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• ยเูนสโกให้ความช่วยเหลอืประเทศไทยใน 
 การฟ้ืนฟแูหล่งมรดกโลก : อทุยานประวัตศิาสตร์  
 พระนครศรอียธุยาจากอทุกภยั 

• งานฉลองจารกึวดัโพธิ ์: มรดกความทรงจ�าแห่งโลก

• การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๖

• ทัชมาฮาล...มรดกโลกแห่งราชวงศ์โมกุล



แฟ้มภาพมรดกโลก
Taj Mahal

ภาพ : สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

ทัชมาฮาล เป็นอนุสรณ์สถานและสุสาน 

ที่พระเจ้าชาห์ จาฮาน กษัตริย์โมกุลองค์ที่ ๕  

สร้างให้แก่พระนางมมุตซั มเหสอีงค์โปรด ซึง่เป็น 

ที่รักยิ่ง ทัชมาฮาลได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี  

ค.ศ.๑๖๓๒ - ๑๖๕๓ ตัวอาคารท้ังองค์สร้าง

ด ้วยหินอ ่อนสีขาว องค ์ประกอบทุกส ่วน 

จัดวางสอดรับกันอย่างได้สัดส่วนและลงตัว

ทางเรขาคณิตอย่างหาท่ีติไม่ได้ ตลอดจน 

การฝังหินสีต่างๆ อย่างประณีตเป็นลวดลาย

ดอกไม้ที่อ่อนช้อย งดงาม สวยสง่า ด้วยเป็น

ที่ฝังพระศพสตรีผู้สูงศักด์และเป็นอนุสาวรีย์

แห่งความรัก รวมทั้งเป็นการแสดงออกแห่ง 

พระราชอ�านาจของจักรพรรดิผู้เป็นพระสวามี 

ทชั มาฮาล ถอืเป็นสุดยอดของสถาปัตย- 

กรรมแห่งราชวงศ์โมกุล และเป็นอัญมณี 

อันล�้าค่าของศิลปะมุสลิมในอินเดีย รวมทั้ง

เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของมรดกโลกที่คน 

ทั่วโลกต่างสรรเสริญและชื่นชม

ทัชมาฮาล มรดกโลก
แห่งราชวงศ์โมกุล

ขึ ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. ๑๙ ๘ ๔
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ยูเนสโกให้ความช่วยเหลือประเทศไทย 

ในการฟื้ นฟู บู รณะแห ล่ งมรดก โลก : 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

จากเหตุการณ์อุทกภัย

UNESCO aids Thailand in recovering from 
flooding of Ayutthaya World Heritage site

นางมณฑิรา อูนากุล
นางสาวรจนา มโนวลัยเลา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การ 

ซีมีโอ ครั้งที่  ๓๔ คู่ขนานการประชุม 

เจ้ าหน้า ท่ีอาวุ โสด้านการศึกษาของ 

อาเซียน คร้ังท่ี ๖ และการประชุมเจ้าหน้าท่ี 

อาวโุสดา้นการศกึษาของอาเซยีนบวกสาม 

ครั้งที่ ๒

34th SEAMEO High Officials Meeting, 6th  

ASEAN Senior Officials Meeting on Education 
(SOM-ED) and 2ndASEAN Plus Three Senior 
Officials Meeting on Education (SOM-ED+3)

พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล

งานฉลองจารึกวัดโพธ์ิ : มรดกความทรงจำา

แห่งโลก

Memory of the World: Epigraphic Archives 
of Wat Pho

สุปราณี คำายวง
กุสุมา นวพันธ์พิมล

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังท่ี ๓๖

36th Session of UNESCO General Conference

สุปราณี คำายวง

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับ 

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการประจำาปี 

๒๕๕๕

MOE English Language Training Courses

จิตรลดา จันทร์แหยม

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำาปี 

๒๕๕๔

Ship for Southeast Asian Youth (2011)

กชกร คัตตพันธ์
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การประชุมคณะกรรมการบริหารของ 
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189th Session of UNESCO Executive Board

รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี

5๓๐

การประชุมคณะทำางานด้านการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังท่ี ๓๔

34th APEC Human Resources Development 
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ขนิษฐา ห้านิรัติศัย

ผานิต ทิพย์สุวรรณ
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International Public Speaking Competition 
2012

สมใจ ธีรทิฐ
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Education for Sustainable Development

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
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๕ ปี สถาบันขงจื่อในประเทศไทย

5 Years of Confucius Institute in Thailand
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สาวิตรี สุวรรณสถิตย์
5๔๔
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In this issue of the Ministry of Education’s Bulletin 
on International Cooperation, there are several articles 
focusing on tangible and intangible cultural heritage. In 
terms of tangible cultural heritage, information is provided 
on the role of UNESCO in recovering the Ayutthaya World 
Heritage site following the recent flooding.  Another article 
looks at popular Mughal heritage. As for intangible cultural 
heritage, this special six-month issue focuses on activities 
to celebrate the inscription of the Epigraphic Archives of 
Wat Phra Chetuphon Vimonmangklararam Rajworamahaviharn 
(Wat Pho) on the UNESCO Memory of the World register. In 
addition, it outlines events marking the anniversaries of the 
birth of Her Majesty the Queen Grandmother and the birth of 
M.L. Boonlua Debyasuvan, both included on the UNESCO list 
of anniversaries of eminent personalities at the 36th Session of 
UNESCO General Conference.

Cultural and educational opportunities for Thai youth 
are featured in articles on the Ship for Southeast Asian Youth 

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม ได้เกิดวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุด

ในรอบ ๕๐ ปีขึ้นในประเทศไทย อุทกภัยนี้ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดในเขตปริมณฑล สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก นอกจากนี้ สถานที่สำาคัญต่างๆ ก็ถูกนำ้าท่วม 

จนได้รบัความเสยีหายเช่นเดยีวกนั หนึง่ในนัน้กค็อื แหล่งมรดกโลกทีส่ำาคญัของไทย “อทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา”  

ซึง่ทัว่ทัง้บรเิวณ รวมถงึพระปรางค์ วดั โบราณสถานต่างๆ และบรเิวณโดยรอบพระนครโบราณทัง้หมดล้วนจมอยูใ่ต้มวลนำา้มหาศาล

ที่เข้าท่วม อุทกภัยครั้งนี้ทำาให้ยูเนสโกและนานาชาติซึ่งมีความห่วงใยต่อมรดกโลกแห่งนี้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูบูรณะ

โบราณสถานทั้งในด้านโครงสร้างและวัสดุท่ีประดับตกแต่งโบราณสถาน อาทิ ภาพฝาผนังในวัดต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัย เพื่ออนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้ให้เป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่าสืบต่อไป วารสารความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศของกระทรวงศกึษาธกิารจงึได้นำาบทความพเิศษเกีย่วกบัการฟ้ืนฟบูรูณะแหล่งมรดกโลกของยเูนสโกแห่งนีม้านำาเสนอ 

ติดตามได้ในคอลัมน์ In Focus 

เนื่องจากวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ที่ออกเป็นราย ๖ เดือน  

(ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕) จึงมีบทความในคอลัมน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น หากยังคงเปี่ยมไปด้วยสาระและข้อมูลความรู้มากมาย 

อาทิ งานฉลองจารึกวัดโพธ์ิ มรดกความทรงจำาแห่งโลก ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๑๐ วัน ๑๐ คืน เพื่อ 

เฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดโพธิ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกความทรงจำาแห่งโลก เรื่องการประชุม 

สมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ ๒ ปี โดยในปีนี้ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้สมเด็จพระศรีสวรินทิรา 

บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า  และ หม ่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป ็นบุคคลสำาคัญระดับโลก 

เรื่องการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสขององค์การซีมีโอ ครั้งที่ ๓๔ คู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา 

อาเซียน ครั้งที่ ๖ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยมี

ปลัดกระทรวงศึกษาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศในอาเซียนเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

 และบทความมรดกโลกฉบับนี้จะนำาท่านผู้อ่านไปชมอนุสรณ์สถานสำาคัญและมีชื่อเสียงทั่วโลก นั่นคือ ทัชมาฮาล  

มรดกโลกแห่งราชวงศ์โมกุลในสาธารณรัฐอินเดีย อนุสาวรีย์แห่งความรักที่งามสง่า อลังการ และมีความสวยงามอย่างหาท่ีติ 

ไม่ได้ และยงัเคยถกูจดัเป็นสิง่มหศัจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของโลกด้วย นอกจากนี ้ยงัมบีทความพเิศษจาก รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร  

อีก ๒ เรื่อง คือ เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน : คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โปรดติดตามสาระ 

ทั้งหมดได้ในเล่ม

 ท่านผูอ่้านสามารถตดิตามอ่านวารสารความร่วมมอืกบัต่างประเทศของกระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้ฉบบัย้อนหลงัและฉบบั

ปัจจุบันได้ในเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

programme, the English Speaking Year (2012) Project and 
with the establishment of Confucius Institutes in promoting 
Chinese language instruction. 

Reflected in this issue is also the Thai Ministry 
of Education’s active participation in several international 
meetings, including the 34th SEAMEO High Officials Meeting, 
the 6th ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-
ED), the 2nd ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on 
Education (SOM-ED+3), the 36th Session of the UNESCO 
General Conference and 189th UNESCO’s Executive Board 
and the 34th APEC HRD Working Group Meeting.

Finally, I would like to draw attention to the two special 
articles regarding education for sustainable development.

May I remind you that the Bulletin is also available  
online at www.bic.moe.go.th. 

Until the next issue. 



๑. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมท้ังความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒. เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ส�าหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันท่ี 
 จะน�ามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต

ปีละ ๔ ฉบับ ประจ�าเดือน มกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และตุลาคม - ธันวาคม

£ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
£ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

นางนฤมล สุวรรณเนตร

£	นางยุวดี ภูริโภไคย    £	นางสาวสมใจ ธีรทิฐ    £	นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย    £	นายสมทรง งามวงษ์    
£	นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์    £	นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล    £	นางสาวสุปราณี ค�ายวง    £	Ms. Elizabeth Saul
£	นางสาวสุภา ปโกฏิประภา    £	นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช    £	นางจีรนันท์ ทรงชาติ 

ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
โทร. ๐-๒๖๒๘-๕๖๔๖-๙ ต่อ ๑๒๔  โทรสาร ๐-๒๖๒๘-๕๖๔๙   www.bic.moe.go.th

1. To disseminate updated summaries on the work of the Ministry of Education and collaborating organizations  
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เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ข่าวเรื่องน�้าท่วมแหล่งมรดกโลก :  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการเผยแพร่ไป 

ทั่วโลกท�าให้ชุมชนนานาชาติมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ความ 

ช่วยเหลือจากนานาชาติที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อช่วยฟื ้นฟูแหล่ง 

มรดกโลกแห่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าพระนครศรีอยุธยามีความส�าคัญ 

ในระดับโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบ ต่างก็ได้รับผลกระทบ  

ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานยุคศตวรรษที่ ๑๔ จนถึงพระปรางค์ วัด  

และอีกหลายพื้นที่ในพระนครโบราณแห่งนี้ก็ล้วนจมอยู่ใต้น�้า

ยูเนสโกให้ความช่วยเหลือประเทศไทย 
ในการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งมรดกโลก:
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จากเหตุการณ์อุทกภัย

นางมณฑิรา อูนากุล* 

นางสาวรจนา มโนวลัยเลา**

*, ** เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวัฒนธรรม สำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

Inscribed on the World Heritage List in 1991, the   
    World Heritage site of the Ancient City of  

Ayutthaya was flooded for over a month starting in 
October 2011, along with the rest of the historic city 

island and surrounding areas.  Over 100 historic monuments in all 
were affected, according to an estimate by the Ministry of Culture’s 
Department of Fine Arts. The Thai Government requested UNESCO 
to provide technical assistance in order to plan for the post-flood 
recovery of the World Heritage site and associated areas. UNESCO 
Bangkok arranged for national and international experts to assess 
the damage and make recommendations for emergency  
stabilisation, restoration, and long-term planning.  While the  
international experts indicated concerns about the stability of 
monuments, foundations and decorative works, they concluded 
that the direct damage from the flooding on the monuments and 
heritage site did not appear to be as serious as originally projected. 
However, they strongly recommended that a more detailed  
assessment and studies should be undertaken to determine the 
exact extent of any damage and to accurately plan for restoration 
and future protection measures. Within this context, UNESCO has 
pledged to continue supporting the Thai authorities with technical 
assistance in the immediate stage of repair and in the longer-term 
planning for the sustainable management and protection of the site 
from flooding and other natural and man-made disasters.
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จากการประเมินของกรมศิลปากร กระทรวง 

วัฒนธรรม มีโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทั้งในและ 

รอบๆ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ได้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วมมากกว่า ๑๐๐ แห่ง 

เพื่อรับมือกับอุทกภัยดังกล่าว รัฐบาล 

ไทยได้ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก 

องค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรม 

แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการจัดท�าแผน 

ฟื้นฟูแหล่งมรดกโลก : อุทยานประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยาและบริเวณที่ เกี่ยวข ้อง 

ภายหลังเหตุการณ์อุทกภัย โดยส�านักงาน 

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการประเมิน 

และสรุปผลความเสียหาย รวมทั้ งให ้ข ้อ 

เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

การฟื ้นฟู และการจัดท�าแผนระยะยาวเพื่อ 

ลดผลกระทบจากอุทกภัย  (Long- term  

mitigation planning)

นายกวาง โจ คิม ผู้อ�านวยการยูเนสโก  

กรุงเทพฯ กล่าวว่า “ยูเนสโกมีความห่วงใยต่อ 

การฟื้นฟูอยุธยา ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  

ทั้งนี้ จ�าเป็นจะต้องมีการด�าเนินงานร่วมกัน 

ในสาขาวชิาต่างๆ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการ 

อุทยานประวัติศาสตร ์แห ่งนี้และบริ เวณ 

โดยรอบ ซึ่งมีทั้งเขตเมืองและพ้ืนท่ีธรรมชาติ 

ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”  

เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๒๐ คน ซึ่งน�าโดยอธิบดีกรมศิลปากร และ 

บุคลากรของส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ 

เดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ 

ประเมินผลกระทบของมหาอุทกภัยท่ีมีต ่อ 

มรดกโลกแห่งนี้ ในโอกาสที่มีการส�ารวจความ 

เสยีหายครัง้แรกภายหลงัน�า้ลดในครัง้นี ้นายทมิ  

เคอร์ติส หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม ส�านักงาน 

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้สะท้อนความห่วงใยของ 

อันที่จริงแล้ว อาณาบริเวณที่ถูกน�้าท่วม 

มิได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะแหล่งมรดกโลกเท่านั้น  

นับต้ังแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ น�้าที่ท่วม 

เป ็นเวลากว ่า ๒ เดือนยังได ้แผ ่ขยายจน 

ครอบคลุมไปทั่ วทั้ ง เกาะประวัติศาสตร  ์

พระนครศรีอยุธยา เขตเมืองใหม่ และชุมชน 

ต่างๆ ที่อยู ่รายรอบเกาะ โดยในบางพื้นที ่

มีน�้าท่วมสูงกว่า ๓ เมตร และแม้ว่าน�้าได้เริ่ม 

ลดลงในบริเวณเกาะช้ันในเมือ่เดอืนพฤศจกิายน  

โบราณสถานอีกมากมายหลายแห่งที่ตั้งอยู ่

ในบริเวณรอบนอกเกาะก็ยังคงถูกน�้าท ่วม 

เป ็นบางส ่ วนจนถึ งกลางเดือนธันวาคม  

 “ ยู เ น ส โ ก มี ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ต่ อ ก า ร ฟื้ น ฟู  

อยุธยา ท้ัง ในระยะสั้ น และร ะยะยาว ทั้ งนี้  จำ า เป็น 

จะต้องมีการดำา เนินงานร่วมกัน ในสาขาวิชาต่ างๆ 

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ 

แห่งนี้ และบริ เวณโดยรอบ ซึ่งมีทั้ง เขตเมืองและพื้นที่ 

ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”
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ก็ได้ส�ารวจภาพฝาผนังที่ส�าคัญๆ เช่น ในวัด 

ประดู ่ และวัดพุทไธศวรรย์ เป็นต้น  โดยมี  

ดร. Zoran Vojinovic ผู้เช่ียวชาญด้านการ 

จัดการน�้าจากสถาบันการศึกษาเรื่องน�้าของ 

ยูเนสโก (UNESCO-IHE Institute for Water  

Educa t ion )  ซึ่ งตั้ งอ ยู ่ ที่ ร าชอาณาจักร 

เนเธอร์แลนด์ร่วมอยู่ ในคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การจัดการน�้าที่ด�าเนินการส�ารวจเส้นทางที ่

น�้าไหลผ่าน ทั้งเส้นทางน�้าไหลที่มีอยู่เดิมและ 

เส้นทางน�้าไหลช่ัวคราว รวมทั้งยังได้ส�ารวจ 

โครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน�้าในเกาะ 

อยุธยาและบริเวณโดยรอบอีกด้วย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ยังมีผู ้เชี่ยวชาญ 

ท ่านอื่นๆ อาทิ  ศาสตราจารย ์  Giorgio  

Gianighian ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดก 

ทางวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติของ 

สาธารณรัฐอิตาลีซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก 

ยูเนสโก รวมทั้งคณะผู้เช่ียวชาญด้านมรดก 

ทางวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุน 

จากรัฐบาลญี่ปุ่น มาร่วมเป็นคณะท�างานด้วย

คณะผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเหล่าน้ีท�างาน 

ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ  

ในประเทศไทย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 

เอเชีย (AIT) กรมโยธาธิการและผังเมือง  

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 

โบราณสถานแห ่ งชาติ ว ่ าด ้ วยสภาการ 

โบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS  

Thailand) และสมาคมสถาปนิกสยาม โดย 

มีผู ้เช่ียวชาญจากกรมศิลปากร คณะผู ้แทน 

จากสถานเอกอัครราชทูตโปรตุ เกส และ 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการ่วมคณะ 

อยู่ด้วย

ผู ้ เชี่ยวชาญชาวไทยว่า “การติดตามและ 

ประเมินสภาพของแหล ่ งมรดกโลกและ 

โบราณสถานที่ได้รับความเสียหาย ทั้งในช่วง  

๒-๓ เดือนหลังจากฐานรากและโครงสร้าง 

ของโบราณสถานเริ่มแห้งและในระยะยาว  

เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง” 

นายทิม เคอร ์ติส กล ่าวเพิ่มเติมว ่า  

“ขณะนี้เรื่องที่เราจะต้องพิจารณาและน�ามา 

เชื่อมโยงกันมี ๒ ประเด็น ได้แก่ การอนุรักษ์ 

พระนครศรอียธุยาในฐานะของแหล่งมรดกโลก 

ทีต่ัง้อยูใ่นภมูทิศัน์ในเมอืง ซึง่ยงัมผีูค้นอาศยัอยู่  

และการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมในพืน้ทีท่ีน่�า้ท่วมถงึ 

ทั้งหมด” 

ภายใต้การสนับสนุนของยูเนสโก คณะ 

ผู ้ เชี่ยวชาญต่างชาติได ้เดินทางมาส�ารวจ 

ภ า ค ส น า ม ใ น โ บ ร า ณ ส ถ า น ที่ ส� า คั ญ ๆ  

หลายแห ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๔ ซึ่งขณะนั้นโบราณสถานบางแห่ง อาทิ  

ป ้อมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม ก็ยังคง 

ถูกน�้าท ่วม ในขณะที่บางแห่ง รวมถึงวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ระดับน�้าได้แห้งลงแล้ว โดย

นาย Carlo Giantomassi ผู ้เชี่ยวชาญด้าน 

การอนุรักษ์ภาพฝาผนังจากสาธารณรัฐอิตาลี 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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คณะผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้แสดงความ 

ห่วงใยเกี่ยวกับความมั่นคงของโบราณสถาน 

ต่างๆ ทั้งในด้านโครงสร้างและวัสดุต่างๆ  

ท่ีประดับตกแต ่ ง โบราณสถานเหล ่ านั้ น  

อย่างไรก็ตาม คณะผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสรุปว่า  

น�้าท ่วมไม ่ได ้ก ่อให ้ เกิดความเสียหายต่อ 

โบราณสถานและแหล่งมรดกโลกนี้อย ่าง 

รนุแรงตามทีไ่ด้เคยคาดการณ์ไว้ อย่างไรกต็าม  

คณะผู้เช่ียวชาญต่างชาติได้แนะน�าว่าควรจะม ี

การประเมินและศึกษาอย่างละเอียดต่อไป  

เพื่อให้ทราบขอบข่ายความเสียหายที่ชัดเจน 

และเพือ่ให้สามารถวางแผนการฟ้ืนฟแูละจดัท�า 

แผนระยะยาวในการป้องกันและลดผลกระทบ 

จากอุทกภัยได้อย่างถูกต้องในอนาคต 

คณะผู ้เชี่ยวชาญของไทยจากสมาคม 

สถาปนกิสยาม และคณะกรรมการโบราณสถาน 

แห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่าง 

ประเทศ (ICOMOS Thailand) ให้ข้อเสนอแนะ 

ว ่าควรบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกนี้ใน 

ลักษณะองค์รวม โดยให้บูรณาการเรื่องความ 

จ�าเป็นในการป้องกันแหล่งโบราณคดีควบคู่ 

ไปกบับรบิทของการจัดการเมอืงและสิง่แวดล้อม 

ศาสตราจารย์ Giorgio Gianighian  

ก็ ได ้สะท ้อนมุมมองในลักษณะองค ์รวม 

เช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า เราควรตระหนักและ 

รักษาไว้ซ่ึงคุณค่าของพระนครศรีอยุธยาใน 

ฐานะที่เป็นเมืองน�้าด้วย มิใช่เพียงแต่ค�านึงถึง 

การปกป้องอุทยานประวัติศาสตร์โบราณคดีนี ้

เพียงล�าพังเท่านั้น เราจะต้องบูรณาการอุทยาน 

ประวัติศาสตร์โบราณคดีนี้เข้ากับองค์ประกอบ 

อืน่ๆ ของเมอืง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรอืนประชาชน 

ที่สร ้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  

เครือข่ายคลอง และส่วนต่างๆ ที่ประกอบ 

กันขึ้นอย่างซับซ้อนและท�าให้เกิดลักษณะที่มี 

คุณค่าอย่างยิ่ง

ส่วนนาย Carlo Giantomassi กล่าวว่า  

ภาพฝาผนังมีรอยแตกร้าวและได้รับความ 

เสียหายจากน�้าและเกลือซัลเฟต/เกลือไนเตรต  

ทั้งนี้ นอกจากน�้าได้ไหลซึมเข้าสู่ภาพฝาผนังสูง 

ถึง ๒ เมตรแล้ว ปัจจัยและความเส่ียงอื่นๆ ที ่

เกิดขึ้นก่อนน�้าท่วมก็ท�าให้ภาพฝาผนังได้รับ 

ความเสียหายเช่นเดียวกัน

นาง Yoko Futagami ผู ้ เชี่ยวชาญ 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของโบราณสถาน 

กล่าวว่า เกลือและโคลนที่สะสมอยู่ในอิฐของ 

โบราณสถานต่างๆ จะท�าให้เกิดสาหร่ายและ 

ตะกรนับนผวิของอฐิ ดงันัน้ การท�าความสะอาด 

และการตรวจสอบเพิ่มเติมจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็น 

อย่างยิ่ง 

ผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน�้า ๒ ท่าน  

ได ้แก ่  ดร. Vojinovic และ ดร. Tetsuo  

Mizuta เสนอแนะว่า การจัดการความเส่ียง 

จากปัญหาน�า้ท่วมนัน้จะต้องมกีารวางแผนและ 

การด�าเนินงานทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  

โดยอาศัยแนวทางการแก้ไขปัญหาท้ังในเชิง 

โครงสร้างและอื่นๆ ประกอบกัน 

ดร. Vojinovic ยังเสนอแนะด้วยว ่า  

การแก้ไขปัญหาระยะส้ันได้แก่ การยกระดับ 

เขื่อนหรือท�านบกั้นน�้า การขุดลอกคูคลอง  

การสร้างท�านบกั้นน�้าชั่วคราว และการสูบ 

น�้าออก ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะกลาง ได้แก่  

การขยายคลองให้กว้างขึ้น การสร้างสระน�้า 

อเนกประสงค์เพื่อเก็บกักน�้าในช่วงฤดูฝน และ 

การป้องกันน�้าท่วมโบราณสถานต่างๆ ส�าหรับ 

การแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นจะต้องอาศัย 

มาตรการที่สามารถจัดการกับมวลน�้าขนาด 

มหึมาได้ อาทิ การสร้างทางน�้าไหลขึ้นใหม ่

เพื่อเปลี่ยนทิศทางของน�้า

ดร. ธงชัย โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การจัดการความเส่ียงของไทยได้ตั้งข้อสังเกต 

เพิม่เตมิว่า ในการจดัท�าแผนงานลดความเสีย่ง 

จากอุทกภัย (Flood risk mitigation plans)  

จะต้องพิจารณาถึงอันตรายของภัยพิบัติอย่าง 

รอบด้านเพ่ือป้องกันแหล่งมรดกโลกน้ีอย่างมี 

ประสิทธิผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ยูเนสโกได้ให้ 

ความส�าคัญกับการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในแหล่งมรดกต่างๆ โดยเฉพาะ 
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ที่เป็นแหล่งมรดกโลก และในระยะเวลาสิบปี 

ที่ผ่านมานี้ หลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย- 

แปซิฟิกก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ  

แหล่งมรดกโลกหลายแห่งกไ็ด้รบัความเสยีหาย 

อย ่างหนัก รวมถึงเมืองแบม (Bam) ใน 

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และพรัมบานันต์  

(Prambanan) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย

ในป ีพ .ศ .  ๒๕๕๐ คณะกรรมการ 

มรดกโลกได้อนุมัติยุทธศาสตร์เพื่อการลด 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ต่อทรัพย์สินในแหล่งมรดกโลกต่างๆ โดย 

เรียกร้องให้รัฐสมาชิกบริหารจัดการแหล่ง 

มรดกโลกในประเทศของตนโดยพิจารณาถึง 

ภัยพิบัติต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมทั้งให้สร้าง 

ความตระหนักแก่เจ้าหน้าทีซ่ึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชาติ เพื่อ 

ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการลดความเสี่ยง 

จากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแหล่ง 

มรดกและสถานที่ส�าคัญๆ ทางวัฒนธรรม

ยูเนสโกให้ค�ามั่นว ่า จะยังคงให้การ 

สนบัสนนุเจ้าหน้าทีข่องไทยซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ในการฟื้นฟูพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรวมถึงการ 

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการบูรณะ 

โบราณสถานต่างๆ ในปัจจุบันและการจัดท�า 

แผนงานระยะยาวเพือ่ให้สามารถป้องกนัแหล่ง 

มรดกโลกนี้จากอุทกภัยและภัยพิบัติต ่างๆ  

ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและโดยการกระท�า 

ของมนุษย์ได ้อย ่างยั่งยืน และด้วยความ 

ร ่วมมืออย ่างใกล ้ชิดระหว ่างยู เนสโกและ 

เจ้าหน้าที่ของไทย วิกฤติจากอุทกภัยครั้งนี ้

ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการปรับปรุง 

และพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และการจัดการ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็น 

แหล่งมรดกโลกแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 

(สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ได้ที่ culture.bgk@unesco.org) 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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In Focus

UNESCO aids Thailand in recovering from 
f looding of Ayutthaya World Heritage site

In Focus

By Rojana Manowalailao and Montira Unakul, UNESCO Bangkok

The international community reacted with 

great concern when news of the flooding of the 

World Heritage site of Ayutthaya was broadcast 

around the world last year.  

