO ASSOCIATED 

SCHOOL PROJECT NETWORK) หลายแห่ง

ไดเ้ขา้รว่มโครงการ และสนบัสนนุใหม้กีารเรยีนรู ้

ในเรื่องดังกล่าวในสถานศึกษาของตน เพราะ

ตระหนกัดวีา่สงัคมทีส่นัตสิขุเปน็ทีป่รารถนาของ 

ทุกคน สังคมจะมีสันติสุขไม่ได้ถ้าปราศจาก

การเคารพในศักดิ์ศรี  และสิทธิของมนุษย์ 

ทุกคนอย่างเสมอภาค รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติ 

และประชาธิปไตยย่อมเป็นหนทางท่ีทําให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

❖ “มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไมตรี 

❖ มองส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมชาติด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นความงาม  

ความสงบ ความประณีต ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง น่ารู้ น่าศึกษา มีท่าทีของการสนอง 

ความใฝ่รู้ อยากศึกษา อยากค้นคว้าหาความจริงยิ่งขึ้นไป

❖ มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคมด้วยท่าทีของการที่จะออกไป 

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หรือพัฒนาทำาให้ดียิ่งขึ้น 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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เพ่ือขจัดการแบ่งแยก ความอยุติธรรม และ 

เสริมสร้างความสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม 

โครงการที่ดีๆ ท้ังหลายที่สถานศึกษาได้ริเริ่ม 

ให้เกิดขึ้น ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือกระตุ้น 

ให้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามผล

จึงมักจะไม่ต่อเนื่องจนสุดท้ายต้องล้มเลิกไป

ในที่สุด ผู้บริหารและครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

โครงการควรจะขยายความรู้ความเข้าใจ และ

ความรับผิดชอบไปสู่เพื่อนครูอาจารย์อย่าง

กว้างขวาง กระตุ้นให้สมาชิกส่วนใหญ่ของ 

สถานศึกษาสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อ 

ที่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ  

โครงการน้ันกย็งัดํารงอยูต่อ่ไป เรือ่งนีเ้ปน็ปญัหา

และอุปสรรคสําคัญในการดําเนินโครงการ 

ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข

โครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ  

สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เพื่อ 

เสรมิสรา้งวฒันธรรมสันตภิาพ เปน็โครงการ

ทีส่ถานศกึษาแตล่ะแหง่สามารถนำาไปศกึษา

และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้อง

กับความสนใจของครูและนักเรียน อีกทั้ง 

สอดคล้อง กับ ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

ใกล้เคียงของสถานศึกษา ย่อมจะได้ผลดี

ต่อการเรียนการสอน การส่งเสริมค่านิยม

และทศันคตทิีด่ใีหแ้กเ่ดก็และเยาวชนทัง้ใน

สถานศึกษาและในชุมชนด้วย 

โรงเรียนอุดมดรุณี แห่งจังหวัดสุโขทัย 

เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

และไดน้าํเรือ่งมรดกทางวฒันธรรมเปน็ประเดน็

หลักในการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่ความรู้ ความ

เข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของมรดกทาง

วัฒนธรรมของไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น

มรดกโลก โรงเรียนอุดมดรุณีได้กลายเป็น

โรงเรียนที่ต้อนรับ ครู นักเรียน และเยาวชนจาก

นานาประเทศทีม่าศกึษา และสมัมนาเรือ่งมรดก

ทางวัฒนธรรมของโลก นับเป็นการส่งเสริมให้ 

เยาวชนรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม

ของตนเอง และเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของ

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ อันนําไปสู่

การศึกษาเพ่ือความเข้าใจอันดีและสันติภาพ

ระหว่างประเทศ เป็นการพัฒนาทัศนคติ ท่าที 

และความรู้สึกในทางที่ดี ที่สร้างสรรค์ต่อสังคม 

และวัฒนธรรมอื่นนอกเหนือไปจากของตนเอง 

โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร เป็นตัวอย่างของโรงเรียน

ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “โรงเรียน