Inscribed on the World Heritage List 

in 1991, the entire World Heritage site was  

affected, with monuments dating back to the 

fourteenth century submerged by water, including 

reliquary towers, monasteries and other parts 

of the ancient city.

In fact, it was not only the World Heritage 

site that was flooded.  The entire historic island 

of Ayuthaya, the modern city, and various  

communities in its surrounding area were 

submerged by water for over a month starting 

from 4 October 2011.  In some areas, the flood  

waters reached a level of approximately 

3 meters high. While the water receded in 

the inner island by November, a number 

of monuments in the outer periphery  

remained partly flooded until mid-December.  

More than 100 historic monuments in and 

around Ayutthaya World Heritage Site were 

affected by floods, according to an estimate  

by the Ministry of Culture’s Department of 

Fine Arts. 

In response to the flooding crisis, the 

Thai Government requested assistance 

from UNESCO to provide technical assistance 

in order to plan for the post-flood recovery 

of the World Heritage site and associated areas.   

UNESCO Bangkok arranged for national and  

international experts to conduct damage  

assessment and make recommendations for  

emergency stabilisation, restoration, and  

long-term mitigation planning.  

“UNESCO is concerned about the  

recovery of Ayutthaya both in the short-term  

and the long-term,” said Gwang-Jo Kim,  

Director of the UNESCO Bangkok office.   

“A multi-disciplinary effort will be needed to  

ensure that the historic site and its larger  

urban and natural context will be sustainably  

managed in the future.” 

On 17 November 2011, over 20 Thai  

experts and staff from UNESCO Bangkok  

made an official visit to Ayutthaya to assess  

the impact to the World Heritage property  

from the heavy flooding.  This visit was the first  

official damage assessment survey after the  

water receded. 

Accompanied by the Director-General  

of the Fine Arts Department and her staff,  

the experts were sent from King Mongkut’s  

University of Technology Thonburi, Department  

of Public Works and Town & Country Planning,  

ICOMOS Thai land Associat ion, Asian  

Institute of Technology, Association of  

Siamese Architects under Royal Patronage,  

Hydro and Agro Informatics Insti tute,  

Engineering Institute of Thailand under H.M.  

the King’s Patronage,.  

Reflecting the concerns of the national  

experts, Mr. Tim Curtis, Chief of Culture Unit,  

UNESCO Bangkok noted: “There is a need  

to closely monitor the condition of the sites  

and the affected monuments, especially in  

the next few months as foundation and  

structures dry out, as well as, of course, over  

the long-term.”

“We have two issues at hand: first is  

the heritage conservation of Ayutthaya as  

a World Heritage Site in a living urban  

landscape; second is the f lood water  

management issue of the whole flood plain.  

We need to link those two together,” concluded  

Mr. Curtis.   

Reflecting the global significance of  

Ayutthaya, an outpouring of international  

assistance was offered for the recovery of  

the site.

UNESCO arranged for an international  

expert field survey mission on November 30  

and December 1, 2012.  The mission visited key  

monuments in Ayutthaya, some of which  

were still partly flooded at the time, such as  

Pom Phet Fort and Wat Chaiwattanaram,  

while others are already dry, such as Wat  

Phra Si San Phet.  The water management  

experts went to survey the existing permanent  

and temporary waterways and water  

management infrastructure in the historical  

island and the outside area. The mural  

conservation specialists went to inspect  

temples with important murals such as Wat  

Pradoo and Wat Puttaisawan.  

With support from UNESCO, the mission  

included Mr. Carlo Giantomassi, mural painting  

expert from Italy and Dr. Zoran Vojinovic, water  

management specialist from UNESCO- 

IHE Institute for Water Education in the  

Netherlands.  Professor Giorgio Gianighian  

from the University IUAV of Venice, Italy, also  

undertook a later mission to the site in January  

2012.  In addition, through the assistance of  

the Japanese government, experts from  

the Japan Consortium for International  

Cooperation in Culture Heritage were also  

sent.  
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The international experts worked  

alongside Thai specialists from the Asian  

Institute of Technology, Department of  

Public Works and Town Planning, Engineering  

Institute of Thailand, ICOMOS Thailand and  

the Association of Siamese Architects. The  

mission was accompanied by specialists from  

the Fine Arts Department and representatives  

of the Embassies of Portugal and the Unites  

States of America. 

While the international experts indicated  

concerns about stability of monuments,  

foundation and decorative works, they  

concluded that the direct damage from the  

flooding on the monuments and heritage site  

did not appear to be as serious as originally  

projected.  However, they strongly recommended  

that further detailed assessment and studies  

should be undertaken to determine the exact  

extent of any damage and to accurately plan  

for restoration and future mitigation and  

protection.  

Experts from ICOMOS Thailand and  

the Association of Siamese Architects  

recommended that a holistic approach to  

the management of the site should be taken,  

integrating the needs of archaeological  

protection with the overall management of  

the urban and environmental context.

Reflecting this holistic approach,  

Professor Gianighian called for the recognition  

of Ayutthaya as a water-city. Thus, it should  

be valued as such and not only for its  

archaeological park.  The archaeological  

park should be integrated with all the other  

elements of the city: the living vernacular  

architecture, the canals network, and other  

features which are all part of a multi-layered  

complex of high value. 

Regarding the murals, special ist  

Mr. Giantomassi said the murals had been  

damaged by water and salt, and also showed  

cracking.   Due to capillary action, the water  

had risen up to 2 meters high.   Based on  

rapid field testing, both sulphate and nitrate  

salts were found.   The damage to the murals  

resulted not only from the floodwaters, but  

also from pre-existing factors and vulnerability. 

Meanwhi le,  for  the archi tectural  

monuments, Japanese conservation specialist  

Ms. Yoko Futagami concurred that the brick 

monuments also showed accumulation of  

salt and mud, which could lead to growth  

of algae and scaling of the brick surface.   

Cleaning would need to be carried out, as well  

as further investigation.

Regarding flood risk management,  

UNESCO-IHE expert Dr. Vojinovic and  

Japanese specialist Dr. Tetsuo Mizuta  

recommended that water management  

needed to be planned and undertaken at  

both micro and macro level.   They noted  

fur ther  that ,  “A combinat ion of  both  

structural and non-structural solutions needs  

to be considered; one without the other will  

not be sufficient.”   

Dr. Vojinovic also suggested that in  

the short-term, existing dykes can be  

improved or raised, canals should be  

dredged and portable dykes and pumps  

can be deployed. In the mid-term, some of  

the channels can be widened, multi-purpose  

ponds can be built for water retention during  

the rainy season, and monuments can be  

flood-proofed.   In the long-term, measures  

may be needed to counteract the mega-scale  

of water, such as construction of diversion  

channels, he said. 

Thai disaster management specialist  

Dr. Thongchai Roachanakanun noted further  

that any flood risk mitigation plans should  

be undertaken within the framework of  

a multi-hazard disaster mitigation plan, in  

order to comprehensively protect the site.  

In recent years, UNESCO has placed  

a major emphasis on the issue of disaster  

risk reduction for heritage sites, particularly  

World Heritage sites.  Over the past ten years,  

multiple countries across the Asia-Pacific  

region have been heavily affected by a variety  

of hazards, and various World Heritage sites  

have sustained significant damage, such as  

Bam in Iran and Prambanan in Indonesia.  

The World Heritage Committee adopted  

a Strategy for Reducing Disaster Risks at  

World Heritage properties in 2007, calling for  

countries to include disaster issues as part  

of their site management. The Strategy also  

called for the need to raise awareness among 

national disaster management authorities  

about the importance of disaster risk reduction  

for cultural heritage sites and institutions.  

Within this context, UNESCO has pledged  

to continue supporting the Thai authorities in  

the recovery of Ayutthaya.  This includes  

technical assistance in the immediate stage  

of repair and in the longer-term planning for  

the sustainable protection of the site from  

flooding and other natural and man-made  

hazards.  With close cooperation with Thai  

authorities, it is hoped that the flood crisis  

will actually provide a positive opportunity  

to improve the overall conservation and  

management of the Ayutthaya World Heritage  

site in the future. 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงสดับพระสงฆ์ 

เจริญพระพุทธมนต์และสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ กัณฑ์ 

มหาราช ในงานฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำาแห่งโลก 

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยนายวรวัจน์ 

เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุกุมล 

คุณปลึ้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการ 

จัดงานจารึกวัดโพธิ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

งานฉลองจารึกวัดโพธ์ิ เป็นงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมล- 

มังคลารามราชวรมหาวิหาร กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิ “ทุนพระพุทธ- 

ยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกันจัดขึ้น 

เนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศรับรองจารึกวัดโพธ์ิเป็นมรดก 

ความทรงจำาแห่งโลก โดยจัดในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร- 

สุปราณี คำายวง*

กุสุมา นวพันธ์พิมล** 

*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
**	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จฯ ไปทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์         
      และสดับพระธรรมเทศนาในงานฉลอง 
          จารึกวัดโพธ์ิ : 
          มรดกความทรงจำาแห่งโลก

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The UNESCO Memory of the World Programme  
   and Register was established in 1992 in order to 

raise awareness on the existence and significance of 
the world’s documentary heritage. Thailand has submitted three 
nominations to date and all have been accepted by the UNESCO 
International Advisory Committee on Memory of the World.  
The first was King Ramkhamhaeng’s inscription from the 13th 

century, approved in 2003; the second the Archival Documents 
of King Chulalongkorn’s Transformation of Siam (1968-1910) in 
2009; and the most recent, the Epigraphic Archives of Wat Phra 
Chetuphon Vimonmangklararam Rajworamahaviharn, commonly 
known as Wat Pho, in March 2011.  

To celebrate the inclusion of the latter, the Ministry of  
Education,Thai National Commission for UNESCO and Thai National  
Commission on Memory of the World collaborated with Wat Pho and 
the Ministry of Culture, Phra Buddha Yodfa Funding Foundation 
and Sirivadhanabhakdi Foundation to organise a number of 
special activities between 24th December 2011 and 2nd January 
2012. The aim was to make the inscriptions better known to 
Thais and foreigners alike, as well as to raise public 
awareness over the importance of documentary 
heritage and its preservation.
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*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
**	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

มหาวิหาร และบริเวณโดยรอบวัด มีกิจกรรม 

ต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การเสวนาทาง 

วิ ชาการ  การ จัดงานออกตลาดย้อนยุค 

ตลาดหลวงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การสาธิต

อาหารท้อง ถ่ินภาคต่างๆ การแสดงโขน  

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นของหลวง  

ขบวนแห่พุ่มเทียนรอบอุโบสถ การบรรเลง 

ดนตรีไทยจากโรงเรียนต่างๆ การจัดแสดง 

สาธิตวิถีชีวิตยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น การจัด 

นิทรรศการเกี่ยวกับวัดโพธ์ิและจารึกวัดโพธ์ิ  

เป็นต้น ซ่ึงนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วม 

ทำาบุญ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศึกษา 

หาความรู้จากจารึกวัดโพธิ์ในงานแล้ว ยังได้ 

เพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อนยุคสมัยต้นกรุง 

รัตนโกสนิทร ์และไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ 

หัตถกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย โดยงานนี้ 

ได้จัดขึ้นเป็นเวลา ๑๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๔  

ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ 

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ 

ร่วมฉลองและเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ที่พระบาท- 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง 

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระดษิฐานไวภ้ายใน       

พระอารามเพือ่เปน็แหลง่เรยีนรูข้องมหาชนแลว้  

ยงัเปน็การรว่มเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม- 

พรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม  

๒๕๕๔ และเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา 

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  อีกด้วย  ซ่ึงใน

การเสด็จพระราชดำาเนิน ทรงสดับพระสงฆ์

เจริญพระพุทธมนต์และสดับพระธรรมเทศนา 

ในวันดังกล่าว  พระสงฆ์สมณศักดิ์  

จำานวน ๘๕ รูป ได้เจริญพระพุทธมนต์ 

และพระครูวินัยธรมานพ กนฺตสีโล 

ถวายพระธรรมเทศนามหาชาติ  

กัณฑ์มหาราช และพระธรรมปัญญาบดี  

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

ถวายพระพุทธเทวปฏิมากรจำาลอง แด่สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ 

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  

มีประกาศรับรองให้จารึกวัดโพธิ์ ขึ้นทะเบียน 

เป็นมรดกแห่งความทรงจำาแห่งโลกในทะเบียน 

นานาชาติ ในวาระการประชุมคณะกรรมการ 

ทีป่รกึษานานาชาตวิา่ดว้ยแผนงานความทรงจำา 

แห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่  ๑๐ เม่ือวันท่ี  

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองแมนเชสเตอร์  

สหราชอาณาจักร เพ่ือเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์  

ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช และพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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มุง่หวงัใหย้ัง่ยนืและเผยแพรใ่หป้ระชาชนศกึษา 

ได้อย่างเสรี เป็นแหล่งเล่าเรียนวิชาความรู้ 

ของมหาชน โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ยศถา 

บรรดาศักดิ์ เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือ  

ไม่มีโรงเรียน การเล่าเรียนส่วนใหญ่จะมีสอน 

ให้อยู่ตามวัดต่างๆ เท่านั้น พระอารามแห่งน้ี 

จึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  

เพ่ิมเติมจากการเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษาท่ี 

มีอยู่ตามวัดทั่วไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า  

๑๗๘ ปี  วัดโพธิ์ ก็ ยังคงเป็นแหล่ง เรียนรู้  

สรรพวิทยา เห็นได้จากความรู้เก่ียวกับโยคะ 

ศาสตร์และตำาราการนวดแผนโบราณวัดโพธิ์  

เป็นที่รู้จักแพร่หลายออกไปทั่วโลกในปัจจุบัน 

การจัดงานฉลองจารึกวัดโพธิ์ในโอกาส 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำา 

โลกในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำาคัญในการที่จะ 

เผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีเ่ปน็ประโยชนแ์ละมคีวาม 

หลากหลายให้แก่ประชาชนคนไทยโดยท่ัวไป  

รวมไปถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา และชาว 

ต่างประเทศ ได้เรียนรู้ ร่วมกันอนุรักษ์และ 

สบืสานองคค์วามรูเ้หลา่นัน้ตอ่ไปในอนาคต

เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 

กระหม่อมให้จารึกประดิษฐานไว้ภายใน

พระอาราม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาชน  

เนื่องจากมีความสำาคัญตามหลักเกณฑ์และ 

มาตรฐานของแผนงานมรดกความทรงจำาแห่ง 

โลกฯ อาทิ มีความโดดเด่นด้านการรวบรวม 

ข้อมูล เนื้อหาความรู้หลากหลาย

มรดกความทรงจำาแห่งโลกของไทยมี

ทั้งหมด ๓ ชิ้น ได้แก่ 

๑. ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำาแหง  

หลักที่ ๑ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี  

พ.ศ.๒๕๔๖  ซ่ึ งถือว่ า เป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์สำาคัญที่บันทึกและประกาศ 

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และนโยบายของ 

รัฐโบราณให้สาธารณชนรับทราบ และมีผลต่อ 

ประวัติศาสตร์ของโลกนอกพรมแดนวัฒนธรรม 

ของไทย ทำาให้เข้าใจความสำาคัญของการปกครอง  

การค้าขาย การติดต่อแลกเปลี่ยนกับชาติต่างๆ  

ในช่วงเวลาของยุคสุโขทัยมีความสมบูรณ์ 

ในตัวเอง นับเป็นเอกสารสาธารณะที่หาได้ 

ยากยิ่ง 

๒. เอกสารสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 

ของรัชกาลที่ ๕ ได้รับการขึ้นทะเบียนปี  

พ. ศ. ๒ ๕ ๕ ๒  เ ป็ น เ อ ก ส า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร 

เปลี่ยนแปลงของสยาม รวมพระอัจริยภาพ 

ทุกด้านที่ทรงปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่งเสริมให้ 

สยามอยู่ได้อย่างสงบ ประกอบด้วยเอกสาร 

การเลิกทาสและเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นถึง 

นโยบายและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริม 

ให้กรุงสยามดำาเนินนโยบายต่างประเทศ  

ที่ทำาให้ประเทศสามารถอยู่ในความสงบได้ 

อย่างดี โดยเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ๘  

แสนหน้า ปัจจุบันจัดเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ 

และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๓. จารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศ 

ขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ และขึ้นทะเบียนในระดับ 

โลกในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

“วัดโพธิ์ ”  หรือ “วัดพระเชตุพนวิมล 

มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” เป็นพระอาราม 

หลวงชั้นเอก เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ราษฎร 

สรา้งขึน้มาตัง้แตส่มยักรงุศรอียธุยาเปน็ราชธาน ี 

ต่อมาได้ถือว่าเป็นพระอารามหลวงประจำา 

รชักาลที ่๑ และมกีารบรูณปฏสิงัขรณค์รัง้ใหญ ่

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ ๓ ซึ่งได้เริ่มมี “จารึกวัดโพธิ์” ขึ้น โดย 

พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ให้พระอาราม 

แห่งนี้เป็น “มหาวิทยาลัย” สำาหรับประชาชน 

ทั่วไป พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้นำาเอาองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยและ 

สรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ตำาราการแพทย์  

โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์  

กลอนทัง้หลาย ฯลฯ มาจารกึลงบนแผน่หนิออ่น  

ประดับไว้ตามบริเวณผนัง-เสาพระระเบียง 

รอบพระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารคด และ 

ศาลารายรอบพระมณฑปภายในวัด ซ่ึงทรง 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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ความเป็นมา
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร ์ และวัฒนธรรมแห่ง 

สหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๓๖ (36th session of UNESCO General Conference) 

ระหว ่างวันที่  ๒๕ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการประชุมสมัยสามัญ 

เป ็นองค ์กรการดำ า เนินงานสู ง สุ ด ข อ ง ยู เ น ส โ ก  แ ล ะ

จะมีการประชุมเป็นประจำาทุก ๒ ปี โดยยูเนสโกจะเชิญ 

ประเทศสมาชิกเข้าร ่วมประชุม ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๙๓ 

ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้  ระหว ่างการประชุม

จะมีการรับรองสมาชิกใหม่ ๒ ประเทศ โดยวัตถุประสงค ์

ของการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานและงบประมาณ 

ตลอดจนทิศทางการทำางานของยูเนสโก 

เนื่องจากในช ่วงเวลาดังกล ่าวเกิดป ัญหาอุทกภัย 

ในหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ท ่านรัฐมนตรี 

ว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได ้กำาหนดที่จะเดินทาง 

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำาเป็นต้องดูแลสถานการณ ์

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังท่ี ๓๖

*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สุปราณี คำายวง*

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The 36th session of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) General Conference took place 
at the UNESCO headquarters in Paris, France between October  
24 - November 10, 2011.

Keen to maintain its active and constructive role in UNESCO, 
Thailand presented its candidature once again to the UNESCO  
Executive Board and was honoured to be among the fifty eight 
member countries that were elected and to serve. Thailand was also 
successful in its bid to join the organization’s intergovernmental 
committees on: Man and the Biosphere (MAB), Management of  
Social Transformation (MOST), Intergovernmental Bioethics Committee 
(IGBC) as well as the Legal Committee. 

In addition, the General Conference approved Thailand’s  
proposal to include the 150th Anniversary of the Birth of Her  
Majesty the Queen Grandmother and the 100th anniversary of the birth of 
M.L. Boonlua Debyasuvan on the list of anniversaries of 
eminent personalities to be celebrated by Member States 
and Associate Members in 2012.
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ทุกประเทศทั่วโลกเพ่ือช่วยเหลือตามแผนการ 

ฟืน้ฟูประเทศไทย ในการสร ้าง ซ ่อมแซม 

สถานศึกษาหรือการช่วยผลิตอุปกรณ์การเรียน 

การสอนต่างๆ

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง 

ช่วงเวลาที่มีความหมายต่อประชาชนชาวไทย 

ทุกคน เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ ้าอยู ่หัวมีพระชนมายุ  ๘๔ พรรษา  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เป็น 

แนวทางในการดำารงชีวิตของประชาชนใน 

ประเทศ และได้มีการนำาไปประยุกต์ใช้ใน 

บางประเทศของทวีปแอฟริกาตามโครงการ 

ความร่วมมือของประเทศกำาลังพัฒนา ทั้งนี้ 

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน (น.ส.ยิ่งลักษณ์  

ชินวัตร) ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการนำาปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความเข้มแข็งและ 

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้าง 

สังคมแห่งความเสมอภาคและความยุติธรรม  

การศึกษาเพ่ือการมีงานทำาเป็นแนวทางหนึ่ง 

ของการลดช่องว่างระหว่างกลุม่คนและเป็นการ 

สร้างความมั่นคงของการมีรายได้ รัฐมนตรี 

ว ่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ 

ยุทธศาสตร์  ๒๕๕๕ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย 

ด้านการศึกษา รองรับการเปล่ียนแปลงของ 

บริบทโลกภายใต้กรอบเวลา ๒ ปี ให้สามารถ 

พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ใน ๕ กลุ่มอาชีพ  

ได้แก่ เกษตรกรรม อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม  

ความคิดสร ้างสรรค์และอาชีพเฉพาะทาง  

อุทกภัย จึงได้มอบหมายให้ ดร.ศศิธารา 

พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทำาหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทย และกล่าว 

ถ้อยแถลงในการประชุมเต็มคณะเมื่อวันที่  

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสรุปสาระสำาคัญๆ  

ของการประชุมได้ ดังนี้

สาระส�าคัญของการประชุม
๑.  ถ ้อยแถลงของหัวหน ้าคณะ 

ผู้แทนไทย

 ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธาน 

คณะกรรมการแห่งชาติว ่าด้วยการศึกษาฯ  

แห่งสหประชาชาต ิและหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย  

กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัยสามัญของ 

ยูเนสโก ครั้งท่ี ๓๖ ณ สำานักงานใหญ่ยูเนสโก  

กรงุปารีส ประเทศฝร่ังเศส เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม  

๒๕๕๔ โดยได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อ 

ยูเนสโกในนามของรัฐบาลไทยและกระทรวง 

ศึกษาธกิาร ทีไ่ด้ให้ความสำาคญักบัสถานการณ์ 

อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ 

ประเทศไทย จนส่งผลกระทบต่อการศึกษา 

และมรดกทางวัฒนธรรม ทำาให้มีผู ้เสียชีวิต  

ทรัพย ์สินสูญหาย ธุรกิจ วิถีชีวิต รวมถึง 

สถานศึกษาและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

ได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตกว่า ๓๐๐ คน 

และผู้ได้รับผลกระทบกว่า ๒,๘๐๐,๐๐๐ คน  

ซึ่งในจำานวนนี้เป็นเด็กถึง ๑ ใน ๔ ส่วน สำาหรับ 

กระทรวงศึกษาธิการมีสถานศึกษาได้รับความ 

เสียหายประมาณ ๓,๕๐๐ แห่ง มูลค่าความ 

เสียหายในเบื้องต้นประมาณ ๘๐ ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก 

ต้องสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรยีน  โครงสร้างปัจจยั 

พื้นฐาน การจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน   

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ 

ไปยังสถานศึกษาที่ประสบภัยแล ้ว และ 

ยังจัดให้มีกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 

ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูอีกด้วย ปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการจึงแสดงความขอบคุณประเทศ 

ต่างๆ ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืและขอบคณุยเูนสโก 

ท่ี ได ้ช ่ วยป ้องกันอุทยานประวัติศาสตร ์ 

พระนครศรีอยุธยา แหล ่งมรดกโลกทาง 

วัฒนธรรม รวมทั้งเชิญชวนอาสาสมัครจาก 

ให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคของโลก  

จากสถานการณ์อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 

ทำาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราควรให้ความสำาคัญ 

ในเรื่องสมุทรศาสตร์ การบริหารจัดการ การ 

ปกป้องมหาสมุทรและชายฝั่ง ตามท่ีปรากฏ 

ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการด้าน 

วิทยาศาสตร์ของยูเนสโก  และขอให้ประเทศ 

สมาชกิได้มกีารผลกัดนัในเรือ่งนีด้้วย นอกจากนี ้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอยืนยันว่า 

ประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนการทำางาน 

ร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการ 

เสริมสร ้างสัมพันธภาพที่ดี ในการทำางาน 

ร่วมกับสำานักงานยูเนสโกที่กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิภาคหนึ่งของสหประชาชาติใน 

เอเชียแปซิฟิกเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความ 

สำาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรท้ังในด้าน 

การศึกษา วิทยาศาสตร ์  วัฒนธรรมและ 

การสื่อสารต่อไป

๒. การประกาศยกย่องบุคคลสำาคัญ 

ของไทยในกรอบงานยูเนสโก

 ที่ประชุมสมัยสามัญได้มีมติให้บรรจ ุ

รายการที่ประเทศไทยเสนอขอให้ยูเนสโก 

ร่วมเฉลิมฉลอง จำานวน ๒ รายการ โดยได้ 

ประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิรา  

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า  

ทรงเป็นบคุคลสำาคญัของโลก เนือ่งในโอกาส 

วันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี วันที่ ๑๐  

กันยายน ๒๕๕๕ ในฐานะที่ทรงมีผลงาน 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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ดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 

การอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรม และประกาศ 

ยกย่องหม่อมหลวง บญุเหลอื เทพยสวุรรณ  

เนือ่งในโอกาสวนัครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล  

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในฐานะที่เป็น  

ผู ้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วัฒนธรรม  

ภาษาและวรรณคดี การส่งเสริมสถานภาพ 

สตรี และการส่งเสริมสันติภาพ

 สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทวี  

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระนามเดิม พระเจ้า 

ลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา เป็น 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู ่หัว เสด็จพระราชสมภพแต่เจ้าจอม 

มารดาเปี ่ยม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.  

๒๔๐๕ ทรงเป็นพระอัยยิกาเจ ้า (ย ่า) ใน 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลฯ  

และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชฯ พระองค์ทรงดำารงตำาแหน่งองค์    

สภาชนนีสภาอุณาโลมแดง ซ่ึงเป็นช่ือของ 

สภากาชาดไทยเมือ่คร้ังแรกตัง้ในต้นรชักาลที ่๕  

เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียว และองค ์

สภานายิกา สภากาชาดไทย พระองค์ที่ ๒  

และทรงสร้างสถานพยาบาลขึ้น ปัจจุบันคือ  

โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา  

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทย และ 

พระองค์ยังทรงริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อ 

ให้การรักษาแก่ประชาชนที่อยู ่ห่างไกลด้วย  

สำาหรับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานั้น  

พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อ 

บำารุงโรงเรียนต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วน 

ภูมิภาค เช่น โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัฒโนทัย 

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวรนารีเฉลิม  

จังหวัดสงขลา เป็นต้น นอกจากนี้  ยังทรง 

สนพระทัยด้านศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้า  

ทรงสร้างโรงเรียนเย็บผ้าส่วนพระองค์ขึ้น ณ  

พระที่นั่งทรงธรรม บริเวณสวนศิวาลัย ภายใน 

พระบรมมหาราชวัง และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง  

“หูกทอผ้าพื้นบ้าน” ขึ้นที่พระตำาหนักศรีราชา

 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็น 

ผู ้มีคุณูปการอย่างสำาคัญท่านหนึ่งแก่วงการ 

การศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้าน 

การขยายโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการ 

ศึกษาทั้งในระดับการมัธยมศึกษา การฝึกหัด 

ครูและการอุดมศึกษา การอนุรักษ์ภาษาไทย  

การส่งเสริมการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  

การวจิารณ์วรรณคด ีการส่งเสรมิการสอนภาษา 

และวรรณคดีอังกฤษ รวมทั้งการทำาความ 

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาและวัฒนธรรม 

ของประเทศทีพ่ดูภาษาองักฤษตลอดจนส่งเสรมิ 

ความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

โดย ม.ล.บุญเหลือถือกำาเนิดในราชสกุล 

กุญชร เป็นบุตรคนสุดท้ายของเจ้าพระยา 

เทวศรวงวิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) กับ 

หม่อมนวล เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๕๔  

สำาเรจ็การศกึษาชัน้ประถมทีโ่รงเรยีนเซนโยเซฟ 

คอนแวนต์ ชัน้มธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนคอนเวนต์ 

ในปีนัง และได้เข้าเรียนจนจบระดับอุดมศึกษา 

ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้เข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากน้ันได้รับ 

ทนุไปศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัมเินโซต้าประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมารับราชการทำางาน 

ทางด้านการศึกษา และเป็นผู้บริหารตำาแหน่ง 

ในกระทรวงศกึษาธกิารและทบวงมหาวทิยาลยั

 อนึ่ง ในการประชุมสมัยสามัญของ 

ยูเนสโกครั้งนี้ ยูเนสโกได้มีมติประกาศยกย่อง 

บุคคลและเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ 

ของโลก จำานวนทั้งสิ้น ๙๘ รายการ อาทิ  

๒๐๐ ชาตกาลของริชาร์ด วากเนอร์ นักเขียน 

ชาวเยอรมัน และ ๓๐๐ ปีชาตกาลของฌอง- 

ฌาค รุสโซ นักปรัชญา/นักเขียน/นักการศึกษา  

ชาวสวิสและฝรั่งเศส เป็นต้น

๓. ผลการสมัครรับเลือกตั้งของไทย

 ในการประชุมสมัยสามัญครั้ งนี้  

นอกจากประเทศไทยจะได้รบัเลอืกดำารงตำาแหน่ง  

คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO  

Executive Board) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกลไก 

ห ลั ก ใ น ก า ร ทำ า ง า น ข อ ง ยู เ น ส โ ก แ ล ้ ว 

ประเทศไทยยังได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลชุดต่างๆ  

อีก ๔ ชุด ซึ่งจะเป็นเวทีให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ  

นักวิชาการ ในสาขาต่างๆ ได้แสดงบทบาทใน 

เวทโีลก รวมทัง้นำาองค์ความรูม้าพฒันาประเทศ 

ในด้านต่างๆ ด้วย โดยคณะกรรมการระหว่าง 

รฐับาลทีไ่ทยได้รบัเลอืกตัง้ ได้แก่ คณะกรรมการ 

สภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการ 

ด้านมนุษย์และชีวมณฑล (International  

Co-ordinating Council of the Programme on  
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Man and Biosphere – MAB) คณะกรรมการ 

สภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Intergovern-

mental Council for Management of Social  

Transformations – MOST) คณะกรรมการ 

ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยชีวจริยศาสตร์ (Inter- 

governmental Bioethics Committee – IGBC)   

และคณะกรรมการด้านกฎหมาย (Legal  

Committee) โดยคณะกรรมการทั้ง ๕ ชุด 

ดังกล่าว มีวาระ ๔ ปี สิ้นสุดในการประชุม 

สมยัสามญัของยเูนสโก ครัง้ที ่๓๘  ในปี ๒๕๕๘

๔. รฐัปาเลสไตน์เป็นสมาชกิใหม่ของ

ยูเนสโก

 รัฐปาเลสไตน์ได้ขอเข้าเป็นสมาชิก 

ขององค์การยูเนสโก โดยให้เหตุผลการขอ 

เข้าเป็นสมาชิกว่าเป็นการแสดงถึงการยอมรับ 

สิทธิมนุษยชนและเป็นการส่งเสริมสันติภาพ 

ในโลก ในช่วงการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้า 

คณะผู้แทนประเทศต่างๆ ในที่ประชุมเต็มคณะ  

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงการ 

เข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกของปาเลสไตน์ 

ว่ายังไม่ควรพิจารณาให้รัฐปาเลสไตน์เข้าเป็น 

สมาชิก แต่ควรจะรอให้เกิดความสงบและ 

สันติภาพในพื้นที่ดังกล่าวก่อน 

 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการกล่าว 

ถ้อยแถลงของประเทศต่างๆ สิ้นสุดลง ประธาน 

ในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระ 

การขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกของ 

รัฐปาเลสไตน์ ซึ่งประธานได้ขอให้เป็นการ 

ลงคะแนนโดยเปิดเผยและเป็นการขานชื่อตาม 

รายประเทศ (roll call) โดยจะต้องใช้คะแนน 

เสียงข้างมาก ๒ ใน ๓ จากจำานวนผู้ออกเสียง  

และจากการลงคะแนนของประเทศสมาชิก 

ทั้งหมด ๑๙๔ ประเทศ มีประเทศที่ลงคะแนน  

๑๗๓ ประเทศ งดออกเสียง ๕๒ ประเทศ  

ไม่รับรอง ๑๔ ประเทศ รับรอง ๑๐๗ ประเทศ  

ซึ่งเมื่อนับคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าได้เสียงเกิน  

๒ ใน ๓ จากจำานวนผูอ้อกเสยีง ดงันัน้ ทีป่ระชมุ 

สมยัสามญัของยเูนสโกครัง้ที ่๓๖ ให้การรบัรอง 

ให้ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก 

 ในส่วนของประเทศไทย เอกอัคร- 

ราชทูตไทยประจำากรุงปารีส ในฐานะผู้แทน 

ถาวรไทยประจำายูเนสโกเป็นผู้ลงคะแนนใน 

นามของประเทศไทย ซึ่งได้ใช ้สิทธิในการ 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศฝรั่งเศส 

 ขณะนี้ มี นั ก เ รี ยนไทยโครงการ  

๑ อำาเภอ ๑ ทุน ศึกษาอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศส  

จำานวน ๑๑๖ คน แบ่งเป็น รุ ่นที่ ๑ จำานวน  

๑๖ คน และรุ่นที่ ๒ จำานวน ๑๐๐ คน โดย 

ศึกษาในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร ์

สุขภาพ สังคมศาสตร ์  วิศวกรรมศาสตร ์  

เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม  

ฯลฯ สำาหรับนักเรียนที่รับทุนรุ ่นที่  ๑ ในปี  

๒๕๔๗ จำานวน ๙๒๑ คน สำาเร็จการศึกษา 

แล ้ว ๖๘๓ คน (ต ่างประเทศ ๔๓๘ คน  

ประเทศไทย ๒๐๐ คน) รุ ่นที่ ๒ ปี ๒๕๔๙  

มีผู ้รับทุน ๙๑๕ คน สำาเร็จการศึกษาแล้ว  

๒๐๒ คน (ต ่างประเทศ ๑๒๓ คน และ 

ประเทศไทย ๗๙ คน)  ซึ่งรัฐมนตรีว ่าการ 

กระทรวงศกึษาธกิารได้มอบหมายให้สำานกังาน 

ปลดักระทรวงศกึษาธกิารรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั 

ปัญหาต่างๆ ของการดำาเนินโครงการ ๑ อำาเภอ  

๑ ทุนทั้ง ๒ รุ ่น เพื่อนำาไปสู ่การเตรียมการ 

สำาหรับการคัดเลือกนักเรียนทุนในรุ่นที่ ๓ ให้ 

นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก่อนการเดินทางและ 

มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยจะ 

คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำานวน  

๙๒๘ ทุน และต้องมีผลการเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท ่ารวม 

ทุกภาคการศึกษาไม่ตำ่ากว่า ๓.๐๐ รายได้ของ 

บิดามารดารวมกันไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ต่อปี ซึ่งต่อไปอาจจะต้องเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้สมัคร 

รับทุนต้องสอบข้อเขียนได้คะแนนไม่ตำ่ากว่า 

ร้อยละ ๗๕

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึง 

ปัญหาทีน่กัเรยีนกงัวลคอืการไม่มงีานทำาเมือ่จบ 

การศึกษา จึงขอยืนยันว่าในรุ ่นที่ ๓ ต้องมี 

งานทำาทกุคน สำาหรบันโยบายใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ได้แก่ สัดส่วนของผู้รับทุนที่มีฐานะกับกลุ่มท่ี 

ผู ้ปกครองไม่สามารถส่งเสียได้ รวมท้ังการ 

ไม่จำากัดอยู่เพียง ๑๖ ประเทศ เช่น อาจเพิ่ม 

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา เป็นต้น การพบปะ 

กับนักเรียนทุนครั้งนี้จะได้นำาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ 

เพ่ือไปประมวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ และเพื่อประกอบการพิจารณาการ 

คัดเลือกนักเรียนทุนในรุ่นที่ ๓ ภายหลังจาก 

การคัดเลือกแล้วก็จะมีการติวเข้มก่อนเดินทาง 

และต้องคัดเลือกสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ  

๕ กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม   

พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพ 

เฉพาะทาง สำาหรับประเทศที่ไปศึกษาน้ันต้อง 

เป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และเป็น 

ประเทศทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนัเชงิเศรษฐกจิ  

หรือประเทศในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ โดย 

นกัเรยีนทีร่บัทนุต้องกลบัมาชดใช้ทนุในหน่วยงาน 

ตามที่กำาหนดไว้ ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะ 

ไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวนั้นจะอยู่ในกลุ่ม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ซึ่งกระทรวง 

ศกึษาธกิารไม่ได้ใหท้นุแต่จะดแูลให้ในระหว่าง 

ศึกษาในต่างประเทศ และให้สิทธิในการให้  

เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม รวมท้ังสิทธิใน 

การเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

ของสำานักงาน ก.พ. การให้หน่วยงานท้องถิ่น 

กำาหนดแนวทางรองรับนักเรียนทุนในการ 

ประกอบอาชพีในท้องถิน่ และจะมกีารประสาน 

ความร ่วมมือกับภาคเอกชนในการรองรับ 

นักเรียนทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไป 

งดออกเสียง เน่ืองจากคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ 

มมีตใิดๆ เกีย่วกบัเร่ืองนี ้อย่างไรกต็ามภายหลงั 

การลงคะแนนเสียง ประธานได้เปิดโอกาสให้ 

ประเทศต่างๆ ได้กล่าวแสดงเหตุผลเกี่ยวกับ 

การลงคะแนนเสียง ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าว 

แสดงความรู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของ 

ที่ประชุมและยืนยันท่าทีของสหรัฐอเมริกาว่า 

ยงัไม่ถงึเวลาทีอ่งค์การระหว่างประเทศจะรบัรฐั 

ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิก แต่ควรจะรอให้เกิด 

สันติภาพระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล  

ทั้งนี้  เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงปารีส  

ได ้กล ่ าวแสดงท ่าทีของประเทศไทยว ่า 

ประเทศไทยส่งเสริมการสร้างสันติภาพใน 

ตะวันออกกลางมาโดยตลอด โดยได้นำาเรื่องนี ้

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล ้ว แต ่เนื่องจาก 

ขณะนี้ประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาอุทกภัย  

ดังนั้นคณะรัฐมนตรีของไทยจึงยังไม่ได้แสดง 

เจตนารมณ์เกีย่วกบัเรือ่งนี ้จงึทำาให้ประเทศไทย 

ต้องงดออกเสียง

๕. การเย่ียมนกัเรยีนโครงการ ๑ อำาเภอ  

๑ ทุนที่ฝรั่งเศส

 ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ 

ของยูเนสโก คร้ังท่ี ๓๖ ดร.ศศิธารา พิชัย- 

ชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี 

โอกาสเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำาเภอ  

๑ ทุน จำานวน ๓๗ คน ที่กำาลังศึกษาอยู ่ที ่
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โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
สำาหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำาปี ๒๕๕๕

ตามที่  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ได้แถลงข่าวการเปิดโครงการ ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ (English Speaking Year 2012) โดยกล่าวว่าในการ 

ก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คนไทยต้องแข่งขันกับ 

นานาประเทศจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ 

เป็นสื่อกลางที่ใช้กันทั่วโลก หากแต่ปัจจุบันเราเรียนภาษาอังกฤษ 

มานานหลายปี สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องแต่กลับ 

ไม่กล้าพูด ทำาให้การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันน้อยลง กระทรวง 

ศึกษาธิการจึงต้องรณรงค์ด้วยการริเริ่มโครงการปีแห่งการพูดภาษา 

อังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 

ด้วยการเชิญชวนให้พูดภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๑ วัน ส่วนวันอื่น 

อาจเป็นการเรียน/พูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียน โดยมิต้องคำานึงถึง 

หลักไวยากรณ์มากจนเกินไปซึ่งจะเอื้อให้ทุกคนกล้าพูดกล้าใช้ภาษา 

อังกฤษมากขึ้น มิฉะนั้นแล้วจะมีแต่เฉพาะคนเก่งภาษาอังกฤษเท่านั้น 

ที่กล้าพูด ทั้งนี้หากโรงเรียนใดประสบความสำาเร็จในการส่งเสริมให้ 

นกัเรยีนพดูและใช้ภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ กระทรวงศกึษาธกิาร 

จะสนับสนุนแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ คอมพิวเตอร์  

Tablets เป็นต้น

*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

จิตรลดา จันทร์แหยม*

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

In cooperation with the AUA Language 
Center, the Bureau of International Cooperation, 

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education 
organized English language training for MOE personnel. 
The aim was to boost competency and confidence and 
encourage the use English in their work and daily lives. The 
two, six-week courses proved extremely successful. Most 
of the trainees were able to apply the knowledge gained 
to their daily task and in feedback they requested further 
training on a regular basis.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า

รับการอบรมทั้งสองรุ่นพบว่า ส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจต่อกระบวนการสอนของ Mr. Jaffrey 

Tatchner วทิยากรจากสถาบนัสอนภาษา AUA 

มากที่สุด เนื่องจากสอนอย่างมีขั้นตอน ตรง

ประเด็น สร้างบรรยากาศในการเรียนได้เป็น

อย่างด ีอธบิายเข้าใจง่าย ใช้สือ่อปุกรณ์ เอกสาร

ประกอบการสอนได้ด ีเปิดโอกาส และส่งเสรมิให้

ผูเ้ข้าอบรมได้ซกัถาม ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรู้  

ความเข้าใจ และเกิดความสนุกสนานในการ

เรียน หลังการอบรมได้รับความรู้มากขึ้น เกิด

ความมั่นใจ และสามารถนำาความรู้ไปปรับใช ้

ในการทำางานได้ ความพึงพอใจในภาพรวม 

ของโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ 

ประสงค์จะให้ดำาเนนิโครงการอบรมต่อไปอย่าง 

ต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ 

นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายของปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา กำาหนดวันพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อย 

สัปดาห์ละ ๑ วัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและครู

๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก (ส่ังซื้อ) หนังสือพิมพ์ภาษา

อังกฤษ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่และผลิตรายการภาษาอังกฤษผ่าน

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 

๓. สร้างเสริมความร่วมมือกับสถาบันภาษาเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และสถาน

เอกอัครราชทูตในการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ และ

๕. สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ

จากนโยบายข้างต้น สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เห็นความสำาคัญในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา AUA จัดโครงการฝึกอบรมภาษา

อังกฤษสำาหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE English Language Training Course  

2012– MELTc 2012) เพื่อดำาเนินการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะใน 

การใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศในชีวิตประจำาวันได้อย่างมั่นใจ 

และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรมมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำางานให้มากยิ่งข้ึน โดยดำาเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการ  

และผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการในวันทำาการ (๒ วัน/สัปดาห์) หลังเลิกงานตั้งแต่เวลา  

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐น. มีระยะเวลา ๖ สัปดาห์ (รวม ๒๔ ชั่วโมง) จำานวน  ๒ รุ่น ได้แก่ 

๑. รุ่นที่ ๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จำานวน ๒๕ คน 

 ระยะเวลาอบรม ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ เมษายน ๒๕๕๕

๒. รุ่นที่ ๒ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ-ชำานาญการพิเศษ จำานวน ๒๕ คน 

 ระยะเวลาอบรม ๒๓ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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โครงการเรอืเยาวชน
เอเชยีอาคเนย์ 
ประจ�าปี ๒๕๕๔
กชกร คัตตพันธ์*

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์  (Ship for Southeast Asian Youth 

Programme) เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาล

ประเทศในเอเชียอาคเนย์ ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และประเทศไทย ทำาขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ในสมัยที่ นายคาคุยอิ

*	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร	กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

The Ship for Southeast Asian Youth  
Programme (SSEAYP) is carried out by the  

Government of Japan in cooperation with the ten 
ASEAN member countries. The purpose of this programme is 
to promote friendship and mutual understanding among the  
youth of those countries, to broaden their perspective on the 
world, as well as to strengthen their motivation and ability in 
international cooperation through on-board activities and land 
visits. In addition, the young participants are encouraged to 
reflect upon the problems in their countries and to explore 
and develop possible solutions. Helping those who has been  
affected by the floods was a major concern for the Thai youth 
who joined the 38th Ship for Southeast Asian Youth programme 
in 2011. They went on to initiate a project named, “ASEAN
Corner for Flood Affected Libraries”. The project 
aimed to renovate libraries in flood affected schools 
while simultaneously promoting reading and raising 
levels of ASEAN awareness.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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ทานากะ ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 

ประเทศญี่ปุ่น และนายสัญญา ธรรมศักด์ิ  

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย  

โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าของโครงการและ 

ออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ สำาหรับประเทศที ่

เข้าร่วมโครงการจะออกค่าใช้จ่ายบางส่วน 

ในการคัดเลือก ฝึกอบรม และการต้อนรับ 

คณะเยาวชนของแต่ละประเทศ

ประเทศบรูไน และประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ได้ส ่งผู ้แทนเข้าร ่วม 

โครงการเมือ่เข้าเป็นสมาชกิสมาคมประชาชาติ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปี ๒๕๒๗  

และ ๒๕๓๘ ตามลำาดับ ต่อมาปี ๒๕๔๐  

ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว และสหภาพพม่า ได้ส่งผู้แทน 

เข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

ในปี ๒๕๕๔ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 

จะนำาคณะผู ้แทนเยาวชน (Participating  

Youth) จากกลุ ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม 

โครงการประเทศละ ๒๘ คน และหัวหน้าคณะ 

ผู้แทนเยาวชน (National Leader) ประเทศ 

ละ ๑ คน รวมทั้งคณะผู ้แทนเยาวชนจาก 

ประเทศญี่ปุ่น จำานวน ๔๐ คน รวม ๓๓๐ คน  

ร ่ วมเดินทางไปกับเรือ  โดยมี จุดเริ่ มต ้น  

(Assembly Point)  ของการเดนิทาง ณ ประเทศ 

ญี่ปุ่น ต่อจากนั้นเรือจะแวะเยือนประเทศต่างๆ  

ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย  

และเวียดนาม และส่งผู้แทนไปเยือนประเทศ 

กมัพชูา ระหว่างท่ีเรือแวะเยอืนประเทศมาเลเซยี  

โดยในปีนี้ เรือจะไม่แวะเยือนประเทศไทย  

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่  

๒๕ ตุลาคม - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในระหว่าง 

การเดินทางจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม 

บนเรือและกิจกรรมในประเทศที่แวะเยือน  

ได้แก่ การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่กำาหนด  

การกีฬาและนันทนาการ การแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 

ซึ่งกันและกัน การพักกับครอบครัว ตลอดจน 

การทัศนศึกษาในประเทศต่างๆ รวมระยะเวลา 

การเดินทางทั้งหมดรวม ๕๓ วัน

 การแต่งชุดประจำาชาติ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

 ๑. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์

 ๒. อายุระหว่าง ๑๘ - ๓๐ ปี 

 ๓. เป็นโสดทั้งนิตินัยและพฤตินัย และไม่มีพันธะใดๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 ๔. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

 ๕. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำาหนด

 ๖. สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้

 ๗. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเวลา ๑๔ วัน 

 ๘. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งอื่น และ/หรือทุนในโครงการอื่นของ สท.