สันติภาพ” ชุมชนบริเวณรายรอบโรงเรียน 

เป็นชุมชนมุสลิม จึงไม่น่าแปลกใจที่ครูและ

นักเรียนจํานวนมากนับถือศาสนาอิสลาม 

โรงเรียนเซนต์เทเรซาเป็นโรงเรียนเอกชน 

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้บริหารเป็น

บาทหลวงและนักบวชคาทอลิก ครู อาจารย์

ทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวคริสต์ (ใน

อัตราส่วน 59% : 27% : 14%) มีวิถีชีวิต 

ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนอย่างสันติ มีความ

สอดคล้องกลมเกลียวกัน เอื้ออาทรต่อกัน 

และกัน ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักในความ

สําคัญของการเรียนรู้ เ รื่ องสิทธิมนุษยชน 

ปรารถนาให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองปฏิบัติ

การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ทุกคน  

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงส่งเสริม 

ให้มีการอบรมผู้บริหาร และครูอาจารย์ทุกคน 

ในโรงเรียนเพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิถีชีวิต 

ของชุมชนในโรงเรียนและรายรอบโรงเรียน

อันจะเป็นหนทางสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรม

สนัตภิาพ    ความสมานฉนัทใ์นระหวา่งคร ูอาจารย ์

ที่ต่างศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียน 

เซนต์เทเรซาควรได้รับการยกย่อง ดังจะขอ 

ยกตวัอยา่งไวใ้นทีน่ี ้อาหารทีท่างโรงเรยีนจดัให ้

ครู อาจารย์ นักเรียนตลอดจนบุคลากรต่างๆ 

ของโรงเรียน เป็นอาหารที่ทุกคนรับประทานได้ 

โดยไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทุกคน  

ครูชาวพุทธและชาวคริสต์กล่าวด้วยความ 

ยินดีว่า โรงเรียนเซนต์เทเรซาไม่มีอาหารท่ีทํา

ด้วยหมู ซึ่งทําให้ทุกคนร่วมรับประทานอาหาร

ด้วยความสบายใจ ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการ 

เลือกปฏิบัติ และส่ิงที่น่าประทับใจอีกประการ

หนึ่งคือ ครูอาจารย์ชาวพุทธได้ร่วมมือกันขอให้

ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาห้องทําละหมาดสําหรับ

ใหเ้พือ่นชาวมสุลมิไดป้ฏบิตัศิาสนกจิ  การเรยีนรู ้

ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่เริ่มจากการเคารพ

ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตของกันและกัน เป็นสิ่งท่ี

ครูอาจารย์ในโรงเรียนได้กระทําอย่างต่อเน่ือง 

และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนของบรรดา

นักเรียนด้วย

โรงเรียนทั้งสองเป็นเพียงตัวอย่างของ

สถานศึกษาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสันติภาพ ยังมี

สถานศกึษาอกีหลายแหง่ทีต่ระหนกัในเรือ่งการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ พร้อมท้ัง

สนับสนุนให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์กิจกรรม

ทีป่ลกูจติสาํนกึและสรา้งคา่นยิมอนันาํไปสูก่าร

เคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
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เกร็ดข่าว

เมื่อวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ 
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำารงเวช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้  
นายเดนิส โคโม อุปทูตรักษาการประจำา 
ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต แ ค น า ด า ป ร ะ จำ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง
จันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ  โดย 
นายเดนิส โคโม กล่าวว่าการมาของตนใน 
คร้ังนี้เน่ืองจากได้ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศนโยบายให้ ปี  ๒๕๕๕ เป็นปี  
แห่งการพูดภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
ทั่วประเทศ ซ่ึงทางรัฐบาลแคนาดามีความ
สนใจในนโยบายดังกล่าวและยินดีที่จะให้ 
การสนบัสนนุในดา้นการจดัสง่ครหูรอืนกัศกึษา
ชาวแคนาดามาเป็นผู้ช่วยสอนวิชาภาษา
อังกฤษแก่กระทรวงศึกษาธิการไทย ในการนี้ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ลา่วถงึ 
นโยบายข้างต้นว่ามีที่มาจากการที่ประเทศไทย

กำาลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ทำ า ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ต้ อ ง เ ต รี ย ม 
ความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาของไทยให้มีศักยภาพในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถรู้เท่าทัน
และสามารถแข่งขันกับประเทศในอาเซียน
ด้วยกัน จึงมีความประสงค์ที่จะขอความ 
ร่วมมือจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาแม่ ซึ่งแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่
เป็นเป้าหมายในการจัดส่งบุคลากรมาเป็น 
ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและ
ครูไทย ในเรื่องนี้ อุปทูตแคนาดาฯ กล่าวว่า 
ทางแคนาดามีความสนใจที่จะให้ความร่วมมือ 
ข้างต้น โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายก- 
รัฐมนตรีแคนาดาได้มาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการและได้ลงนามในประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะทำาความร่วมมือในด้านการ

แลกเปล่ียนเยาวชนร่วมกับนายกรัฐมนตรีไทย 
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนของทั้งสองประเทศ
สามารถเดินทางมาทำางานระหว่างกันได้ 
ไม่เกินระยะเวลา ๒ ปี ซ่ึงโครงการดังกล่าว 
คาดว่าจะสามารถเริ่มดำาเนินการได้ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อได้มีการลงนามอย่าง 
เป็นทางการ จึงมีความเห็นว่ากระทรวง
ศึกษาธิการไทยน่าจะสามารถใช้ช่องทาง 
ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจข้างต้น 
ให้เป็นประโยชน์ในการดำาเนินการเก่ียวกับ 
การรับผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ

การหารือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐแคนาดา

เมื่อ วันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ  
ห้องรับรองจันทรเกษม  นายซามู เอล ลี   
ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่าง
ประเทศสำาหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International 
Information and Networking Centre 
for Intangible Cultural heritage in the  
AsiaPacific region - ICHCAP) ได้เข้าเยี่ยม
คารวะนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ เพื่อแนะนำา ICHCAP และ
หารือเกีย่วกบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศไทย
และ ICHCAP ในอนาคต โดยผู้อำานวยการ
ศูนย์  ICHCAP ได้แจ้งให้ทราบถึงความ
เป็นมา ซึ่งได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เมือง Daejeon  
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นการดำาเนินการใน
ลักษณะศูนย์ประเภทที่  ๒  ของยู เนสโก 
วัตถุประสงค์คือ การดำาเนินภารกิจในการ

ปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เฉพาะการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่  
จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะท้องถ่ิน 
ศิลปะ งานศิลป์ พิธีกรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมี
การจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ในเอเชียและแปซิฟิก ๓ ประเทศ ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการ
แบ่งภารกิจการดำาเนินการ คือ ประเทศจีนเน้น
ความเช่ียวชาญในด้านการฝึกอบรม ประเทศ
ญี่ปุ่นเน้นความเช่ียวชาญในด้านการดำาเนิน 
การวิจัย และสาธารณรัฐเกาหลีเน้นความ
เช่ียวชาญในด้านข้อมูลข่าวสารและการสร้าง
เครอืขา่ย ในการนี ้ รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
กล่าวว่าประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือ 
กับ ICHCAP ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของยูเนสโก แต่มี  

ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา
ดังกล่าว โดยขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้
ดำาเนินการจัดเก็บมรดกวัฒนธรรมจับต้อง 
ไม่ได้ในรูปแบบเอกสารและดิจิตอล มีการจัด
เวทสีาธารณะในการเขา้รว่มเปน็ภาคอีนสุญัญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจับต้อง
ไม่ได้ของยูเนสโกของประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ 
ผู้อำานวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเชิญประเทศไทย
ให้เข้าร่วมการดำาเนินกิจกรรมกับ ICHCAP ซึ่ง
ปัจจุบันศูนย์ฯ มีสมาชิกแล้ว ๑๘ ประเทศ 

สำานักงานยูเนสโก ประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์กับศูนย์ 
ICHCAP ยูเนสโก ร่วมปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

เกร็ดข่าว

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
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เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ 

นางสาวอามาล มูซา ฮุซัยน์ อาลี อัรรุบัยอีย์  

เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต ส า ธ า ร ณ รั ฐ อิ รั ก ป ร ะ จำ า

ประเทศไทย ถิ่นพำานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ได้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์สุชาติ ธาดา- 

ธำารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักฯ กล่าวว่า  

ในปัจจุบันประเทศอิรักมีความประสงค์จะ

กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

ประเทศไทย จึงได้แต่งตั้ งให้ตนในฐานะ

เอกอัครราชทูตประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์   

ทำาหน้าที่ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ  

กับประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอน

การวางแผนที่จะเปิดสถานเอกอัครราชทูต

อิรักประจำาประเทศไทย ซึ่งจะทำาให้ความ

สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ทั้ ง ส อ ง

ประเทศมีความแน่นแฟ้นขึ้นต่อไป และ

เนื่องจากผลของสงครามทำาให้สถานที่ต่างๆ

ของอิรักถูกทำาลายเสียหายเป็นอย่างมาก  

รวมทั้งสถานศึกษาด้วย จึงทำาให้สถานศึกษา

โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการของเยาวชนอิรัก ทำาให้  

ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศแต่ก็

ยังไม่พอเพียงและทั่วถึง ปัจจุบัน รัฐบาลอิรัก

มีนโยบายในการสนับสนุนให้เยาวชนของ

อิรักได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกในต่างประเทศ และเห็นว่า

ประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดี มีหลักสูตร

นานาชาติที่ได้มาตรฐาน จึงเห็นว่าไทยและ 

อิรักสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านการ 

ศึกษาด้วยการสนับสนุนเยาวชนอิรักเข้ามา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในไทยได้ นอกจากนี้  

ยั ง ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ ข อ ใ ห้ ไ ท ย ส นั บ ส นุ น ใ ห้

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน

เข้าไปเปิดในอิรัก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาให้ กับนักศึกษาของอิรักให้มากขึ้น  

ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

จะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใน 

เรื่องนี้พิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป รวมท้ัง 

จะใหก้ารสนบัสนนุการเปดิสถานเอกอคัรราชทตู

อิรักประจำาประเทศไทยด้วย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย
ประจำาประเทศไทย เยี่ยมคารวะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ 
นายอนิล วาธวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อินเดียประจำาประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำารงเวช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับ 
ตำาแหน่งใหม่  และหารือความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินเดียฯ กล่าวว่า ไทยและอินเดีย
มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง
กันมายาวนาน ซ่ึงรวมถึงความร่วมมือด้าน
การศึกษาด้วย รัฐบาลอินเดียได้สนับสนุนทุน
นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยของอินเดียจำานวนหลายทุนต่อปี 
นอกจากนี้ อินเดียมีความร่วมมือด้านวิชาการ

กับศูนย์อินเดียศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ 
อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สำาหรับการดำาเนินงาน 
ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจทางการศึกษา
ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปี ๒๕๔๘  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เป็นเจ้าภาพ 
จดัการประชมุคณะทำางานรว่มไป ๑ ครัง้ สำาหรบั
การประชุมครั้งที่ ๒ อินเดียจะเป็นเจ้าภาพ  
โดยจะหารือเกี่ยวกับการกำาหนดวันที่เหมาะสม 
สำาหรับการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้  รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ลา่ววา่กระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดซื้อแท็บเล็ต
สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และ
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ทุกคน และในอนาคต 
จะมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)  

ในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ ซ่ึงคาดว่า 
จะช่วยให้การเรียนการสอนและการสืบค้น 
ความรู้สำาหรับเด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น โดยวางแผนที่จะซ้ือคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตจำานวนกว่า ๗๐๐,๐๐๐ เคร่ือง เพื่อ 
แจกให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ซึ่งหากบริษัทในอินเดียสามารถผลิตแท็บเล็ต
ที่ มีคุณภาพในราคาถูกได้ ก็ เป็น เรื่ องที่ ดี   
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
อาจเดินทางไปหารือระหว่างการประชุม 
คณะทำางานร่วมไทย - อินเดีย เพื่อนำาข้อมูล
เสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำาประเทศไทย เยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๑.	 เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว	 รวมท้ังความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่	
	 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒.	 เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ	 สำาหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง		
	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.	 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันท่ี	
	 จะนำามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต

ปีละ	๔	ฉบับ	ประจำาเดือน	มกราคม	-	มีนาคม,	เมษายน	-	มิถุนายน,	กรกฎาคม	-	กันยายน	และตุลาคม	-	ธันวาคม
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