 ๙. ผูท้ีเ่คยไปต่างประเทศในโครงการอืน่ใดของสำานกังานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ 

เดินทางกลับประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัครจึงจะมีสิทธิ์สมัคร

 ๑๐. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน

กิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ กิจกรรมบนเรือ และกิจกรรม

ระหว่างเยือนประเทศเจ้าภาพ

๑. กิจกรรมบนเรือ ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมทางวิชาการ

 ๑.๑ กจิกรรมสนัทนาการ มุง่เน้นให้เยาวชนผูเ้ข้าร่วมโครงการปรบัตวั เรยีนรูก้ารอยูร่่วมกนั 

เป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน 

 ๑.๒ กิจกรรมวิชาการ มุ่งเน้นในเรื่องของการแลกเปล่ียนประเด็นที่สำาคัญและน่าสนใจ 

ของแต่ละประเทศ ผ่านการกำาหนดหัวข้อใน ๘ ด้าน ได้แก่

  ๑.๒.๑ Corporate Social Contribution (CSC)

  ๑.๒.๒ Cross-Cultural Understanding Promotion (CCUP)

  ๑.๒.๓ Environment (Climate Change)

  ๑.๒.๔ Food and Nutrition Education

  ๑.๒.๕ Health Education (Measures against HIV/AIDS)

  ๑.๒.๖ International Relations (Japan-ASEAN Cooperation)

  ๑.๒.๗ School Education

  ๑.๒.๘ Youth Leadership Development 
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 ทัง้นี ้ผลของการแลกเปลีย่นในกจิกรรม

ในหัวข้อต่างๆ จะนำามาซึ่งกิจกรรมการพัฒนา 

สังคมซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป

๒. กิ จกรรมในประเทศเจ ้ าภาพ 

ประกอบด ้วย การต ้อนรับคณะเยาวชน 

กิจกรรม  Youth Leadership  Summit 

การเข้าเยีย่มสถานทีส่ำาคญัของประเทศเจ้าภาพ 

การเข ้าพักกับครอบครัวเจ ้าภาพ  การส่ง 

คณะเยาวชนกลับขึ้นเรือ 

 ๒.๑ การต้อนรับคณะเยาวชน และ

การส่งคณะเยาวชนกลับขึ้นเรือ (Welcoming  

Ceremony and Send-off Ceremony) เป็น

กิจกรรมที่จัดโดยรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพ  

เป็นการต้อนรับคณะเยาวชน ที่เดินทางมา

เย่ียมเยือนประเทศเจ้าภาพ และส่งเยาวชน 

ขึ้นเรือเมื่อเสร็จสิ้นการเยือน

 ๒.๒ กิจกรรม Youth Leadership 

Summit เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้คณะเยาวชน

จากโครงการเรือเยาวชนได้มีโอกาสพบปะกับ 

เยาวชนในท้องที่ของประเทศญ่ีปุ ่น (Local  

Youth) โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนกัน 

เกี่ยวกับประเด็นป ัญหาที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 

เยาวชนในปัจจุบัน พร้อมร่วมกันหาทางแก้ไข 

ร่วมกัน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เยาวชน 

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา และ 

พยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม 

ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว  

คณะเยาวชนยังได้เตรียมจัดนิทรรศการพร้อม 

การแสดงความยาวประมาณ ๓ - ๕ นาที เพื่อ 

แสดงต่อหน้าพระพักตร์ของเจ้าหญิง Kiko  

Akishino ด้วย

 ๒.๓ การเข ้าเยี่ยมคารวะเจ้าชาย 

และเจ้าหญิงอากิชิโนะ (T.I.H Prince and  

Princess Akishino) ณ พระตำาหนักในเมือง 

โตเกียว ตัวแทนคณะเยาวชนได้มีโอกาสเข้า 

เยี่ยมคารวะและได้มีปฏิสันถารกับทั้งสอง 

พระองค์ร ่วมสามสิบนาที ทั้งนี้ เจ้าชายได้ 

กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นำ้าท่วม 

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย และขอบคณุประเทศไทย 

ที่ให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งเกิด 

สึนามิเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ ่านมา  

นอกจากนี้ ยังได้แสดงความสนใจในประเทศ 

ไทย โดยท่านได้มีโอกาสไปแลกเปล่ียนทาง 

วชิาการทีป่ระเทศไทยบ่อยครัง้ และได้ตรสัฝาก 

ความระลึกถึงท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อีกด้วย ทางด้านเจ้าหญิง ท่านได้เคยเข้าร่วม 

โครงการเรือเยาวชนมาก่อน และจากการ 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำาให้ท่านเข้าใจ 

และเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสานต่อ 

โครงการที่เป็นความร่วมมือทางด้านสังคมและ 

วัฒนธรรมน้ี และท่านได้ให้การสนับสนุนโดย 

การให้โอกาสคณะตัวแทนโครงการเรือเยาวชน 

แต่ละรุ ่นเข้าพบทุกปี นอกจากนี้ ท่านยังได ้

แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ ์

นำ้าท่วมที่เมืองไทยด้วย

 ๒.๔ การเข้าเยีย่มคารวะ 

นายกรัฐมนตรี Yoshihiko Noda 

ตัวแทนคณะเยาวชนได้มีโอกาส 

เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตร ี

Yoshihiko Noda ของญี่ปุ ่น 

และซึ่งปีนี้ ผู้นำาเยาวชน (Youth 

Leader)  ของประเทศไทย 

ได ้มี โอกาสกล ่าวรายงาน ณ Cabinet 

Office ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตร ี

ได ้กล ่าวเน ้นยำ้าถึงความสำาคัญของความ

สัมพันธ ์ระหว ่างอาเซียนและญี่ปุ ่น และ 

แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์นำ้าท่วมของ 

ประเทศไทยด้วย

 ๒.๕ การเข ้าเยี่ยมสถานท่ีสำาคัญ 

ของประเทศเจ้าภาพ (Institutional Visit)  

คณะเยาวชนได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชมสถานท่ี 

สำาคัญต่างๆ ของประเทศเจ้าภาพ อาทิ YMCA  

ของประเทศญี่ปุ่น University of Philippines  

ของสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ASEAN Secretariat  

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ  

University of Economy ของสาธารณรัฐ 

สังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น ทั้งน้ี กิจกรรม 

ดังกล่าวมุ ่งเน้นให้คณะเยาวชนได้มีโอกาส 

รู ้จักสถานที่สำาคัญเหล่านี้ และได้พบปะกับ 

เยาวชนท้องถ่ิน (Local Youth) เพื่อได้พูดคุย 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์  

และทำาความรู้จักซึ่งกันและกัน 

การจัดนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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 ๒.๖ การเข้าพกักบัครอบครวัเจ้าภาพ  

(Home stay) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชน 

ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการได้สัมผัสและใช้ชีวิตใน 

ประเทศต่างๆ ร่วมกบัครอบครวัประเทศเจ้าภาพ  

ซึง่กจิกรรมดงักล่าวทำาให้คณะเยาวชนได้เข้าใจ 

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้ 

ชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

กจิกรรมภายหลงัจากจบโครงการ
ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนความเห็น 

ทางวิชาการระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ  

ซึง่เยาวชนได้สะท้อนถงึปัญหาทีส่ำาคญัทีเ่กดิขึน้ 

ในประเทศต่างๆ และแลกเปลี่ยนมุมมองและ 

ทศันคตเิกีย่วกบัแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างกนั  

พร ้อม ท้ังนำาความรู ้ และประสบการณ ์ที ่

ได้รับจากการเยือนประเทศต่างๆ แล้วนั้น  

คณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจำาเป็นต้องนำา 

กิจกรรมที่ได้จากการตกผลึกความคิดร่วมกัน

มาดำาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และ 

ประเทศต่อไป 

ในปีนี้ กิจกรรมที่คณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนจากประเทศไทยเลือกท่ีจะ 

ดำาเนินการคือ กิจกรรม J-ASEAN CORNER FOR FLOOD-AFFECTED LIBRARY โดยมี 

วัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ 

๑. ฟื ้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนำ้าท่วม โดยเน้นไปที่การสร้างห้องสมุด 

และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และ

๒. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของอาเซียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มดำาเนินการกับโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำาร่องก่อนจะต่อยอดไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
๑. ได้ฟื้นฟูทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

๒. ได้สร้างเครือข่ายการทำางานในแวดวงการศึกษากับคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทั้งจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

๓. ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ และแนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาเยาวชนกับ 

ประเทศต่างๆ ซึ่งสามารถนำามาปรับใช้กับประเทศไทยได้

๔. ได้รู ้จักประเทศต่างๆ ผ่านการใช้ชีวิตและการสัมผัสกับประชาชนและชุมชนใน 

ท้องที่อย่างแท้จริง

๕. ได้นำาความรู ้และประสบการณ์ที่ได ้รับมาปรับใช้ในการทำางานและการพัฒนา 

กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

การเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำาคัญของประเทศต่างๆ

การพักกับครอบครัวเจ้าภาพ
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การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสขององค์การซีมีโอ  
คร้ังท่ี ๓๔ คู่ขนานการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
ด้านการศึกษาของอาเซียน คร้ังท่ี ๖ และ 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา 
ของอาเซียนบวกสาม คร้ังท่ี ๒

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการซีมีโอ 

และสำานักเลขาธิการอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที ่

อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ซีมีโอ) ครั้งที่ ๓๔ (34th HOM) คู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน  ครั้งที่ ๖ (6th SOM-ED) และ 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม  

ครั้งที่ ๒ (2nd SOM-ED +3) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม 

๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม กรุงเทพฯ 

ความเคลื่อนไหว

พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล*

*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ความเคลื่อนไหว

In collaboration with the Southeast Asian  
Ministers of Education Secretariat and the ASEAN 
Secretariat, the Ministry of Education of Thailand 

hosted the 34th SEAMEO High Officials Meeting (HOM), 
parallel to the 6th ASEAN Senior Officials Meeting on Education 
(SOM-ED) and the 2nd ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting 
on Education (SOM-ED+3) between 17 and 20 January, 2012 in 
Bangkok. 

Education for All (EFA), Education for Sustainable Development 
(ESD) and disaster risk reduction in education were key topics at 
the SEAMEO HOM. Lead countries reported back to the SEAMEO 
high officials on relevant activities, including the ten SEAMEO-
ASEAN-UNESCO collaborative projects designed to accelerate 
achievement of the Education for All goals in Southeast Asia. The 
results of the Meeting will be submitted for approval to the 47th 

SEAMEO Council Conference to be hosted by Vietnam in 2013. 
The 6th ASEAN SOM-ED considered progress made on a 

number of joint research projects as well as the ASEAN-China 
Youth Caring and Sharing Programme on the theme “Youth: the 
Future for ASEAN China Relations”. This project was implemented 
in Bangkok, Thailand and Yunnan, the People’s Republic of China 
to support ASEAN Community Building in 2015.

Back to back with the SEAMEO HOM and the ASEAN 
SOM-ED, the 2nd ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on 
Education (SOM-ED+3) was held to approve the ASEAN+3
Action Plan on Education (2010-2020) and Terms of 
Reference (TOR) for ASEAN+3 Ministerial Meeting. 

Thailand has offered to host the 34th SEAMEO 
High Officials Meeting, the 7th ASEAN SOM-ED and 
the 3rd ASEAN SOM-ED+3 in November, 2012.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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พิธีเปิดการประชุม 
วันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา 

๐๘.๓๐ น. โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) เป็น 

ประธาน ได้กล่าวถึงความสำาคัญของความ 

ร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศในอาเซียน 

ที่ต้องร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้ได้รับ 

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันใน 

ภูมิภาค รวมทั้งกล่าวชื่นชมการทำางานของ 

องค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ  

จำานวน ๑๙ ศูนย์ ทั้งยังกล่าวถึงความสำาคัญ 

ในการทำางานร่วมกนัระหว่างอาเซยีนและซมีโีอ  

ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้บรรลุเป้าหมายสู่การสร้างประชาคม 

อาเซียนที่เข้มแข็งด้วย 

ในการประชุมเจ ้าหน ้าที่อาวุ โสของ 

องค์การซีมีโอและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส  

ด้านการศึกษาของอาเซียน มีปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม (Mr. Hj  

Mahrub bin Hj Murni) ทำาหน้าที่ประธานการ 

ประชุม สำาหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 

ด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒  

มอีธบิดีกรมการอดุมศกึษาของกมัพชูา (Mr. Mak  

Ngoy) ทำาหน้าที่ประธานการประชุม หัวหน้า 

คณะผู ้แทนฝ่ายไทย คือ รองปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา)

ท่ีประชุมวาระเฉพาะของการประชุม 

เจ ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่  ๓๔                

ได้เห็นชอบการดำาเนินงานต่างๆ ในกรอบของ 

องค์การซีมีโอ ประกอบด้วย งบประมาณ ๓ ปี  

ระหว่างปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  

และปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ รบัทราบการรายงานผล 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ  

เห็นชอบการแก้ไขกฎระเบียบของศูนย์ซีมีโอ 

เรคแซม ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า เครือข่ายทรอปเมด  

และศูนย์ซีมีโอโวคเทค เห็นชอบการเสนอ 

ข้อแก้ไขกฎบัตรของซีมีโอ การเสนอปรับแก้ไข 

บันทึกความเข้าใจของศูนย์ซีมีโอเซ็น (ด้านการ 

ศึกษาพิเศษ) และเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ 

และกฎระเบียบในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค 

ด้านการศึกษาตลอดชีวิตที่เวียดนาม เป็นต้น   

โดยในส่วนที่ผู้แทนประเทศไทยแจ้งท่ีประชุม 

มีดังนี้ 

๑) การบริจาคเงินเพ่ือซ่อมแซมอาคาร 

หม่อมหลวงปิ ่น มาลากุล ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ 

สำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำานักงาน 

เลขาธิการซีมีโอ 

๒) การเสนอให้มีการทบทวนการแก้ไข 

กฎบัตรซีมีโอ ตามที่ให้มีการประชุมสภาซีเมค 

ทุก ๒ ปี คงเป็นลักษณะเช่นเดิมท่ีให้มีการ 

จัดการประชุมทุกปี เพื่อสามารถติดตามความ 
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เคลื่อนไหวด้านการศึกษาที่จะก้าวสู่ประชาคม 

อาเซียน ในปี ๒๕๕๘  

การประชุมเต็มคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

ของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๔ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙  

มกราคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมได้รับทราบและ 

เห็นชอบการดำาเนินงาน โครงการ กิจกรรม 

ต่างๆ รวมทั้งร่วมกันอภิปรายประเด็นด้าน 

การศึกษาที่มีความสำาคัญของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ้  อาทิ  ผลการประชุม 

ผู ้อำานวยการศูนย ์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ  

สถานะและการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาค 

ให้แก่สำานกัเลขาธกิารซมีโีอ สถานะและการใช้ 

ประโยชน์ของเงินบริจาคของประเทศไทย 

ให้แก่สำานักเลขาธิการซีมีโอ สถานะของเงิน 

กองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ  

งบประมาณ ๓ ปี (ระหว่างปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  

ถึงปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘) ผลการประชุมระหว่าง 

ซมีโีอและยเูนสโก คร้ังที ่๔ การดำาเนนิโครงการ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนของซีมีโอ (ปี ๒๕๕๓/ 

๒๕๕๔) การดำาเนินความร่วมมือระหว่าง 

ซีมีโอ-APCEIU การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ซึ่งประเทศ 

เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ความก้าวหน้าของ 

โครงการรางวัลนานาชาติ M-I-T iAward  

(Malaysia-Indonesia-Thailand Internation-

alisation Award) ผลการประชุมความร่วมมือ 

ระหว่างซีมีโอและอาเซียน แผนปฏิบัติการ  

๑๐ ปี ของซีมีโอ (ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  

โครงการซมีโีอคอลเลจ : การเสรมิสร้างศกัยภาพ 

ของซมีโีอในการส่งเสรมิการศกึษาและการพฒันา 

ทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 

ความก้าวหน้าการดำาเนนิโครงการจดัการศกึษา 

สำาหรับกลุ ่มด้อยโอกาส ๑๐ โครงการ โดย 

ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ (ประเทศไทยรับเป็น 

เจ้าภาพ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์การ 

เรียนรู้ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพ่ือ 

การป้องกัน HIV และ AIDS) เป็นต้น

อนึ่ง ผู้แทนประเทศไทยได้แจ้งการเป็น 

เจ ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค ในปี  

๒๕๕๕ จำานวน ๒ โครงการ ได้แก่ การประชุม 

ผู ้อำานวยการศูนย ์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์ระดับภูมิภาคของ 

ซีมีโอทั้ง ๑๙ ศูนย์ เป็นกลไกและเครื่องมือใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความ 

พร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน และ 

การประชุมเรื่อง “Moving Forward to Reach  

the Unreached Population Groups in  

Southeast Asia มวีตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่แีละประสบการณ์ เกีย่วกบั 

การดำาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ 

โครงการด้านการศึกษาเพ่ือการป้องกัน HIV  

และ AIDS ระหว่างประเทศสมาชิกของซีมีโอ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสนับสนุนการ 

เคลือ่นย้ายนกัศกึษาในประเทศสมาชกิอาเซยีน  

ได้แก่ โครงการเคล่ือนย้ายนักศึกษามาเลเซีย  

อินโดนีเซีย และประเทศไทย (M-I-T Student  

Mobility Programme)  และการขยายโครงการ 

ดังกล่าวไปสู ่ประเทศอื่นๆ รวมท้ังให้มีการ 

ประสานการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง 

ศูนย์ซีมีโอไรเฮด และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

อาเซียน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ 

ศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๖ ในวันท่ี ๑๙  

มกราคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมได้รับทราบและ 

พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการ 

ด ้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ได ้แก ่  

ผลการประชุมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ภายหลังจาก 

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนอย่างไม่เป็น 

ทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ  

เมอืงบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี และการดำาเนนิ 

กิจกรรมและความร่วมมือด้านการศึกษาใน 

อาเซยีน (รายงานโดยสำานกัเลขาธกิารอาเซยีน)  

เช่น การดำาเนินการพัฒนาระบบการถ่ายโอน 

หน่วยกิตในมหาวิทยาลัย ซ่ึงดำาเนินการโดย 

เครือข ่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โครงการ  

Community & Harmony in ASEAN through  

Tertiary Education Relations (CHARTER)   

ซึ่งเสนอโดยประเทศสิงคโปร์ เพ่ือส่งเสริมการ 

แลกเปล่ียนทางด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ ์

ระหว่างนักเรียนอุดมศึกษาในอาเซียน การ 

แข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี ๕  

ที่ประเทศอินโดนี เซีย และประเทศบรูไน 

ดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 

ประถมศึกษาอาเซียน ครั้งที่  ๖ การจัดทำา 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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สาม (๒๕๕๓ - ๒๕๖๓) โดยสำานักเลขาธิการ 

อาเซียนได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกใน 

การพิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมให้ 

ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว  

เพือ่ให้การดำาเนนิการเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน โดย 

ขอให้พจิารณาการดำาเนนิกจิกรรมไม่ให้ซำา้ซ้อน

กับสาขาความร่วมมืออ่ืนๆ ในอาเซียนด้วย   

๒) ให้ความเห็นชอบรายละเอียดและขอบข่าย 

การดำาเนนิงาน (TOR) ของการประชมุรฐัมนตร ี

ศกึษาอาเซยีนบวกสาม ตามทีส่ำานกัเลขาธกิาร 

อาเซียนได้ยกร่าง และจากการเสนอปรับแก้ไข 

ข้อความจากประเทศสมาชิก   

ประเทศอนิโดนเีซยีจะเป็นเจ้าภาพจดัการ 

ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ัง ท่ี  ๗  

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมือง 

ยอร์กยาการ์ต้า โดยในการประชุมดังกล่าว  

จะจัดให้มีการประชุมคู่ขนานกับการประชุม 

รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑ และ 

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออก  

ครั้งที่ ๑ ด้วย สำาหรับการประชุมเจ้าหน้าท่ี 

อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน คร้ังท่ี ๗  

จะจัดคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

ของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมเจ้าหน้าที่ 

อาวโุสด้านการศกึษาอาเซยีนบวกสาม ครัง้ที ่๓  

ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕ ทีป่ระเทศไทย 

เอกสารต้นฉบับต้นแบบหลักสูตรเกี่ยวกับ 

อาเซียน การจัดทำาตัวชี้วัดด้านการศึกษาใน 

ตัวชี้วัดของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อา เซียน  โครงการแลกเปลี่ ยนนัก เ รี ยน 

มัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่  ๑๑ ที่ประเทศ 

อินโดนีเซีย เป็นต้น

นอกจากน้ี  ผู ้อำ านวยการสำานักงาน

เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน            

ได้รายงานความก้าวหน้าการดำาเนินกิจกรรม

ของเครือข ่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เช ่น 

โครงการพัฒนาระบบถ่ายโอนหน่วยกิตใน

อาเซียน (ASEAN Credit Transfer System : 

ACTS) เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษาและนกัวชิาการ

ในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถเปลี่ยนแปลง

สถานศึกษาภายในกลุ ่มประเทศสมาชิก 

ภายใต้หลกัการทีต่กลงร่วมกนั โครงการประกนั

คุณภาพการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา โครงการ

แลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม และ

โครงการวิจัยร่วม 

ทัง้น้ี ผูแ้ทนประเทศไทยได้ร่วมแสดงความ 

คิดเห็นและนำาเสนอ ดังนี้

๑) การดำาเนินโครงการเยาวชนอาเซียน -  

จีน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร 

และแบ่งปัน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ 

กระทรวงการต ่างประเทศและเครือข ่าย 

มหาวิทยาลัยอาเซียน ดำาเนินโครงการฯ  

ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ  

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) และสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน (ยูนนาน)   

๒) การสนับสนุนการดำาเนินโครงการ  

ASEAN Credit Transfer System โดย 

เสนอให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนดำาเนิน 

โครงการดังกล่าวร่วมกับศูนย์ซีมีโอไรเฮด ซึ่ง 

ได้ดำาเนินโครงการ Malaysia-Indonesia- 

Thailand Mobility Programme เพ่ือให้เกิด 

การพฒันาระบบการถ่ายโอนหน่วยกติ ในระดบั 

อุดมศึกษาของอาเซียน

๓) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 

ประถมศึกษาอาเซียน ซึ่งประเทศอินโดนีเซีย 

ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นเวลา ๕ ปี โดยประเทศไทยยินดีจะเป็น 

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในอนาคต

๔) การสนับสนุนให ้มีการจัดประชุม 

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน  

คู ่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของ 

ซีมีโอต่อไป เพื่อเป็นการรองรับการก้าวสู ่ 

ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ 

ศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒ ใน 

วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ทีป่ระชมุได้รบัทราบ 

และพิจารณาประเด็นที่ เกี่ยวข ้องกับการ 

ดำาเนนิการด้านการศกึษาในกรอบความร่วมมอื 

อาเซียนบวกสาม ได้แก่ ๑) การให้ความเหน็ชอบ 

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวก 
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สมทรง งามวงษ์*

๕ ปี สถาบันขงจ่ือในประเทศไทย

เมื่ อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รองปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา) รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล) และ 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดงานฉลองครบรอบ ๕ ปี การก่อตั้ง 

สถาบนัขงจื่อในประเทศไทย ณ โรงแรม อมาร ีวอเตอรเ์กต ประตนูำ้า

สำานักงานฮั่นปั ้น (HANBAN) หรือสำานักงานส่งเสริม 

ภาษาจีนนานาชาติ (Office of Chinese Language Council 

International: TOCLCI) หรือชื่อเดิมคือสำานักงานแห่งชาติ 

เพ่ือการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (National Office 

 for Teaching Chinese as a Foreign Language) ได้เสนอจัดตั้ง 

สถาบันขงจื่อขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙  ภายหลังการ 

ลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ 

สำานักงานฮั่นปั ้น โดยสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหา 

*	 หัวหน้�กลุ่มคว�มร่วมมือทวิภ�คี	๑	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

To promote the study of Chinese culture and 
language and to strengthen the relationship between the 
People’s Republic of China and other countries, a total of 
358 Confucius Institutes and 500 Confucius Classrooms have 
been established worldwide. Following the 2006 Framework 
of Cooperation between the Thai Education Ministry and the 
China National Office for Teaching Chinese as a Foreign 
Language (HANBAN), the number of Confucius Institutes 
in Thai universities was increased to 12 and Confucius 
Classrooms in Thai schools to 11. The Confucius Institute 
Headquarters in Beijing has provided support in the form of 
funding, teachers, teacher training, curriculum, instructional 
program, educational materials and standard Chinese 
language tests to facilitate the organization of academic/
cultural activities. Currently, 800,000 Thais are studying  
       Mandarin and the number keeps increasing.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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ผลกำาไร และเป็นสาขาย่อยของสำานักงานใหญ ่

ทีต้ั่งอยู ่ณ กรงุปักกิง่ มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุ 

และส ่ง เสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 

ในประเทศไทย ได้แก่ การสนับสนุนการผลิต 

สื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การสอบ 

วัดความรู้ภาษาจีน (HSK) การจัดโปรแกรม 

การเรียนภาษาจีน การบูรณาการหลักสูตร 

ภาษาจีน  และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

ป ัจจุบันรัฐบาลจีนได ้จัด ต้ังสถาบันขงจื่อ 

ในสถานศึกษาของไทยแล ้ ว  ๑๒ แห ่ ง 

ได้แก่  ๑. สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั ๒. สถาบนัขงจือ่แห่งมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์  ๓. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  ๔.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง  ๕. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่  ๖. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  ๗. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม  ๘. สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๙. สถาบันขงจื่อ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

๑๐. สถาบันขงจ่ือภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์  ๑๑. สถาบันขงจื่อเทศบาลเบตง  

๑๒. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้  

ตามหลักการเบ้ืองต้นรัฐบาลจีนจะสนับสนุน 

งบประมาณในการเริม่ดำาเนนิการให้มหาวทิยาลยั 

แห่งละ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ  

และจะส่งผู้อำานวยการสถาบันซึ่งเป็นคนจีนมา 

ประจำาอยูท่ี่สถาบันขงจ่ือด้วย โดยได้รบัเงนิเดอืน 

โดยตรงจากประเทศจีน

ต่อมาในปี ๒๕๕๒ รัฐบาลจีนได้อนุมัติ 

ให้เปิดห้องเรียนขงจ่ือในโรงเรียนของไทยอีก  

๑๑ แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖ แห่ง  

และโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 

ส ่งเสริมการศึกษาเอกชน ๕ แห ่ง โดยม ี

งบประมาณในการเริม่ดำาเนนิการให้โรงเรยีนละ 

ประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ   

พร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และ 

ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนมาช่วยสอนที่ 

ห้องเรยีนขงจือ่ ทัง้นี ้สำานกังานฮัน่ป้ันได้กำาหนด 

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งห ้องเรียนขงจื่อใน 

โรงเรียนของไทยดังนี้

 โรงเรียนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นเวลานาน

 โรงเรยีนจะต้องมนีกัเรยีนเรยีนภาษาจนีอยู่เป็นจำานวนมาก

 โรงเรียนจะต้องรับครูอาสาสมัครจีนติดต่อกันมาหลายปีและรับอย่างน้อย ๒ - ๓ คน

 โรงเรียนจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในท้องถิ่น  

หรือภูมิภาคนั้นๆ 

นอกจากนี ้หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษาจะต้องพจิารณาให้การสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

เกี่ยวกับกิจกรรมของห้องเรียนขงจื่อด้วย สำาหรับห้องเรียนขงจื่อที่เปิดดำาเนินการอยู่ตามโรงเรียน 

ต่างๆ ของไทยในขณะนี้ ได้แก่  ๑. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ๒. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

หอวัง นนทบุรี  ๓. โรงเรียนลำาปางกัลยาณี   ๔. โรงเรียนระยองวทิยาคม  ๕. โรงเรยีนภเูกต็วทิยาลยั   
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๖. โรงเรียนจิตรลดา  ๗. โรงเรียนอัสสัมชัญ 

พาณิชยการ  ๘. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง 

(เชียงใหม่)  ๙. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 

(ชลบรีุ)  ๑๐. โรงเรยีนศรนีคร (สงขลา)  ๑๑. โรงเรยีน 

ไตรมิตรวิทยาลัย

รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความต้องการและ 

ความสำาคัญของการเผยแพร่ภาษาจีนและ 

วัฒนธรรมจีนสู ่ภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่าง 

ถูกต้อง จึงมีนโยบายที่จะก่อตั้งสถาบันขงจื่อ 

เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความ 

เข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกระชับความสัมพันธ ์

อันดีระหว่างประเทศ ปัจจุบัน (ค.ศ. ๒๐๑๒)  

รัฐบาลจีนได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อทั่วโลก ๓๕๘  

แห่ง และห้องเรียนขงจื่อกว่า ๕๐๐ แห่ง ซึ่ง 

สถาบนัขงจือ่และห้องเรยีนขงจือ่ในประเทศไทย 

ถือเป็นความสำาคัญลำาดับต้นๆ ที่รัฐบาลจีน 

ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานอย่างเต็มที่  

ดังนั้นจึงทำาให้จำานวนผู้เรียนภาษาจีนของไทย 

สูงถึง ๘๐๐,๐๐๐ คน และกำาลังทวีความ 

ต้องการเรียนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของยูเนสโก คร้ังท่ี ๑๘๙
รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี*

*	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

ความเป็นมา
ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร 

ของยูเนสโกในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก 

ครั้งที่ ๓๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยจะดำารงตำาแหน่ง 

ดังกล่าวเป็นเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึง 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการบริหารของ 

ยูเนสโกประกอบด้วยสมาชิกจำานวน ๕๘ คน ซึ่งจะมาจาก 

การเลือกตั้งกรรมการจำานวนครึ่ งหนึ่ งในการประชุม

สมัยสามัญทุก ๒ ปี เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณาและติดตาม 

การดำาเนนิงานของสำานกัเลขาธกิารของยเูนสโกใหส้อดคลอ้ง 

กับมติที่ประชุมสมัยสามัญ พิจารณาเสนอระเบียบวาระ 

การประชมุสมยัสามญั โครงการ/กจิกรรม และการปฏิบัติงาน 

ขององค์การยูเนสโก รวมท้ังงบประมาณขององค์การตามที่ 

Thailand was elected as a member of the 
UNESCO Executive Board during the 36th General 

Conference in 2011 and participated in the 189th Session 
of the Executive Board, which took place in Paris between 29 
February and 3 March 2012. In his statement to the Executive Board, 
the Thai Minister of Education underlined the importance of member 
states’ contributions for the realization of the organization’s short 
and medium term goals, set out in the proposed a roadmap. He 
pointed out that despite having to support national recovery and 
rehabilitation efforts following the floods, Thailand had already met 
its obligations as a sign of its commitment to the UNESCO mandates. 
The Minister also urged UNESCO to give priority to education and 
to work more closely with other agencies within the UN family on 
overlapping concerns. On the issue of gender equity he informed 
the Executive Board that Thailand has established a Women’s 
Development Fund to widen Thai women’s access to education,
public health and employment.
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ผู้อำานวยการใหญ่เสนอ พิจารณารายงาน 

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เพื่อติดตามและ 

ประ เ มินผล กระตุ้ น ให้มี การจัดประชุม 

หน่วยงานท่ีมิใช่ของรัฐบาลแต่ดำาเนินงาน 

เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ 

มนุษย์ศาสตร์ให้ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

ที่สอดคล้องกับมติของการประชุมสมัยสามัญ  

และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายงานและ 

กิจกรรมขององค์การ

การประชุมคณะกรรมการบริหารของ 

ยูเนสโกครั้งท่ี ๑๘๙ นี้  จัดขึ้นในวันที่  ๒๙  

กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปารีส  

ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงจัดเร็วกว่ากำาหนดปกติ  

เนือ่งจากว่าขณะน้ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระสบกบั 

ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อันเป็นผล 

มาจากการที่สหรัฐอเมริกาลดงบประมาณที่ 

สนับสนุนองค์การ ด้วยสาเหตุที่ยูเนสโกได้รับ 

ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดในระหว่างการ 

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๖ เมื่อเดือนตุลาคม  

๒๕๕๔ ทำาให้มีความจำาเป็นที่จะต้องหารือ 

แนวทางการจัดการกับสถานการณ์ทางการเงิน  

ขององค์การโดยเร็ว

สาระส�าคัญของการประชุม
การประชุมคร้ังน้ีเร่ิมจากการท่ีผู้อำานวยการ 

ใหญข่ององคก์ารไดร้ายงานสถานการณก์ารเงนิ 

ขององค์การ และมาตรการที่ได้นำามาใช้ใน 

องค์การเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นของ 

โครงการ เช่น การลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ของสำานักงาน การส่งเสริมโครงการ 

ลาออกโดยสมัครใจ การระงับการจ้างตำาแหน่ง 

บางตำาแหน่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง 

กองทุนฉุกเฉิน (Emergency Multi-donor  

Fund) เพื่อเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมในสาขา 

หลักขององค์การ คือการศึกษา วิทยาศาสตร์  

และวัฒนธรรม ซึ่งนับจนถึงส้ินเดือนมกราคม  

๒๕๕๕ มีประเทศสมาชิกต่างๆ ได้บริจาค 

เพิ่มเติมจำานวน ๒๖.๑ ล้านเหรียญสหรัฐ

ใน เ ร่ืองนี้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง 

ศึกษาธิการได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม 

เต็มคณะว่าประเทศสมาชิกควรให้ความสำาคัญ 

และร่ วม กันทุกวิ ถีทางที่ จะ ช่วยบรร เทา 

สถานการณ์การขาดสภาพคล่องทางการเงิน  

และในกรณีของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะ 

ประสบกับสภาวะอุทกภัยซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ 

ของประเทศ ประเทศไทยยังคงยืนยันและ 

มุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิการตามเปา้หมายของยเูนสโก  

โดยได้จัดส่งเงินอุดหนุนให้กับองค์การเร็วข้ึนกว่า 

ปกติ และได้กำาหนดท่ีจะสนับสนุนการซ่อมแซม 

อาคารสำานักงานยูเนสโกท่ีกรุงเทพฯ นอกจากน้ี  

ประเทศไทยยังได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับเรื่อง 

การส่งเสริมบทบาทของสตรีซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 

สำาคัญขององค์การด้วย โดยจะเห็นได้จาก 

การที่ประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรี 

เพื่อสร้างโอกาสให้กับสตรี ได้เข้าถึงการศึกษา  

สาธารณสุขและการมีงานทำา ซึ่งถือว่าเป็นการ 

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศชายหญิง  

ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ยงัไดก้ลา่วสนบัสนนุมาตรการในการดำาเนนิการ 

ของผู้อำานวยการใหญ่ยูเนสโกในการจัดการกับ 

สถานการณ์การเงินขององค์การโดยเห็นว่า 

ยเูนสโกควรทีจ่ะใหค้วามสำาคญักบักจิกรรมดา้น 

การศึกษา ซ่ึงเป็นโครงการหลักขององค์การ  

และควรจะระดมความร่วมมือจากหน่วยงาน 

สหประชาชาติอื่นๆ เ พ่ือร่วมดำา เนินงาน 

กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ที่อยู่ภายในการรับผิดชอบ 

ขององค์การยูเนสโก

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุม 

ครั้งนี้ มีหลายประเทศท่ีได้กล่าวสนับสนุนให้มี 

การบรรจปุญัหาความรนุแรงในประเทศซเีรยีไว ้

ในระเบียบวาระด้วย เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ซึ่งยูเนสโกมีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมเรื่องสิทธิ 

มนุษยชนด้วย และเห็นว่าเรื่องนี้ทำาให้มีผล 

กระทบตอ่การสง่เสรมิการศกึษาและวฒันธรรม  

อันเป็นภารกิจหลักขององค์การ แต่มีบางประเทศ 

เห็นว่า เรื่องความรุนแรงในประเทศซีเรียเป็น 

เรื่องที่มีการนำาเข้าสู่วาระในเวทีสหประชาชาติ 

หลายเวทีแล้ว ประกอบกับการประชุมครั้งนี้  

ยูเนสโกน่าจะเน้นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง 

ทางการเงินขององค์การมากกว่า ดังนั้นจึง 

จำาเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งที่ประชุม 

มีมติเสียงข้างมากให้บรรจุวาระดังกล่าวไว้ด้วย

การประชุมหารือระดับทวิภาคี
ในระหว่างการประชุมครั้งนี้  รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้หารือ 

ระดับทวิภาคีกับนายฮ่าว ผิง รัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการของไทยได้กล่าวขอบคุณกระทรวง 

ศึกษาธิการของจีนที่ ไ ด้ ให้การสนับสนุน 

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดย 

ได้ให้การสนับสนุนการจัดส่งครูอาสาสมัคร 

ชาวจีนมาช่วยสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

ปีละประมาณ  ๑,๒๐๐ คน อย่างไรก็ตาม  

ขณะนี้ในประเทศไทยมีการขยายตัวในเรื่อง 

การเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น ทำาให้  

จำานวนครูอาสาสมัครไม่เพียงพอต่อความ 

ต้องการ และขณะนี้สมาคมเศรษฐกิจและ 

วัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่ ง เป็นองค์กรเอกชน 

ในประเทศไทยได้รับการประสานงานจาก 

สำานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของจีน  

(เฉียวปั้น) ว่าสามารถที่จะช่วยสนับสนุน 

ครูชาวจีนให้ เข้ามาช่วยสอนภาษาจีนใน

ประเทศไทยได้ 

นายฮ่าว ผิง ได้กล่าวว่ารัฐบาลจีนถือว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำาคัญและ 

คนไทยเป็นเสมือนพี่น้องกับคนจีน และโดย 

ส่วนตัวตนเองเคยดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และได้มีโอกาสรับเสด็จ 

สมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี หลายครั้ง 

ทำาให้รู้สึกผูกพันกับประเทศไทย 

อีกทั้งยังได้มีโอกาสมาเยือน 

ประเทศไทยด้วย และขณะน้ี 

รัฐบาลจีนประสงค์จะจัดตั้ ง 

ศูนย์ศึกษาของประเทศต่างๆ  

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย 

ประมาณ ๒๐๐ แห่ง รวมทั้งศูนย์ 

ไทยศึกษา โดยรัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมาย 

ไว้ว่าภายใน ๕ ปี จะมีนักเรียน/นักศึกษาจาก

ประเทศอาเซียนเข้ามาศึกษาในสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนี จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึง่จะมทีนุ 

สนับสนุนให้ โดยจะส่งเสริมให้เข้าไปศึกษา 

ในสาขาต่างๆ ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ โดยประสงค์ 

จะขอให้รัฐบาลไทยส่งเสริมให้นักเ รียน/ 

นักศึกษาไทยเข้าไปศึกษาในสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนีมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัรฐับาลจนี 

ก็จะส่ง เสริมให้นักเรียน/นักศึกษาจีนมา 

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยมากขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายจีนขอให้ไทยพิจารณาจัดส่ง 

ครูไทยไปสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาจีนในประเทศจีนด้วย

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการของ 

ทั้งสองประเทศได้มีความตกลงด้านการศึกษา 

ระหว่างกัน และมีความตกลงระหว่างกระทรวง 

ศึกษาธิการกับฮัน่ปัน้ (HANBAN) ซึง่ความตกลง 

ทั้งสองฉบับกำาลังจะต้องมีการลงนามต่ออายุ  

ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ของไทยจึงประสงค์ที่จะเดินทางไปเยือนจีน  

เพื่อมีการลงนามต่ออายุความตกลงท้ังสองฉบับ  

ซึง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิารของ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงการตอบรับ 

เรื่ องนี้ เป็นอย่างดี  และจะมีหนังสือเชิญ 

มายังกระทรวงศึกษาธิการ โดยท้ังสองฝ่าย 

จะได้ประสานกำาหนดเวลาที่แน่นอนต่อไป

การพบปะกับนักศึกษาไทยที่ก�าลัง 
ศึกษาในประเทศฝร่ังเศสภายใต้ 
โครงการ ๑ อ�าเภอ ๑ ทุน 

ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 
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ครั้งนี้ ได้มีการพบปะกับนักศึกษาไทยที่กำาลัง 

ศึกษาในประเทศฝร่ังเศสภายใต้โครงการทุน 

นักเรียน ๑ อำา เภอ ๑ ทุน ณ ทำาเนียบ 

เอกอัครราชทูตประจำากรุงปารีส ทั้งนี้ปัจจุบัน 

มีนักศึกษาที่กำาลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  

จำานวน ๖๒ คน ทั้งนี้จากการดำาเนินโครงการ 

ดังกล่าวมาแล้ว ๒ รุ่น มีนักศึกษาเลือกมา 

ศึกษาระดับปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสมากเป็น 

ลำาดับสูงสุด กล่าวคือ ในรุ่นที่ ๑ มีนักศึกษา 

เลือกมาศึกษาต่อท่ีฝร่ังเศส จำานวน ๑๘๓ คน  

และรุ่นท่ี ๒ จำานวน ๑๘๒ คน รวม ๓๖๕ คน  

ปัจจุบันนักศึกษารุ่นท่ี ๑ บางส่วนกำาลังศึกษาต่อ 

ในระดับปริญญาโท สำาหรับรุ่นที่ ๒ ยังเหลือ 

นักศึกษาที่กำาลังอยู่ระหว่างเรียนในระดับ 

ปริญญาตรีอีก ๖๒ คน

ในระหว่างการพบปะกับนักศึกษาภายใต้ 

โครงการ ๑ อำาเภอ ๑ ทุน ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศกึษาธกิารไดส้อบถามเกีย่วกบัปญัหา 

ต่างๆ ของนักศึกษา และพบว่านักศึกษา 

ส่วนใหญ่คาดหวังว่า เมื่อสำาเร็จการศึกษา 

มีความประสงค์จะกลับมารับราชการที่  

ประเทศไทย ดังนั้น หากมีแนวทางในการ 

รองรับงานให้แล้วจะถือเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับ 

นักเรียนทุน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการได้กล่าวชี้แจงและพยายามทำา 

ความเข้าใจกับนักเรียนทุนว่า การได้รับทุนใน 

ครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีมากของนักศึกษาที่ 

ไดร้บัทนุ ดงันัน้การมแีนวคดิทีจ่ะกลบัมาทำางาน 

ในชุมชนของตนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ 

ประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะทำางานในภาค 

เอกชนหรือภาครัฐก็ได้ เพราะจะเป็นการพัฒนา 

ชุมชนของตนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ ท้ังนี้ควรมีการกระจายการทำางาน 

ในภาคต่างๆ ของชุมชนของตน 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

ขนิษฐา ห้านิรัติศัย*

ผานิต ทิพย์สุวรรณ**

*	 หัวหน้�กลุ่มคว�มร่วมมือพหุภ�คี	๑	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
**	 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมกับสำานักเลขาธิการเอเปค เป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำางานด้านการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ของเอเปค (HRDWG) ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมเครือข่าย 

การศึกษาครั้งที่ ๒๘ ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่

ระดับอาวุโสของเอเปค (Senior Officials’ Meetings_SOM)  

และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ 

ของเอเปค จำานวน ๑๘ เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมการประชุมได้แก่  

ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จีนไทเป อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก

นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำาหรับประเทศไทย 

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้นางขนิษฐา  

ห้ านิ รั ติ ศั ย  หั วหน้ ากลุ่ มความร่ วมมือพหุภาคี  ๑  และ 

Thailand was among 18 APEC Members 
 Economies to participate in the 34th APEC Human 
 Resources Development Working Group (HRDWG) 
Meeting, the APEC 28th Education Network Meeting and the  
1st APEC Senior Officials’ Meeting organized between 5 and  
10 February, 2012. In collaboration with the APEC Secretariat, 
the Russian Federation organized these three meetings under the 
theme “Integrate to Grow, Innovate to Prosper”.

Human resource development for sustainable economic 
growth is a major objective of the APEC. In this regard, the 34th 
APEC HRDWG Meeting actively discussed the possibilities for 
public-private partnership for developing the region’s workforce 
and approved further study on this matter. The Meeting also agreed 
to hold technical meetings, at least once a year. 

Apart from the final report on the joint project between 
Thailand and Japan Innovation on Problem-Solving Based 
Mathematics Textbooks and E-textbooks, the APEC 28th Education 
Network Meeting included presentations on several other projects 
linked to the development of mathematics learning, vocational and 
higher education, information and communication technologies and 
science, language and culture education. 

As for the 1st APEC Senior Officials’ Meeting, priorities 
included the liberalization of trade and investment as well as regional 
economic integration, strengthening food security, establishing 
reliable supply chains and cooperation to foster innovative growth.

The outcomes of these meetings contribute to 
preparations for the 5th APEC Education Ministerial 
Meeting, scheduled to take place in the Republic of 
Korea in May.

การประชุมคณะทำางานด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังท่ี ๓๔
ขับเคล่ือนเครือข่ายการศึกษา แรงงาน และ 
การพัฒนาศักยภาพเน้นสร้างความเติบโต 
ทางการค้า การลงทุน และการสร้างงาน
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นางผาณิต ทิพย์สุวรรณ นักวิเทศสัมพันธ์  

ชำานาญการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทาง 

ไปเข้าร่วมการประชุมข้างต้น สรุปผลการ 

ประชุมฯ ได้ดังนี้

การประชุมเต็มคณะ 
ที่ ประ ชุมฯ  ให้ความสำ าคัญต่อการ 

ประกาศเป้าหมายการดำาเนินงานในกรอบ 

เอเปค ๒๕๕๕ ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการ 

เพื่อความเติบโต นวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรือง”  

(Integrate to Grow, Innovate to Prosper)  

เพื่อสร้างความเติบโตด้านการค้า การลงทุน  

และการสร้างงานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  

และการเสนอแผนการดำาเนินงานของคณะทำางาน 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๕  

ประกอบด้วย การจัดการประชุมวิชาการด้าน 

การวจิยัทางการศกึษากอ่นการประชมุรฐัมนตร ี

ศึกษาเอเปค ครั้งที่  ๕ เพื่อจัดลำาดับความ 

สำาคัญในการดำาเนินงานด้านการศึกษาที่มี 

ความเชื่อมโยงกับการดำาเนินงานด้านแรงงาน  

การพิทักษ์สังคม และการสร้างศักยภาพอย่าง 

ใกล้ชิด และตอบสนองต่อเป้าหมายเอเปค  

๒๕๕๕  ทั้งนี้ กิจกรรม APEC 2555 เรียงตาม 

ลำาดับความสำาคัญ ประกอบด้วย

  การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน  

การบูรณาการทางเศรษฐกิจ

  การสง่เสรมิความปลอดภยัดา้นอาหาร

  การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง 

  ความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตด้าน 

นวัตกรรม

การประชมุ Technical Meeting 
ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการจัดการ 

ประชุม Technical Meeting เป็นประจำา 

ทุ กปี  ในลักษณะผ่านระบบการ ส่ือสาร  

(Teleconference) เน้นความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐและเอกชน และเสนอให้มีความร่วมมือ 

จาก ๓ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ABAC (APEC  

Business Advisory Council) ALCoB (APEC  

Learning Community Builders) และ  

ALCoB-EC (APEC Learning Community 

Builders-Entrepreneur Committee)  

การประชมุเครอืขา่ยดา้นการศกึษา  
(Education Network-EDNET) 

ที่ประชุมฯ ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนิน 

งานด้านการศึกษาของเขตเศรษฐกิจต่างๆ  

ภายใต้เครือข่ายการศึกษา เช่น ข้อริเร่ิมของ 

สหพันธรัฐรัสเซียในการพัฒนาการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ และการจัดตั้งเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยเอเปคภายใต้เครือข่าย UniNet   

การนำาเสนอการดำาเนินงานของประเทศไทย 

และญี่ปุ่น เรื่อง Emergency Preparedness  

Education : Learning from Experience,  

Science of Disasters, and Preparing for  

the Future, Using the Method of Lesson  

Study  การนำาเสนอโครงการด้านการ 

อาชีวศึกษาและคุณภาพการอุดมศึกษา  

ประกอบด้วย เรื่อง APEC Higher Education  

Diploma Supplements (ออสเตรเลีย) 

เรื่อง Capacity Building for Policies and  

Monitoring of Cross-Border Education in  

the APEC Region (จีน) เรื่อง Quality in  

Higher Education : Identifying, Developing,  

and Sustaining Best Practices in the  

APEC Region (สหรัฐอเมริกา) เรื่อง Human  
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Capital Policies for Green Growth and  

Employment (สหรัฐอเมริกา) เรื่อง APEC  

Career and Technical Education Licensing  

Portal (จีนไทเป)

นอกจากน้ี ยังมีการนำาเสนอโครงการ 

ด้านเทคโนโลยีข่าวสารและการคมนาคม  

ประกอบด้วย โครงการเรื่อง APEC Learning  

Community for Shared Prosperity (เกาหลี)  

เรื่อง APEC Future Education Consortium :  

Focusing on APEC Network for an ICT  

Model School for Future Education  

(เกาหลี) เรื่อง APEC e-Learning Training  

Programme (เกาหลี) เรื่อง APEC Training  

Programme for Preventive Education and  

ICT Misuse (เกาหลี) เรื่อง APEC ICT for  

Education Exposition (ฟิลิปปินส์) เรื่อง  

Building Open Education Resource  

Capability in APEC Economies(สหรัฐ- 

อเมริกา) เรื่อง APEC Human Resources  

Development Working Group Knowledge  

Bank Library and Wiki (สหรัฐอเมริกา)  

การนำาเสนอโครงการด้านการศึกษาคณิต- 

ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม  

ประกอบด้วย โครงการ Promoting Best  

Practices on Mathematical Modeling  

Curriculum in Higher Education in APEC  

Economies เรื่อง International Comparative  

Research to Identify Unique and Promising  

Practices in Mathematics and Science  

Teacher Preparation for APEC Economies  

(สหรัฐอเมริกา) เรื่อง Language Education  

to Expand Cooperation among APEC  

Economies (จีน) ท้ังน้ี ในส่วนของประเทศไทย  

ได้เสนอโครงการที่ดำาเนินการร่วมกับประเทศ 

ญี่ปุ่นและดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่   

โครงการ Innovation on Problem Solving  

Based Mathematics Textbooks and  

E-textbooks นำาเสนอโดย ผศ.ดร.ไมตรี   

อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายหลังการประชุมฯ ครั้งนี้ สาธารณรัฐ 

เกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี 

ด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๕ ระหว่าง 

วันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ เมือง  

Gyeongju สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อ  

“Future Chal lenges and Education  

Responses: Fostering Global, Innovative  

and Cooperative Education” ประกอบด้วย 

วาระการประชุมใน  ๓ หั วข้ อหลัก  คื อ  

๑ )  G loba l i za t i on   ๒ )  I nnova t i on   

๓) Cooperation  รวมทั้งการจัดกิจกรรม 

คู่ขนาน ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ  การจัดการ 

ประชุมนานาชาติ  การจัดเทศกาลการศึกษา 

ในอนาคตของเอเปค และการจัดมหกรรม 

การศึกษา 2012 Korea Good School  

Expo 
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การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาติ 
ประจำาปี ๒๕๕๕
สมใจ ธีรทิฐ*

*	 หัวหน้�กลุ่มส�รสนเทศและเผยแพร่	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ 

(ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำาปี ๒๕๕๕ ภายใต้หัวข้อ “The Head 

o r  The  Hear t ? ”  โดยผู้ เ ข้ า ร่ วมการแข่ งขันจะต้องมีอา ยุ

ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทย และมีทักษะการพูดภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี  สำาหรับการแข่งขันจะแบ่ง 

ออกเป็น  ๒ รอบคือ  รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเ ลิศ 

โดยคณะกรรมการจะดำาเนินการคัดเลือกเยาวชนไปร่วมการ 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ  

ประจำาปี ๒๕๕๕  ณ ประเทศอังกฤษ 

The Thai Ministry of Education, in collaboration 
 with the English Speaking Union (ESU)Thailand, 

has held the English Public Speaking Competition in  
Thailand since 2001. The 2012 English Public Speaking 
Competition took place on March 30, 2012 at the Imperial 
Queen’s Park Hotel. A total 12 students who  had been 
successful in  the semi-final round of the competition, 
which was held  in February at the Ministry of Education, 
participated in  the final round. The Ministry  of  Education 
would like to congratulate the winner: Mr. Akarawin 
Sungkanand from Thammasat University, Bangkok. He 
will go on represent Thailand in the International Public 
Speaking Competition 2012, to be held in London between 
14 and 18 May, 2012.
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ทั้งน้ี การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ 

ได้จัดขึ้นในวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำานวน ๕๙ คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จากสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) ๓๙ คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำานวน ๒๐ คน  

โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำานวน ๑๒ คน ดังต่อไปนี้

 ๑. นายอัครวินท์ ศังขะนันทน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ๒. นายเฟอร์นันโด้ ปาร์เรลลา  มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด  

 ๓. นายอิทธิ์ ธีรรัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ๔. นางสาวสิริรักษ์ แสงจันทร์ฉาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ๕. นายดลเดช ชึตต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต  

 ๖. นายปิยะบุตร เคิร์ก โรงเรียนบางกอกพัฒนา  

 ๗. นางสาวฟาติมา คาน  โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย  

 ๘. นางสาวจัสมิน เชีย โรงเรียนบางกอกพัฒนา  

 ๙. นางสาวกมลนันท์ รุดดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ๑๐. นางสาวปิติกานต์ สุริยะมงคล โรงเรียนนานาชาติทรีนิตี้  

 ๑๑. นางสาวศิรดา จาติกวณิช   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

 ๑๒. นายวราวุฒิ ต่ายทรัพย์    โรงเรียนอรรถมิตร 
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สำาหรับการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ 

ได้จัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โดยคณะกรรมการฯ  

ได้คัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเพียง ๑ คน 

จากผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศทั้งหมด ๑๒ คน ซึ่งปรากฏว่าผู้ชนะเลิศคือ

นายอัครวินท์ ศังขะนันทน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับชาติจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน 

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน ระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม  

๒๕๕๕ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อไป  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ สมัชชาแห่งสหประชาชาติ 

ได้ประกาศทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ค.ศ. 

๒๐๐๕ - ๒๐๑๔) ขณะนี้ทศวรรษได้เริ่มไปแล้ว แต่เป็นที่น่าสงสัย 

ว่านักวิชาการทางการศึกษา ครูอาจารย์ และผู้บริหารสถาบัน 

การศึกษาจะเข้าใจความหมายแนวคิด และพร้อมที่จะร่วมมือกัน 

สานต่อความคิดให้เป็นรูปธรรมหรือยัง

การพัฒนาที่ยั่ งยืน หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ต่อโลกที่ 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือการที่ปรารถนาคุณภาพชีวิตที่ดี  

ขึ้นสำาหรับทุกๆ คน รวมถึงคนในรุ่นต่อๆ ไปด้วย โดยการประสาน 

ความสมดลุระหว่างความเตบิโตทางเศรษฐกจิ การพฒันาสงัคม และ

การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
[Education for Sustainable Development]
รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร*

*	 ประธานคณะกรรมการโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา

40

In response to the social, economical and 
environmental challenges of the 21st century, the UN 
 Decade of Education for Sustainable Development 

(2005-2014) was announced in 2002. The DESD aims 
at integrating the principles, values and practices of sustainable 
development into all aspects of education and learning. UNESCO 
is the lead agency for ESD, a lifelong learning process which 
gears people’s mindset, behaviour and way of life towards a more 
sustainable future. 

Similar to ESD, the Sufficiency Economy Philosophy 
focuses on developing environmental integrity, social responsibility 
and economic viability so as to improve people’s quality of life. 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn initiated the 
School Twinning Network to improve the nutrition, health, moral 
integrity, academic knowledge and vocational skills of children 
and youth in remote rural areas in line with the Sufficiency Economy 
Philosophy and ESD. The existing UNESCO’s Associated Schools 
Project Network (ASPnet) was the starting point of this project,
which links schools in remote rural areas with more 
advantaged schools in urban cities. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว



การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ 

การให้การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือเครื่องยนต์ 

ในการเปลี่ยนแปลงความคิด วิถีชีวิต และ 

การประพฤติปฏิบัติของผู้คนเพื่อนำาไปสู่การ 

สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้น การศึกษา 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงหมายรวมถึงการ 

ศึกษาที่ครอบคลุมความรู้ ค่านิยม คุณธรรม  

จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติอันจะนำาไปสู่การ 

พัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา  

และเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย

ด้วยเหตุที่การศึกษาเพื่อการ 

พฒันาทีย่ัง่ยนืเนน้วถิชีวีติ การดำาเนนิ

ชีวิต ค่านิยม และการประพฤติ 

ปฏิบัติ จึงไม่อาจเป็นการศึกษา 

ที่เน้นรายวิชา ดังที่เคยเข้าใจกันว่า 

ควรใหม้รีายวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 

หากแต่จะต้องนำาแนวความคิด

ที่ เ ก่ียวกับการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน 

บูรณาการเข้าสู่รายวิชาต่างๆ 

รวมถึ งการอบรม และการลงมือปฏิบัติ  

ด้วย ดังที่ ได้มีการเน้นการเรียนรู้แบบ H 

ทั้งสามคือ Head : เน้นความรู้ความเข้าใจ 

Heart : เน้นความสำานึก Hand : การลงมือ 

ปฏิบัติ  การศึกษาในลักษณะเช่นนี้จะต้อง 

มีคุณภาพสูง กล่าวคือไม่เพียงแต่ถ่ายทอด 

ความรู้ แต่ต้องมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 

ของผู้เรียน แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จะต้องแทรกอยู่ในการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  

ในสถาบันอุดมศึกษา ในการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาผู้ใหญ่ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ 

ของชุมชน และที่สำาคัญที่สุดก็คือ การศึกษา 

จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม จึงจะสามารถ 

ตอบปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ 

ส่ิงแวดล้อม ซึ่ งมนุษย์กำา ลัง เผชิญอยู่ ใน 

ศตวรรษที่ ๒๑ นี้

กล่าวโดยสรุปก็คือ การศึกษาเพื่อการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืจะตอ้งเปน็การศกึษาทีม่ลีกัษณะ

ดังต่อไปนี้คือ :-

 การศึกษาที่ทำาให้ ผู้ เรียนสามารถ 

มีทักษะ มีศักยภาพ ค่านิยม และความรู้ท่ี 

จำาเป็นในการก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับ และ 

ในทุกสภาพสังคม ทั้งในครอบครัว โรงเรียน  

สถานที่ทำางาน และในชุมชน 

 การศึกษาที่สร้างพลเมืองท่ีมีความ 

รับผิดชอบ และส่งเสริมประชาธิปไตยโดยให้ 

ทั้งบุคคลและชุมชนได้รับสิทธิของตน และ 

มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 การศกึษาทีเ่นน้แนวคดิเรือ่งการศกึษา 

ตลอดชีวิต และ 
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ประชาชาติ (GNH) แทนผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ประชาชาติ (GNP) ของประเทศภูฏาน ซึ่งเป็น 

แบบอย่างของการพัฒนาที่ย่ังยืน เพราะเน้น 

มนุษย์ ธรรมชาติ และค่านิยมทางจิตวิญญาณ 

เป็นสำาคัญ ถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างความ 

ตระหนักถึงมิติด้านคุณธรรม - จริยธรรมของ 

การพัฒนา ซ่ึงเน้นความพอเพียงของมนุษย์ 

ทุกคน มิใช่นำามนุษย์มาเป็นเครื่องมือในการ 

พัฒนาดังที่ผ่านมา

โครงการพระราชดำารโิรงเรยีนพี ่- โรงเรยีน 

น้อง เป็นตัวอย่างที่ทำาให้สถานศึกษาได้  

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติแนวคิดของการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โครงการดังกล่าวนี้ 

เป็นการสานต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุร กันดารตามพระราชดำาริสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง 

ได้กำาหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้ 

ดังนี้ : 

“ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมี  

โภชนาการดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์  

เสียสละ สามัคคีและเมตตาผู้อื่น มีความรู้และ 

ทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ท่ีเป็น 

รากฐานของการพึ่งพาตนเองและพัฒนา 

ท้องถิ่นได้ นำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

และมโีอกาสไดร้บัการศกึษาในระดบัสงูขึน้ตาม 

ศักยภาพของตนเอง เป็นคนมีประสิทธิภาพดี 

ยิ่งขึ้น”

เมื่อพิจารณาดูเป้าหมายดังกล่าว จะ 

เห็นว่าเป็นการเน้นให้เคารพศักดิ์ศรีและ 

สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนใน 

การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุล 

ของแต่ละบุคคล

ประเด็นสำาคัญที่จะต้องเน้นเพื่อให้เกิด 

การพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ : 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะ 

การลดความยากจน และการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการมองว่าการศึกษาเป็นสิทธิ การเพิ่ม 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย รวมถึง 

การเร่งพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้ขยายไปสู่  

ทุกคน โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยและชุมชน 

ชายขอบ

 การมุ่งพัฒนาการศึกษา เพราะการ 

ศึกษาเป็นกุญแจของการพัฒนา และเป็น 

หนทางที่ทำาให้บุคคลมีศักยภาพ และเพิ่มขีด 

ความสามารถในการควบคุมการตัดสินใจที่ 

มีผลกระทบต่อตน

 การมีส่วนร่วมของทุกคนทั้งในวงการ 

ศึกษาและการพัฒนา ไม่เพียงแต่รัฐบาลเท่าน้ัน  

แต่รวมไปถึงองค์กรเอกชน ชุมชน และแต่ละ 

บุคคล

เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า การพัฒนาท่ีผ่านมา 

ที่เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักโดยขาดคุณธรรม  

จริยธรรม ขาดมิติทางสังคม และวัฒนธรรม   

ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะแทนท่ี 

จะลดความหิวโหย ความยากจน การว่างงาน  

ความอยุติธรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อม  

กลับเป็นการเพิ่มปัญหาต่างๆ เหล่าน้ัน  

อีกท้ังความอยุติธรรมและความไม่เสมอภาค 

ดังกล่าวนำาไปสู่ความรุนแรงในสังคมโดย 

ทั่วไป บทเรียนต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องได้รับ 

การนำาเสนอในการเรียนการสอน เพื่อให้ 

ผู้เรยีนไดต้ระหนกัรูแ้ละเขา้ใจถงึการพฒันา 

ทีไ่ม่สามารถทำาใหม้นษุยท์กุคนไดร้บัโอกาส 

ในการมีชีวิตท่ีสมศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

อย่างเท่าเทียมกัน

ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

ของการพฒันาที่ยัง่ยนืจะต้องได้รับการส่งเสริม 

ให้นำาเข้าสู่การเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีเศรษฐกิจ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จะต้องให้มีการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรม รวมทั้งแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวม 
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การมีชีวิต การอยู่รอด มีโภชนาการ มีสุขภาพ 

แข็งแรง มีการศึกษา มีทักษะทางวิชาการและ 

อาชีพ สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้  

ความสามารถ จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่ง 

นับว่าสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนั้นในช่วงของการพัฒนาตาม 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕ -  

๒๕๔๙) นั้นได้กำาหนดแนวทางในการบริหาร 

จัดการและมาตรการในการดำาเนินงานไว้ 

หลายประการ และประการหนึ่งนั้นคือ การ 

สร้างเครือข่ายของการศึกษาและพัฒนา 

กล่าวคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างสถานศึกษา  

อันนำามาสูก่ารถอืกำาเนดิโครงการพระราชดำาร ิ

โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร พ บ ป ะ สั ง ส ร ร ค์   

แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการ เ รี ยนรู้   

ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันกันแล้ว โครงการ 

พระราชดำาริโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง ยังมี 

วัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังคุณธรรมสิทธิ  

มนุษยชนสากลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก 

และเยาวชน ให้มีจิตสำานึกในการเห็นคุณค่า 

และเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ของ 

สิทธิในการศึกษาและพัฒนาของผู้ด้อยโอกาส 

กว่า ของการแบ่งปันฉันพ่ีน้อง และไม่เลือก 

ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนเช้ือชาติใด ศาสนาใด  

และฐานะทางสังคมเช่นใด สมดังพระราชดำาริ 

และพระราชปณิธานที่ชัดเจนและแน่วแน่ของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ที่ว่า : 

“อาหารและการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานที่ 

มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับ ย่ิงได้รับเร็วเท่าไหร่ 

ก็ยิ่งดี เพื่อให้เด็กแต่ละคนพัฒนาศักยภาพของ 

ตนเองอย่างครบถ้วน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ 

สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น 

พลเมืองที่ดีของชาติและมนุษยชาติอย่างมี 

คุณค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยท่ี 

แต่ละบุคคลเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความ 

เป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และ 

จริยธรรม ความยุติธรรม และเมตตาธรรมเป็น 

ที่ตั้ง อันจะนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันและปฏิบัติ 

ต่อกันฉันพ่ีน้องด้วยความสงบสุข และมีความ 

สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

พระราชดำาริและพระราชปณิธานดังกล่าวน้ี  

ได้เป็นแนวทางที่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 

โครงการพระราชดำาริโรงเรียนพี่ - โรงเรียน 

น้อง ยึดถือปฏิบัติตลอดจนถ่ายทอดความคิดสู่ 

นักเรียนของตน ผลงานและผลกระทบทาง 

ด้านจิตใจ และจิตสำานึกท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ 

ที่ดี การเรียนรู้ร่วมกัน และการลงมือปฏิบัติ 

ความช่วยเหลือต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม เป็น 

การแสดงถึงความเข้าใจ การตระหนักรู้ และ 

การปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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*	 อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ	และ
	 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา	วิทยาศาสตร์
	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	

ทัชมาฮาล...
มรดกโลกแห่งราชวงศ์โมกุล
เรื่องและภาพ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์*

ความน�า
ราชวงศ์โมกุล (ค.ศ. ๑๕๒๖ - ๑๗๖๑) เป็นราชวงศ์ที่ย่ิงใหญ่ 

ในประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียและในประวัติศาสตร์โลก แม้จะได ้

เข้ามาครองอำานาจรุ ่งเรืองอยู่ในอินเดียเพียงไม่ถึง ๒๕๐ ปี (ร่วมสมัย 

กับกรุงศรีอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย)และมีกษัตริย์ครองสืบต่อกัน 

ในราชวงค์โมกุลรวม ๖ พระองค์เท่านั้น ...คือ ๑. พระเจ้าบาเบอร์  

(ปฐมกษัตริย ์แห ่งราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากมองโกลเจงกีสข ่าน 

ผสมกับชาวทูมาริคสายเติร์กนับถืออิสลาม)  ...๒. พระเจ้าฮูมายุน ... 

There are numerous examples of the 
unique architectural heritage of the Mogul 

Empire (1526-1858).  This article focuses on those 
which have been listed as World Heritage Sites, including: 
Agra Fort where the great Mughals Babur, Humayun, 
Akbar, Jehangir, Shah Jahan and Aurangzeb once lived; 
Fatehpur Sikri the one time capital city of the Mogul Empire; 
the Fort and Shalamar Gardens in Lahore; Humayun’s 
Tomb which was built in 1570 by the Persian architect Mirak 
Mirza Ghiyath; the Red Fort complex from the seventeenth 
century which became a symbol of power for the emperor 
Shahjahan; the sacred mountain of Sulaiman-Too; the 
historical monuments of Thatta; and Taj Mahal, the tomb of 
the favourite wife of Moghul Emperor Shahjahan who died 
during the birth of her fourteenth child. 
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ในสมัยพระเจ้าอักบาร์มหาราช ทรงสามารถ 

ขยายดินแดนกว้างขวางมากตั้งแต่นครคาบุล  

(ในประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน) และ 

แคชเมียร์ทางเหนือของอนุทวีปไปจรดแคว้น 

คันดาหาร์ทางตะวันตก จรดนครปัทมาและ 

พาราเนสทางตะวันออก จนไปถึงเมืองสุหรัต 

และมหาราชตราที่จรดชายแดนของแคว้น 

เด็คคานทางตอนใต้ของอินเดียในปัจจุบัน  

ดินแดนเหล่านี้ต่างก็เป็นเชื้อสายนักรบ เคยอยู่ 

กันอย่างอิสระ มีราชาครองแคว้น มีวัฒนธรรม

ความเชื่อแตกต่างหลากหลายกัน ท้ังฮินดู  

อิสลาม และเชน แต่ด้วยอำานาจทางการทหาร 

ที่เข้มแข็งและบางครั้งก็โหดเหี้ยม ประกอบกับ 

นโยบายการเมอืงทีช่าญฉลาดจนในบางรชักาล 

ก็เฉียบขาดโหดร้าย ทำาให้กษัตริย์ราชวงศ์โมกุล 

สามารถผนึกดินแดนเหล่านั้นให้เข้ามาอยู่ร่วม 

ด้วยกนัภายใต้การปกครองของอาณาจกัรโมกลุ 

เดียวกันได้ (ดูแผนที่อินเดีย ในสมัยราชวงศ์ 

โมกุล และดูรูปภาพกษัตริย ์โมกุลท่ีสำาคัญ 

บางพระองค์) จนกระทั่งถึงยุคแห่งความเสื่อม 

ในที่สุด

ราชวงศ ์โมกุลได ้ทำาการค ้าขายและ 

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับประเทศต ่างๆ  

ทั้งประเทศในยุโรปและเอเชียกลางโดยเฉพาะ 

เปอร์เซีย มีการเปิดตลาดหลวงขนาดใหญ่ 

หน้าป้อมปราการพระราชวงัและในย่านสำาคญัๆ 

ต่างๆ ทำาให้ราชสำานักและขุนนางม่ังค่ังมาก  

นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับนักปราชญ์จากแดน 

ต่างๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและรับราชการ 

ในราชสำานักหลายคน  จึงสามารถเรียนรู ้ 

ศิลปะวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจาก 

ภายนอก นำาเข้ามาใช้จัดระบบการปกครอง 

และสร้างสรรค์อารยธรรมที่ย่ิงใหญ่ได้  และ 

ยิง่กว่านัน้กษตัรย์ิในราชวงศ์โมกลุหลายพระองค์ 

นอกจากจะเป็นนักรบ นักต่อสู้ นักปกครอง 

แล้ว ก็เป็นนักรังสรรค์ออกแบบก่อสร้างทาง 

ด้านสถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่อลังการ ได้ทรง 

สร้างอนุสรณ์สถานที่ย่ิงใหญ่มหัศจรรย์ไว้ใน 

แว่นแคว้นต่างๆ ของอินเดียเป็นจำานวนมาก   

ซ่ึงตกทอดมาเป็นมรดกสำาคัญของโลกจนถึง 

ทุกวันนี้ 

มรดกโลกแห่งโมกุล
ในบรรดามรดกทางสถาปัตยกรรมอัน 

ย่ิงใหญ่ของราชวงศ์โมกุลจำานวนมากน้ัน มีถึง  

๕ แห่งที่ได ้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ 

ยเูนสโกไว้แล้ว ทีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษจนได้รบัการ 

กล่าวขานถึงทั่วโลกมากที่สุดก็คือ ทัชมาฮาล  

ซึ่งพระเจ ้าชาห์ จาฮาน ได ้ทรงสร ้างเป ็น 

อนุสรณ์สถานและสุสานที่ฝังศพของพระนาง 

มุมตัซ เอกอัครมเหสี ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา  

๑๙ ป ี เต็ม โดยไม ่ เคยแยกจากกันแม้ใน 

ระหว่างออกไปทำาศึกสงครามในแดนไกล 

กันดาร และยังได้มีราชบุตร ราชธิดาด้วยกัน 

 ๓. พระเจ ้าอักบาร ์มหาราช  (ร ่วมสมัย 

กับพระเจ้าบุเรงนองและสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช) .. .   ๔. พระเจ ้าจาฮานกีร ์  . . . 

๕ .  พระเจ ้ าชาห ์  จาฮาน (ผู ้ ทรงสร ้ าง 

ทัชมาฮาล) และ  ๖. พระเจ ้าโอรางเซ็บ 

(กษัตริย ์องค ์สุดท ้ายแห ่งราชวงศ ์ โมกุล 

ซึ่งสิ้นพระชนม์ก่อนกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย 

เพียง ๖๐ ป ี )  ถึงกระนั้น ราชวงศ ์โมกุล 

ก็ยังสามารถรวมแว ่นแคว ้นต ่างๆ มาอยู ่ 

รวมกันได้เป็นอาณาจักรหนึ่งเดียว โดยเฉพาะ 
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ถึง ๑๔ พระองค์ แต่ต้องมาสิ้นพระชนม์โดย 

ไม่คาดฝันในปีค.ศ. ๑๖๓๑ หลังการคลอด 

ครั้งที่ ๑๔ ในระหว่างที่ตามเสด็จออกไปทำา 

สงคราม ขณะน้ันพระนางมีพระชนม์เพียง ๓๘  

พรรษา     

มรดกโลกแห่งราชวงศ ์โมกุลอื่นๆ ที่ 

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโลกไว้แล้วอีก ๔ แห่งนั้น  

ก็คือ ๑. ป้อมปราการแห่งนครอักรา  ที่ 

สร ้างไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าบาร์เบอร์ และ 

ได้เป ็นท่ีประทับว ่าราชการของกษัตริย ์ใน 

ราชวงศ์โมกุลต่อมาจนสิ้นรัชกาลของพระเจ้า 

ชาห์ จาฮาน   ๒. นครเฟห์เตปุรสิครี อัน 

ศักดิสิทธิ์  ใกล ้ๆ นครอักรา ซึ่งเคยเป ็นที่ 

ที่ประทับว่าราชการของพระเจ้าอักบาร์ในยุค 

ที่ทรงนับถือนักบุญอิสลามนิกายสุฟ ี เป ็น 

เวลานาน ๑๕ ปี ก่อนที่จะทรงย้ายไปอยู่ที่อักรา 

ตามเดิม  ๓. หลุมฝังศพของพระเจ้าฮูมายัน 

ในเดลลี  และ ๔. ป้อมปราการสีแดงแห่ง 

นครเดลลี ซึ่งสร้างขึ้นต้ังแต่สมัยพระเจ้าชาห์  

จาฮาน แต่ต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ 

การกู้ชาติของอินเดียจากอังกฤษ

มรดกโลกทัชมาฮาล (ดูภาพหน้า ๔๗)   

เป็นอัจฉริยภาพและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทาง 

สถาปัตยกรรมของโลกอย่างแท้จริง เป็นที่ 

ยอมรบักนัเป็นสากลในด้านการออกแบบวางผงั 

กลุ่มอาคารหลากหลาย และมีองค์ประกอบ 

อื่นๆ เช่น สวนและคันนำ้า-สระนำ้า ที่กำาหนด 

ที่ตั้งวางไว้อย่างได้สัดส่วนและสมมาตรไป 

ทุกมุมในพื้นที่สี เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งวัดกันใน 

สมัยใหม่มีความยาว ๘๙๖.๑ เมตร กว้าง  

๓๐๐.๘๔ เมตร  

ทัชมาฮาลได ้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

โดยที่ทุกคนสนับสนุนเต็มที่ในปี ค.ศ. ๑๙๘๓  

พร้อมๆ กับมรดกโลกป้อมปราการที่นคร 

อักรา ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และพร้อมๆ กับ 

มรดกถำ้ าอาชานตาและเอลลาราอันมี 

ชื่อเสียงในเรื่องความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์มาก่อน 

นับพันๆ ปี 

ต�านานทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล  เป็นอนุสรณ์สถานและสุสาน 

ที่พระเจ้าชาห์ จาฮาน กษัตริย์โมกุลองค์ที่ ๕  

สร้างให้แก่ พระนางมมุตซั  เดมิชือ่ “อารชมุาน  

บีกัม”  ผู้สืบเชื้อสายมาจากนักปราชญ์เปอร์เซีย  

ที่ทรงรักใคร่ผูกพันมาตั้งแต่วัยรุ่น และต่อมา 

ได้อภิเษกเป็นมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าชาห์  

จาฮานขณะที่ยังเป็นเจ้าชาย “คูราม” ก่อนขึ้น 

ครองราชย์ เป็นมเหสีที่โปรดปรานท่ีสุดท่ีได้ 

ติดตามพระองค์ไปทุกแห่งหนในการออกทำา 

ศึกสงครามตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ครองราชย์   

ทรงเป็นคู่คิด คู่ทุกข์ คู่ยาก ร่วมชีวิตกับพระองค์ 

อย่างไม่เคยพรากจากกันเลยแม้ต้องออกไป 

ทำาสงครามในแดนทุรกันดาร ห่างไกล ได้ทรง 

ฝ่าฟันหำ้าหั่นอุปสรรคขวากหนามทุกอย่าง 

มาด้วยกัน มีพระโอรส-พระธิดาด้วยกันถึง  

๑๔ พระองค์ และส้ินพระชนม์ในการคลอด 

ครั้ งที่  ๑๔ นั้น เอง ขณะที่มีพระชนมายุ  

๓๘ พรรษา

เมือ่พระนางมมุตซัสิน้พระชนม์ พงศาวดาร 

ได้บันทึกความโศกเศร้าของพระองค์ไว้อย่าง 

ละเอียด เช่น ไม่ทรงแต่งพระองค์ให้สวยงาม  

ไม ่ทรงเครื่องหอม ไม ่ปรากฏพระองค์ให ้ 

ประชาชนเห็นเป็นเวลานานมาก ทรงทุ่มเท 

เวลากับพระราชทรัพย์ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 

แห่งความรักอันยิ่งใหญ่งดงาม ท้ังๆ ท่ีโดย 

พระราชประเพณี อนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ 

เช่นนี้ไม่เคยสร้างให้พระราชวงศ์ฝ่ายในมาก่อน  

เรื่องนี้จึงเป็นเหมือนตำานานรักโศกสะเทือนใจ 

บันลือโลก ที่มีผู้เขียนบันทึกไว้และนำามาเขียน 

และเล่าต่อๆ กันไปทั่วโลกจนทุกวันนี้ 

การก่อสร้างทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล สร ้างขึ้นระหว ่างป ี  ค.ศ.  

๑๖๓๒ กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ตกแต่งทุกอย่าง 

เรียบร้อยก็ล่วงเข้าปี๑๖๕๓ ไปแล้ว แม้ว่า 

องค์อนุสาวรีย์เอกที่บรรจุสุสานอยู่ภายในน้ัน 

จะสร้างเสรจ็ทนัประกอบพระราชพธิทีำาบญุใหญ่ 

ครบรอบ ๑๐ ปีการฝังพระศพในปี ๑๖๔๓ กต็าม  

แต่ก็ต้องก่อสร้างและตกแต่งองค์ประกอบ 

อื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย
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พื้นที่ตั้งทัชมาฮาลทั้งหมดนั้นเดิมเคย 

เป ็นสวนสำาราญของพระราชาแห่งแคว ้น 

แอมเบอร์ ซ่ึงพระเจ้าชาห์ จาฮาน (ดูภาพ 

ประกอบ) ทรงซ้ือมาในราคาที่แพงเพื่อเป็น 

พระราชกุศลแก่พระมเหสีที่วายชนม์ เป็นที่ดิน 

บนฝั่งขวาของแม่นำ้ายุมนา ไม่ห่างมากนักจาก 

ป ้อมปราการแห ่งนครอักรามรดกโลก  

(ดูภาพบน) ซ่ึงมีประวัติที่เกี่ยวข้องผูกพันกับ 

ทัชมาฮาล จนกระท่ังคณะกรรมการมรดกโลก 

ได ้มีข ้อเสนอแนะให ้รัฐบาลอินเดียนำามา 

เชื่อมโยงเป็นมรดกเดียวกันเสีย เนื่องจากเป็น 

ผลงานรังสรรค์ทางสถาปัตยกรรมที่ร ่วมยุค 

สมัยกัน สร้างเพิ่มเติมใหม่โดยกษัตริย์ชาห์  

จาฮานหลังจากที่ได้ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว 

เมื่อปีค.ศ. ๑๖๒๗  โดยเฉพาะส่วนที่ เป ็น 

พระราชวังของพระองค์ กับพระนางมุมตัซ  

ณ ชั้นบนสุดของป้อมปราการ ที่ เป ิดรับลม 

จากแม่นำ้ายุมนา  ต่อมาในปี ๑๖๕๘ พระราชวัง 

ส่วนนี้ก็ได้กลายเป็นคุกที่พระเจ้าชาห์ จาฮาน  

ถูกพระเจ้าโอรางเซ็บ ราชโอรสผู้ชิงราชบัลลังก์  

คุมขังพระองค์ไว้เป็นเวลา ๘ ปีเต็ม โดยที่ทรง 

เฝ้าชมความงามที่เปล่งปลั่งของทัชมาฮาล 

ได ้ตลอดทั้ งวันทั้ งคืน จนส้ินพระชนม ์ใน 

ปี ๑๖๖๖  

พื้นที่ริมนำ้าอันเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลนั้น  

มคีวามยาวมากจากประตใูหญ่ทางทศิใต้เข้าไป 

สู ่องค์อนุสาวรีย ์ชิ้นเอกที่ เป ิดออกสู ่แม่นำ้า 

ทางทิศเหนือ องค์อนุสาวรีย์เอกนี้ตั้งอยู ่บน 

แท่นฐานที่ยกสูงขึ้นบนริมฝ ั ่งแม่นำ้ายุมนา  

การออกแบบที่มีนำ้าเป็นองค์ประกอบสำาคัญ 

ทั่วทั้งบริเวณนั้น ให้ทั้งความเย็นชุ ่มฉำ่าแก ่

อาคารหนิทรายและหนิอ่อนและช่วยทำาให้สวน 

ขนาดใหญ่สวยงามได้ตลอดปี และนำ้ายังเป็น 

เหมือนกระจกสะท้อนเงาที่สะท้อนภาพความ 

สง่างามอย่างบรบิรูณ์อยูท่ัง้ในสระนำา้และคนันำา้ 

ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ ในบางเวลาก็ยังทอดเงา 

ลงสู ่ผิวนำ้ายุมนาทางทิศเหนือ ท่ีกว้างใหญ ่

สงบเงียบอีกด้วย   

ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ในบริเวณน้ีใช้หินทราย 

สีแดงเป็นหลัก เว้นแต่องค์อนุสาวรีย์ประธาน 

ที่เป็นหินอ่อนสีขาวทั้งองค์ มีโดมขนาดใหญ่ 

ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กประดับเคียงข้าง 

ทั้งสองข้าง รูปร่างโดมเป็นทรงคร่ึงวงกลม 

หรือมีรูปร่างเหมือนมงกุฎมหาราชา ประดับ 

ยอดทองแหลมเสียดฟ ้า  สีขาวนวลของ 

อนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทั้งองค์ทำาให้มองดู 

สว่างไสวไปทัว่ทัง้บรเิวณนัน้   ในยามทีพ่ระอาทติย์ 

และพระจนัทร์ตลอดจนยามทีท้่องฟ้าและแม่นำา้ 

เปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาต่างๆ ของวันและ 

เดือน องค์อนุสาวรีย์หินอ่อนสีขาวนวลก็จะ 

สะท้อนแสงเปล่ียนสีไปเป็นสีต่างๆ ด้วย จึงไม ่

น่าแปลกใจเลยที่อนุสรณ์สถานทัชมาฮาล 

แห่งนีไ้ด้ถกูบนัทกึภาพไว้อย่างสวยงามมากมาย 

ที่สุดในโลก ในหลากหลายสีสันและแง่มุมใน 
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ช่วงเวลาต่างๆ กัน ทั้งในยามพระอาทิตย์ขึ้น  

พระอาทิตย์ตก และในคืนเดือนหงาย

รอบๆ บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 

ยาวนี้มีกำาแพงสูงล้อมรอบอยู ่สามด้าน คือ 

ด้านใต้ ด้านตะวันออก และด้านตะวันตก  

ยกเว้นด้านเหนือองค์อนุสาวรีย์เอกตั้งอยู่บน 

ฐานสงูมรีะเบยีงขนาดใหญ่ทีเ่ปิดโล่งออกรบัลม 

จากแม่นำ้า กำาแพงสูงที่ปิดล้อมพื้นที่ทั้งสาม 

ด้านน้ันมีประตูเปิดเข้าไปสู่บริเวณทัชมาฮาล 

ได้หลายทาง แต่ป ัจจุบันเปิดให้เข ้าไปได ้

เฉพาะทางบรเิวณหน้าสวนด้านตะวนัออกเพยีง 

ทางเดียว    

พื้นท่ีท้ังหมดนี้ได้ถูกออกแบบให้แบ่งการ 

ใช้สอยออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ตามหลักคิด 

ของสถาปัตยกรรมสุสานอิสลาม คือ แบ่งเป็น 

ส่วนโลกหรือโลกของผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีพื้นที่ 

ยาว ๓๓๔ เมตร กว้าง ๓๐๐.๘๔ เมตร กับ 

ส่วนที่เป็นสวรรค์หรือดินแดนแห่งจิตวิญญาณ 

หลังความตาย มีความยาว ๕๖๑.๒ เมตร  

กว้าง ๓๐๐.๘๔ เมตร   

หากเราดูแผนผังการออกแบบพื้นที ่

ทชั มาฮาลอย่างละเอยีด กจ็ะเหน็แนวแกนกลาง 

จากทศิใต้ไปสูท่ศิเหนอื ซึง่ตรงกบัคตทิีว่่าสวรรค์ 

อยู่ทางเหนือ โดยมีซุ้มประตูสร้างด้วยหินทราย 

สีแดงสามชั้นสูง ๒๓.๐๗ เมตร ขนาดใหญ่อยู ่

กึ่งกลางของแนวแกนกลางนี้  ประดับด้วย 

ตั วอักษรหินอ ่อนสีดำ า เป ็นข ้อความจาก 

พระคัมภีร์อัลกุรอาน ประตูนี้นำาเข้าผู้คนจาก 

แดนโลกภายนอกเข้าไปสู่เขตแดนที่เป็นสวรรค์ 

ทางเหนือ

ส่วนที่เป็นเขตแดนของโลกนั้นตั้งอยู่ทาง 

ทิศใต้สุด ออกแบบไว้ให้ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในโลก 

ปัจจุบันเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย 

ตลาดใหญ่และที่พักผ่อนของคนเดินทางที่ 

มาจากแว่นแคว้นต่างๆ ที่มาเคารพสุสานและ 

พบปะสังสรรค์กันในสมัยที่ราชวงศ์โมกุลยัง 

เรืองอำานาจ แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่ส ่วนน้ีได้ถูก 

พัฒนาใช้ประโยชน์จนแน่นขนัดและยังไม่ได้ 

อนุรักษ์ไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีอนุรักษ ์

ของมรดกโลกทัชมาฮาล

พ้ืนที่ส่วนที่เป็นเขตสวรรค์และเป็นเขต 

อนุรักษ์นั้น ประกอบด้วย “สวนสวรรค์” แบบ 

เปอร์เซียที่เรียกมักจะเรียกกันว่า “สวนโมกุล”  

มีขนาดใหญ่ เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด  

๒๙๖.๓๑ ตารางเมตร และถูกตัดแบ่งออกเป็น 

สวนสี่ เหลี่ยมจัตุรัสย ่อยๆ ขนาดเท่าๆ กัน 

ทั้งส่ีทิศ ในสวนย่อยแต่ละสวนมีแปลงต้นไม ้

อยู่สวนละ ๑๖ แปลงเท่าๆ กัน การตัดแบ่ง 

พ้ืนที่นั้นแบ่งโดยทางเดินที่สร้างขนาบไปกับ 

แนวคนันำา้และสระนำา้กลางสวน ซึง่สระนำา้กลาง 

สวนนีต้ัง้อยูก่ึง่กลางของแนวแกนกลาง ตรงกบั 

ประตูใหญ่ทางทิศใต้ ตรงกับองค์อนุสาวรีย์ 

ประธานทางทิศเหนือ และยังสะท้อนเงา 

องค์สถาปัตยกรรมเอกทีเ่ป็นหนิอ่อนสขีาวโพลน 
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ยอดโดมเป็นโลหะสทีอง ในอดตีอาจเป็นทองคำา 

แต่ปัจจุบันทำาด้วยทองเหลืองชุบทอง  

ผนงัของโดมประธานก่อไว้สองชัน้ทีด้่านใน  

ภายใต้หลงัคาของโดมนีเ้ป็นห้องโถงแปดเหลีย่ม 

มเีพดานสงูโค้งกลมประดบัตกแต่งด้วยลวดลาย 

ที่ลึกลับ กลางห้องโถงนี้เป็นที่ตั้งหีบพระศพ 

เกียรติยศของพระนางมุมตัซ ที่วางไว้ตามแนว 

เหนือ-ใต้ มีฉากหินอ่อนสีขาวทรงแปดเหลี่ยม 

ฉลุลายโปร่งก้ันอยู่รอบๆ หีบเกียรติยศทำาด้วย 

หินอ่อนสีขาวตกแต่งประดับด้วยหินสีท่ีฝังไว ้

เป็นลวดลายดอกไม้เครือเถางดงามมาก ครั้น 

เมื่อพระเจ้าชาห์ จาฮานสิ้นพระชนม์ พระโอรส 

คือพระเจ้าโอรางเซ็บไม่โปรดให้สร้างสุสาน 

ใหม่ถวาย แต่ได้นำาพระบรมศพมาฝังร่วมกับ 

พระมารดาทีท่ชัมาฮาลและให้ตัง้หบีพระบรมศพ 

เกียรติยศเคียงข้างกัน

ด ้านเหนือสุดของลานส่ีเหลี่ยมที่ตั้ ง 

องค์อนุสาวรีย ์เอกนี้  มีบันไดลงไปสู่เฉลียง 

ริมนำ้าขนาดใหญ่ปูพ้ืนด้วยหินอ่อนสีขาวลาย 

สฟ้ีา มบีรเิวณทีล่าดตำา่ลงมาทางด้านตะวนัออก 

และตะวันตกลงมาสู่ลานขนาดย่อมสร้างด้วย 

หินทรายแดงที่ต ่อเนื่องกันในโครงสร้างแต ่

แยกกันในการใช้สอยเพราะลานน้ีเป็นท่ีต้ัง 

ของอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด ๕๖.๖ x  

๒๓.๓๘ เมตร สูง ๒๐.๒๓ เมตร สร้างด้วย 

หินทรายสีแดงทั้งหมดแต่ตกแต่งด้วยหินอ่อน 

และมีหลังคาเป็นโดมหินอ่อนสีขาวสามโดม  

ที่มี รูปทรงล ้อ เ ลียนแบบมาจากโดมของ 

อนุสาวรีย์เอกซึ่งอาคารหินทรายทั้งสองนี้ตั้งอยู ่

ทิศตะวันออกและตะวันตกของอาคารประธาน 

ด้านละหลัง ทั้งสองอาคารออกแบบรูปทรง 

เหมือนกันทุกประการ อาคารหน่ึงใช ้เป ็น 

มัสยิดที่ประชาชนมาสวดมนต์ มีสระล้าง 

ชำาระกายอยู่ด้านหน้า ส่วนอีกหลังหน่ึงเป็น 

ที่พักร้อนสำาหรับผู้มาเยือนและผู้ที่เดินทางมา 

เคารพศพ   

ในด้านการออกแบบพ้ืนที่สถาปัตยกรรม 

นั้น เขาสรรเสริญกันว่าอาคารทั้งสองนี้สร้างขึ้น 

เพื่อให้เกิดความสมดุลและสมมาตรอย่าง 

ชาญฉลาดขึ้นในพื้นที่บริเวณลานใหญ่ที่ยกพื้น 

สงูขึน้นี ้ และเพือ่ช่วยรองรบัเชือ่มโยง พร้อมกบั 

ส ่งเสริมความสง่างามโดดเด่นของอาคาร 

ประธานที่มีโดมสูงใหญ่และมีหอคอยสูงแบบ  

“มีราเน็ต”  ประดับอยู ่ โดยรอบสี่ทิศด ้วย  

อยู่ในสระนำ้าตรงกลางนี้ได้อย่างพอดิบพอดี

เมื่อเดินตามแนวทางเดินกลางต่อไปทาง 

ทิศเหนือก็จะเห็นฐานยกพื้นสูง ๒ ระดับ คือ  

ฐานแรกเป็นฐานหินทรายสีแดง เหนือฐานนี ้

ขึ้นไปจึงเป็นลานสี่เหลี่ยมปูพื้นด้วยหินอ่อน 

ลายดำาขาว ฐานทัง้สองระดบันีส้งูเท่ากบัอาคาร 

สมยัใหม่สองหรือสามช้ัน ทีม่มุของฐานดงักล่าว 

ที่มีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่นั้นมีหอคอย 

ที่เรียกว่า “มินาเรต” แบบสุเหร่าอิสลามสูง  

๔๓.๐๒ เมตรวัดจากฐาน ต้ังประดับที่มุม 

ทั้งสี่ด้าน เป็นเสมือน “บันใดไต่ขึ้นสูงสู่ท้องฟ้า”  

แต ่หอคอยทั้งสี่นี้ออกแบบให้แบะออกไป 

ด้านนอกเล็กน้อย เผื่อมีเหตุต้องโค่นล้มหรือ 

หักลงมาจะได้ไม่เป็นอันตรายต่ออนุสาวรีย ์

องค์ประธานที่อยู่ตรงกลาง 

อนสุาวรย์ีประธานทีเ่ป็นสสุานนีส้งู ๖๗.๙๗  

เมตรรวมฐานด้วย มีรูปทรงแปดเหล่ียม สร้าง 

ด้วยหินอ่อนสีขาวนวลทั้งองค์ งามสง่า ประดับ 

ตกแต่งอย่างวิจิตร ละเมียดละไมด้วยซุ ้ม 

ประตูโค้งขนาดเล็กใหญ่ และหินแกะสลักเป็น 

ลวดลายที่ละเอียดแต่ดูโปร่งและเรียบเบาไป 

ทั่วทุกด้านและทุกส่วนของอาคาร มีโดมใหญ่ 

เป็นประธานอยู ่ตรงยอดกลางสูง ๔๓.๗๘  

เมตร รายรอบด้วยโดมเล็กทั้งส่ีด้าน รูปทรง 

ของโดมประธานมีฐานกลมสูง ทรงกระบอก  

ก่อนที่จะโป่งพองออกเล็กน้อย แล้วจึงโค้งและ 

มนกลมไปสู ่ยอดแหลมที่มีลวดลายเหมือน 

ใบบัวปิดอยู่ที่ยอดก่อน จะเชื่อมต่อกับโลหะ 

แหลมลายเชือกขวั้นสูงแหลมเสียดฟ้า ม ี

สัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวอยู ่ที่ยอดบนสุด  
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(ดูแผนผังจากเอกสารเก่าสมัยคริสต์ศตวรรษ 

ที่ ๑๙ ของรัฐบาลอินเดีย ตีพิมพ์ในหนังสือ  

The Complete Taj, Ebba Koch, 2006) 

การตกแต่งประดับประดาที่วิจิตร
พิสดาร

นอกเหนือไปจากการออกแบบโครงสร้าง 

อนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่นี้แล้ว การตกแต่ง 

ประดับประดาก็ยังมีความน่ามหัศจรรย์อยู ่ 

อย่างยิ่ง โดยระดมช่างฝีมือจากทั่วอินเดีย 

มาทำางานที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้จำานวนมาก

แนวคิดการตกแต่งประดับประดาเน้น 

ลายดอกไม้ที่อ ่อนช้อย สวยสง่า มีสีสันที ่

อ่อนหวาน ด้วยเป็นที่ฝังศพสตรีสูงศักดิ์และ 

เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรัก อีกทั้งเป็นการ 

แสดงออกแห่งพระราชอำานาจของจักรพรรดิ 

ผู ้เป็นพระสวามี ผู ้ได้ช่ือว่าโปรดปรานศิลปะ 

และความงามมากที่สุด ดังจะเห็นจากภาพ 

พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ส่วนใหญ่จะทรง 

ประดับด้วยเครื่องเพชรพลอยและดอกไม้เสมอ   

แต่เนื่องจากองค์สุสานเอกเป็นสิ่งก่อสร้างที ่

กำาหนดให้อยู ่ในเขตแดนที่เป็นสรวงสวรรค์  

ก็ต้องมีการตกแต่งท่ีแสดงความขลังและความ 

ศักดิสิทธิ์ตามคติสุสานอิสลามอยู่อย่างเต็มที่   

นอกจากตัวอาคารสูงใหญ่ที่สร้างด้วย 

หินอ่อนสีขาวท้ังองค์มีอาคารย่อยรองรับเป็น 

องค์ประกอบท่ีสมมาตรลงตัวทุกมุม มองดูสง่า  

โดดเด่นแล้ว เส้นสายในสถาปัตยกรรม เช่น  

เส้นโค้งของซุ้มประตูที่ประดับอยู่รายรอบ โดม 

ทรงโค้ง มนกลม ที่อ่อนหวานนุ ่มนวล และ 

หอคอยแบบมัสยิดท่ีสูงเรียวประดับอยู่สี่ด้าน 

แล้ว ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ทั่วทั้งบริเวณ  

ที่จัดวางประกอบสอดรับกันอย่างได้สัดส่วน 

และลงตัวทางเรขาคณิตหาที่ติไม่ได้ ส่วนการ 

ตบแต่งน้ันได้รับการสรรเสริญทางฝีมือช่าง 

ทีท่ำาการแกะฉลหุนิอ่อนสลกัเป็นลวดลายลกูไม้ 

โปร่งเบา ผสมกับการแกะสลักเป็นลายนูนตำ่า  

ตลอดจนการฝังหินสีต่างๆ อย่างประณีตเป็น 

ลวดลายดอกไม้เครือเถา และที่สำาคัญคือ 

การฝังหินสีดำาสลักเป ็นตัวอักษรเปอร ์เซีย 

บนหินอ่อนสีขาวด้วยข้อความที่คัดมาจาก 

พระคัมภีร์อัลกุรอานโดยลายมือของนักปราญ ์

แห่งศาสนาอิสลาม ซึ่งช่างฝีมือในสกุลโมกุล- 

ทัชมาฮาลทั้งหมดนี้ก็ยังสืบทอดต่อกันมาใน 

นครอักราจนถึงปัจจุบันนี้

การเดนิทางไปเยอืนทชัมาฮาลของ
ผู้เขียน  

ผู ้ เ ขี ยนได ้ เคยไปเ ยือนมรดกโลกที่  

ทัชมาฮาล และป ้อมปราการแห ่ง อักรา 

มาก่อนสองครั้งแล้ว แต่เป ็นการไปเที่ยว 

เป ็นหมู ่คณะจากเดลลี  ไปวันเดียวกลับ 

จึ ง ไม ่ ได ้ศึ กษารายละเอียดมากมายนัก 

เมื่อเร็วๆ นี้ได ้มีโอกาสเดินทางไปถ ่ายทำา 

ส า ร ค ดี ม ร ด ก โ ล ก ที่ อั ก ร า อ ยู ่ ห ล า ย วั น 

จึ ง มี โ อ ก า ส ห า ซ้ื อ ห นั ง สื อ ม า แ ล ะ ศึ ก ษ า 

สำารวจ ตลอดจนได ้พูดคุยกับนักวิชาการ 

ในพื้นที่เกี่ยวกับมรดกโลกที่นี่โดยละเอียด  

ข้อมูลที่นักวิชาการยุคใหม่ทั้งในอังกฤษ  

ยุโรป และอเมริกา ใช ้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

ทัชมาฮาลและราชวงศ์โมกุลก็คือ พงศาวดาร 

และจดหมายเหตทุางการสมยัโมกลุซึง่ได้มกีาร 

จดบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับกษัตริย์และการ 

ปกครองรวมทั้งการดูแลฝ่ายในอย่างละเอียด  

แต่ละรัชสมัยมีจดหมายเหตุอยู่เป็นพันๆ ฉบับ  

รวมทั้งจดหมายเหตุชาวต่างชาติในยุคน้ัน ซึ่ง 

แม้จะสูญหายไปในช่วงที่ราชวงศ์เสื่อมสลาย 

และในการสงครามเป็นจำานวนมากก็ตาม แต ่

ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ถูกเก็บไปรักษาไว้ตามเมือง 

ต่างๆ และในอังกฤษจำานวนไม่น้อยทีเดียว  

จดหมายเหตุและพงศาวดารบางฉบับก็มี 

การแปลออกเป็นภาษาอังกฤษและรวบรวม 

ตีพิมพ์แล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษา 

วิจัยทางโบราณคดีของทางการอินเดียและ 
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ของนักวิชาการนานาชาติ เช ่น สถาปนิก 

เยอรมัน และการวิจัยของนักประวัติศาสตร ์

ชาวอังกฤษและอเมริกันที่ตีพิมพ์อีกมาก ทำาให้ 

การเตรียมข้อมูลเพื่อผลิตสารคดีโทรทัศน ์

เก่ียวกับทัชมาฮาลและมรดกโลกแห่งโมกุล 

มีความสมบูรณ์และถูกต้องได้ง่ายขึ้น

                          

ปริศนาแห่งการวางรากฐานที่
มั่นคงบนที่ดินริมน�้า

อนุสรณ์สถานชิ้นเอกของทัชมาฮาล คือ 

สุสานขนาดใหญ่ท่ีตั้งทางทิศเหนือติดกับแม่นำ้า 

นั้น ย่อมมีความเสี่ยงตามธรรมชาติต่อรากฐาน 

ของอาคารอยู่มาก เพราะก่อสร้างด้วยหินทราย 

และประดับด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งองค์ มีโดม 

สูงใหญ่และมียอดเป็นโลหะหนัก มีหอคอยสูง 

ประดับ ๔ ด้าน การก่อสร้างอาคารอยู่บนฐาน 

ยกพื้นสูงที่กว้างขวางและต้ังอยู ่บนที่ดินริม 

แม่นำ้า ดังน้ัน จึงต้องมีความสลับซับซ้อน 

ทางเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม และ 

ทางสถาปัตยกรรมอยู่อย่างมาก  

ที่ดินริมนำ้าย่อมมีธรรมชาติเป็นดินเลน 

ที่ ไ ม ่ มั่ น ค ง  ก ร ะ แ ส นำ้ า ข อ ง แ ม ่ นำ้ า ใ ห ญ  ่

ย่อมจะซัดเซาะรากฐานของอาคารอยู่ตลอด 

เวลา ทั้งยังต้องออกแบบห้องใต้ดินสองหรือ 

สามชั้นเป็นห้องฝังศพจริงและห้องทำาพิธี หรือ 

รับรองผู้คน หรือใช้สอยในโอกาสต่างๆ จำานวน 

มากนบัไม่ถ้วน ความลบัทางโครงสร้างวศิวกรรม 

และสถาปัตยกรรมของทัชมาฮาลจึงเป ็น 

ปมปริศนาที่สถาปนิกนานาชาติสมัยใหม ่

จำานวนมากหันมาสนใจ และศึกษาวิจัยอยู ่ 

จนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงในปัจจุบันไม่เปิดให้คนเดิน 

ลงไปเข้าชมห้องใต้ดินทั้งหมด เปิดแต่มีห้อง 

สำาคัญคือห้องวางหีบพระศพเกียรติยศเท่านั้น

ใ ครคื อสถ าป นิกผู้ ออกแบบ 
อนุสรณ์สถานแห่งนี้

ทัชมาฮาล ใช้เวลาก่อสร ้างมากกว่า  

๒๐ ปีจึงเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ใช้คนงานและ 

ช่างฝีมือจากแว่นแคว้นต่างๆทั่วอินเดียถึง  

๒ หมื่นกว่าคนท่ีเกณฑ์มาทำางานก่อสร้างและ 

ตบแต่ง ใช้เงินค่าก่อสร้างอย่างน้อยๆ ๕ ล้าน 

รูปีในสมัยนั้น ใช้การก่อนั่งร้านด้วยอิฐและ 

ไม้ไผ่ ความสวยงามและชาญฉลาดในการ 

ออกแบบพื้นที่และโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

ของทัชมาฮาลทำาให้มีคนแอบอ้างช่ือสถาปนิก 

เจ ้าของแบบกันหลากหลายคน บ ้างก็ว ่า 

ชาวอิตาเลียนเป็นผู ้ออกแบบ บ้างก็ว่าช่าง 

เชือ้สายเปอร์เซยีผูร้บัราชการด้านคมุการก่อสร้าง 

ในราชสำานักโมกุลหลายคนเป็นผู ้ออกแบบ   

บ้างกว่็าทชัมาฮาลเป็นวดัฮนิดเูก่าทีพ่ระเจ้าชาห์  

จาฮานดัดแปลงเป็นอนุสรณ์สถาน ทัช มาฮาล  

ในสมัยนั้นมีการบันทึกเรื่องราวการ 

ก่อสร้างทัชมาฮาลขณะที่กำาลังก่อสร้างไว ้

มากมาย มีการระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

การก่อสร้างและวางผังออกแบบหลายคน  

แต่ไม่ระบุชัดเจนว่าใครได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

สถาปนิกออกแบบ นักวิชาการสมัยใหม ่

หลายคนที่ศึกษาวิจัยเอกสารจดหมายเหต ุ

และรูปแบบสถาปัตยกรรมโมกุล พากันลง 

ความเห็นว่า พระเจ้าชาห์ จาฮานนั่นแหละ 

คือสถาปนิกหลัก เพราะทรงเป็นนักออกแบบ 

ก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ มาแล้วหลายแห่ง  

และทรงเชื่ อในคติ เปอร ์ เซียโบราณที่ ว ่ า 

สถาปัตยกรรมเป็นการแสดงออกอย่างแท้จริง 

และยืนนานแห่งพระราชอำานาจของพระ- 

จักรพรรดิ  แต ่แน ่นอนคงต ้องมีสถาปนิก 

ควบคุมการก่อสร้างที่ทรงไว้วางใจมาตลอด 

รัชกาล บุคคลนั้นน ่าจะมีชื่ อว ่ า  Ustad  

Ahmad Lahori มารับสนองพระราชบัญชา 

ต่อ แต่เช่ือว่าพระเจ้าชาห์ จาฮานผู้ทรงสนใจ 

ในสถาปัตยกรรมและศิลปะทั้งตามคติอิสลาม 

และคติของศาสนาอื่นๆ มาช้านาน สืบต่อจาก    

พระอัยกาคือพระเจ้าอักบาร์ คงจะต้องเป็น 

ผู ้ออกแบบแนวคิดทางสถาปัตยกรรมของ 

ทัชมาฮาลเองทั้งหมด

การขุดค้นและวิจัยเพิ่มเติม
เมื่อป ีค.ศ. ๒๐๐๒ มีการขุดค ้นทาง 

โบราณคดีเพ่ิมเติมในบริเวณ “สวนชมจันทร์”  

ทีต่ัง้อยูบ่นฝ่ังตรงข้ามของทชัมาฮาล  การขดุค้น 

และบรูณะสวนชมจนัทร์แห่งนีท้ำาให้มข้ีอมลูใหม่ 

อีกมากมายว่าแนวคิดการก่อสร้าง ทัชมาฮาล 

มีหลายมิติมากกว่าที่ เคยเข้าใจกันในอดีต  

โดยเฉพาะมิติเกี่ยวกับการออกแบบให้มองเห็น 

ภาพสะท้อนในเงานำ้าได้จากทิศต่างๆ ด้วย ซึ่ง 

ในคืนเดือนหงาย พระเจ้าชาห์ จาฮาน และ 

พระญาติสนิท ยังโปรดจะชมความงามของ 

อนุสรณ์สถานแห่งนี้จากด้านหลัง โดยมอง 

มาจากสวนบนอีกฝั่งหนึ่งของแม่นำ้า ซึ่งจะเห็น 

ทั้ งทัชมาฮาลองค ์จริ ง เป ็นสี เงินระยับใน 

แสงจนัทร์และยงัเหน็ทัง้ในเงาสะท้อนของแม่นำา้ 

ที่ขึ้นเต็มฝั่งในสมัยนั้น และแม่นำ้าก็เชื่อมโยง 

ระหว่างพระราชวงัทีป่ระทบัภายในป้อมปราการ 

แห่งอักรากับองค์ทัชมาฮาลที่ ต้ังอยู ่ ริมนำ้า  

และกับสวนชมจันทร์ริมนำ้าฝ ั ่งตรงกันข้าม 

ที่มีสระนำ้าใหญ่กลางสวนสะท้อนเงาของ 

ทัชมาฮาลให้ชมอีกมิติหนึ่ง 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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และมมีลพษิมากขึน้ นอกจากนีย้งัเสนอแนะให้ 

รัฐบาลอินเดียพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ ์

และพื้นที่กันชนของมรดกโลกในอักราทั้ง  

๓ แห่งเสียใหม่ โดยอาจจะรวมป้อมปราการ 

อักรากับทัชมาฮาลไว้ด้วยกัน และให้ขยาย 

พื้นที่มรดกโลกทัชมาฮาลเ พ่ิมขึ้นตามผล 

การขุดค้นและการวิจัยที่เพิ่งค้นพบ เช่น “สวน 

ชมจันทร์” ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการออกแบบอนุสรณ์สถานนี้ 

จากการพบปะพดูคยุกบัหวัหน้าโบราณคด ี

ในอักรา พบว่ามีป ัญหามากมายเกี่ยวกับ 

การพัฒนาในเมืองและการท่องเที่ยวที่ต้อง 

ร ่วมมือกันแก ้ไขหลายเรื่อง เมื่อ เร็วๆ นี้  

ทางการของอักราได้ตัดสินใจออกกฎหมาย 

หยุดยั้งสิ่งก่อสร้างทางอุตสาหกรรมที่สร้าง 

มลภาวะในบริเวณรอบๆ ทัชมาฮาล โดย 

ปิดโรงงานในบริเวณ ๕ กิโลเมตรโดยรอบ 

และห ้ามรถทุกชนิดวิ่ ง เข ้าออกในบริ เวณ 

ยกเว้นรถไฟฟ้าของโครงการทีร่บับรกิารผูเ้ข้าชม 

มีการตรวจตราวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ต่างๆ 

อย่างเข้มงวด และห้ามคนไปเดินเร่ขายของ 

ในบริเวณมรดกโลกโดยเด็ดขาด  

การบูรณะตบแต่งมรดกโลกทัชมาฮาล 

ล่าสุด เน้นการทำาความสะอาดหินอ่อนสีขาว 

ด้วยการใช้โคลนขดัถตูามวธิโีบราณแทนการใช้ 

สารเคมีซึ่งได้ผลดีมาก เน้นการปรับปรุงบำารุง 

สวนที่กว้างใหญ่ให้ร่มรื่นสวยงามใกล้เคียงกับ 

สวนในสมัยโมกุล เพ่ือให้นักท่องเท่ียวใช้เวลา 

พักผ่อนหย่อนใจและชื่นชมความงามได้นาน 

เต็มที่ เปิดพ้ืนที่บริการตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึง 

พระอาทิตย์ตกดิน และเปิดในคืนพระจันทร์ 

เต็มดวงอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับ 

ความประทบัใจจากช่วงเวลาทีธ่รรมชาตสิวยงาม 

น่าจดจำา เช่น เวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเหนือ 

ฝั ่งแม่นำ้ายุมนา หรือในเวลาคืนเดือนหงาย 

สะท้อนแสงให้ทัชมาฮาลเปลี่ยนสีเป็นสีเงิน  

เป็นต้น ซ่ึงจะเพ่ิมความสวยงามและคุณค่า 

ให้แก่อนุสรณ์สถานอย่างมีนัยสำาคัญทีเดียว

การ ไป เ ยือนทั ชมาฮาลในป ั จจุบั น  

มีความน่ารำาคาญที่มีคนไปชมจำานวนมากมาย  

แย่งกันถ่ายรูปในจุดสำาคัญๆ มีการตรวจค้น 

เข้มงวดและต้องเดินไกล แต่การจัดระเบียบ 

ใหม่ก็ช ่วยให้ผู ้ชมได้รับความประทับใจท่ี 

เพิ่มมากขึ้น... 

บทเรยีนจากการอนรุกัษม์รดกโลก 
ทัชมาฮาล

ทัชมาฮาลเป็นมรดกโลกที่คนรู ้จักและ 

ชื่นชอบมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ดังนั้นการ 

อนรุกัษ์และศกึษาวจิยั เผยแพร่ความรู ้ตลอดจน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเมืองอักราจึงมี 

ความสำาคัญต่อการรักษาและสืบทอดคุณค่า 

ของทัชมาฮาลเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการมรดกโลกได ้ ติดตาม 

รายงานสภาวะการอนุรักษ์ทัชมาฮาลเป็น 

ระยะๆ และได้มอบให้ อีโคโมส ส่งคณะ 

ออกไปติดตามศึกษาและเสนอรายงานเพื่อ 

คณะกรรมการจะได้มีมติให้ข้อเสนอแนะใน 

บางประเด็นท่ีจำาเป็นและสำาคัญ ยกตัวอย่าง 

เช่น มติ Decision - 27COM 7B.105 - Agra  

Fort, Taj Mahal, Fatehpur Sikri (India)/  

Decision - 28COM 15B.58 ที่เสนอแนะให ้

รัฐบาลของอินเดียหยุดยั้งการดำาเนินโครงการ 

พัฒนาบางโครงการที่จะส ่งผลกระทบต่อ 

การอนุรักษ์ และให้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแล 

ประสานงานระหว่างการบริหารจัดการมรดก 

โลกในอกัรากบัการพฒันาในเมอืงอกัราทัง้หมด 

เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  
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ข้อมูลทั่วไป*

สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ ๓,๒๘๗,๕๙๐ ตารากิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ ๗ 

ของโลก เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี มีเมืองสำาคัญคือ มุมไบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำาคัญและเป็นแหล่ง 

ผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด: บังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

การบิน และอวกาศ : เจนไน เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภาคใต้ของอินเดีย อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ : กัลกัตตาเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย 

และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ ภูมิอากาศ มีสภาพภมูอิากาศแตกต่างกนัอย่างมากเน่ืองจากมพ้ืีนท่ีกว้างใหญ่ ตอนเหนืออยูใ่นเขตหนาว ขณะท่ีตอนใต้ 

อยูใ่นเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อนประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส และฤดูหนาวประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส มีประชากร ๑.๑๓ พันล้านคน 

มากเป็นอันดับ ๒ ของโลก เชื้อชาติ อินโด-อารยันร้อยละ ๗๒ ดราวิเดียนร้อยละ ๒๕ มองโกลอยด์และอื่นๆ ร้อยละ ๓ ภาษา ภาษาฮินดีเป็นภาษา 

ของชาติที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๓๐) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีภาษาทางการที่ใช้กันมากอีก 

๑๔ ภาษา อาทิ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ ปัญจาบี และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา นับถือศาสนา ฮินดูร้อยละ ๘๑.๓ มุสลิมร้อยละ ๑๒ 

คริสต์ร้อยละ ๒.๓ ซิกข์ร้อยละ ๑.๙ อื่นๆ (พุทธและเชน) ร้อยละ ๒.๕ การศึกษา อัตราการรู้หนังสือโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๔.๘ ระบอบการเมือง 

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ระบบการปกครอง แบบสาธารณรัฐ แบ่งเป็น ๒๘ รัฐ และดินแดนสหภาพอีก ๗ เขต หน่วยเงินตรา รูปี (๑ รูปี ประมาณ 

๐.๗๕ บาท) --

* ข้อมูลจากกองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑

53



*	 ประธานคณะกรรมการโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา

การพัฒนาท่ีย่ังยืน : 
คุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเน้นเศรษฐกิจ 

เป็นหลัก โดยขาดมิติทางคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม 

และวัฒนธรรม ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะแทนที่จะ

ลดความยากจน ความหิวโหย การว่างงาน ความอยุติธรรม 

และปัญหาสิง่แวดล้อม กลบัเป็นการเพิม่ปัญหาต่างๆ เหล่านัน้ 

อีกทั้งความอยุติธรรมและความไม่เสมอภาคนำาไปสู่ความ 

รุนแรงในสังคมโดยทั่วไปด้วย

การพัฒนาที่ย่ังยืน หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ต่อโลก 

ที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ความปรารถนาคุณภาพชีวิต 

ที่ยั่ งยืนสำาหรับทุกคนรวมถึงคนรุ ่นต ่อๆ ไปในอนาคต  

ด้วยการประสานความสมดลุระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

การพัฒนาสังคม และการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

สังคมไทยเช่นเดียวกับสังคมโลก ตระหนักในความ 

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทางเศรษฐกิจและมีความรู ้สึก 

ไปในแนวเดียวกันว่าถ้าเราไม่สามารถชะลอความก้าวหน้า 

ทางเศรษฐกจิได้ เรากจ็ำาเป็นต้องทำาให้ความก้าวหน้าดงักล่าว 

รศ.ดร.วไล  ณ ป้อมเพชร*

บทความพิเศษบทความพิเศษ

It is essential that the values of 
conservation, considerate consumption and 

 the equitable sharing of natural resources 
be embraced in Thai people’s mindset and reflected 
in their ways of life and behaviour. For sustainable 
development to be successful, we must strike a balance 
between economic and social development, conservation 
of natural resources and environment. The objective of this 
article is to stress the importance of promoting education 
for sustainable development (ESD) in basic and higher 
education institutions and in communities. A model 
learning plan is given to encourage teachers to provide 
students with knowledge, understanding, values and 
practices concerning sustainable quality of life for all,  
for the benefit of current and future generations.
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*	 ประธานคณะกรรมการโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑

ดำาเนินไปเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ทุกคน 

ได ้ รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

ที่ สมศักดิ์ ศรี ของความเป ็นมนุษย ์อย ่ าง 

เท่าเทียมกัน

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง 

มีจุดมุ ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงความคิด  

วิถีชีวิต และการประพฤติปฏิบัติของผู้คนเพื่อ 

นำาไปสู ่การสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน จึงม ี

ความสำาคญัและจำาเป็นทีสั่งคมจะต้องร่วมมอืกนั 

ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สถาบันอุดมศึกษา การศึกษา 

นอกระบบ การศึกษาผู ้ ใหญ ่  ตลอดจน 

กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

เป ็นที่น ่ ายินดีที่หลักสูตรแกนกลาง  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได ้

นำาเร่ือง “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” เข้าไว้ในกลุ่ม 

สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยวาง 

มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนไว้ดังนี้ 

 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผู้เรียน 

จะต้อง “แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะ 

เรียนรู้ และแสดงความซาบซ้ึงต่อสิ่งแวดล้อม 

รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัด- 

ระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่น”

 เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เรียน 

จะต้อง “แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดง 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช ้  การดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู ้

คุณค่า”

 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้เรียน 

จะต้อง “แสดงถึงความซาบซึ้ง ห ่วงใย ม ี

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ และรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมอย ่างรู ้คุณค ่า  

มส่ีวนร่วมในการพทัิกษ์ดแูลทรพัยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”

 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เรียน 

จะต้อง “แสดงความซาบซึง้ ห่วงใย มพีฤตกิรรม 

เกี่ยวกับการใช้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมอย่างรู ้คุณค่า เสนอตัวเอง 

ร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมของ 

ท้องถิ่น”

นอกจากกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

แล้ว การเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมยังปรากฏอยู ่ในสาระ ๕ วิชา 

ภูมิศาสตร์ ดังปรากฏในมาตรฐาน ส ๕.๒ :  

“เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพ- 

แวดล้อมทางกายภาพ ทีก่่อให้เกดิการสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม มีจิตสำานึก และมีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน”

การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ส ๕.๒ ปรากฏ 

อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ๖ ซึ่งประกอบ 

ด้วย การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ในระดับชุมชนและระดับจังหวัด ส่วนในช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ มีการเรียนรู้ถึงการ 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ 

ภูมิภาคต่างๆ ทั้ง เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และ 

อเมริกา สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ๖ นั้น  

นักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์  

และวิกฤตการณ์ด ้านทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และโลก  

ต้องสามารถระบแุนวทางการอนรุกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ  

ของโลก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  

และการดำาเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน

กล่าวโดยสรุป กระบวนการเรียนรู้เร่ือง 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปรากฏอยู ่

ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี ๒ :  

“ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” เน้นให้มีความรู้ มีทักษะ 

ชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  

คิดอย่างเป็นเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างเป็น 

ระบบ และในสาระการเรียนรู ้ สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๕ : “ภูมิ- 

ศาสตร์” ซึ่งเน้นเจตคติและคุณธรรม เห็น 

คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิต 

สาธารณะที่มุ่งทำาประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม 

ให้แก่สังคม มีค่านิยมอันพึงประสงค์
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 - ให้สังเกตดูนำ้าเป็นตัวอย่าง ถึงแม ้

ว่า ๓ ใน ๔ ของพื้นโลกปกคลุมไปด้วยนำ้า แต่ 

นำ้าดื่มมีน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของนำ้าท้ังหมด  

ทั้งนี้เพราะนำ้าส่วนใหญ่ คือ นำ้าเค็ม และนำ้าแข็ง  

ความต้องการนำ้าในปัจจุบันมีมาก จนกระท่ัง  

นำ้าทุกหยดมีคุณค่า ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ 

นำ้าในชีวิตประจำาวันอย่างประหยัด

๒. ครูชักชวนให้ผู้เรียนยกปัญหาสังคม 

และส่ิงแวดล้อมที่ปรากฏในโลกปัจจุบัน และ 

เขียนปัญหาดังกล่าวบนกระดาน (ปัญหาท่ี 

นักเรียนช่วยกันคิดอาจจะมีเรื่อง การตัดไม้ 

ทำาลายป่า จำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว ความยากจน ปัญหาสุขภาวะ การ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อสู้ด้วยกำาลังอาวุธ  

การเติบโตของเมืองโดยไร้การวางแผน และ 

อุตสาหกรรม เป็นต้น)

สร้างความเข้าใจ 

๑. ครูให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า  

ทำาไมจึงเกิดปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมดังท่ี 

กล่าวข้างต้น อะไรคือสาเหตุของการแสวงหา 

ประโยชน ์จากชุมชน และจากทรัพยากร 

ธรรมชาติ และเหตุใดชุมชนจึงมีชีวิตความ 

เป็นอยู่อย่างไร้คุณภาพ และไร้ความยั่งยืน

๒. ครูกระตุ ้นให้ผู ้ เรียนช่วยกันคิดถึง 

มาตรการทีเ่หมาะสมในการแก้ปัญหาทีเ่กีย่วกบั 

กระบวนการเรียนรู ้ดังกล่าว เน้นวิถีชีวิต การดำาเนินชีวิต คุณธรรม และค่านิยม และ 

เพ่ือให้การเรียนรู ้บรรลุเป้าหมาย ครูผู ้สอนจะต้องตระหนักว่าการถ่ายทอดความรู ้แต่เพียง 

อย่างเดียวไม่เป็นผล แต่ต้องมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และการปฏิบัติของผู้เรียน

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ครูผู้สอนนำาไปใช้ 

ในกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น

  ค่านิยมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ดำารงชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีความสันโดษ

- เคารพชีวิตและธรรมชาติ เห็นคุณค่าและถนอมรักษา

- คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ตระหนักในความยุติธรรมของสังคม และปฏิบัติ

- ความกลมเกลียวสอดคล้องระหว่างมนุษย์และธรรมชาติแวดล้อม

- มุ่งมั่นตั้งใจสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อแผน : คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครอบคลุมเรื่องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมที่มั่นคงและพอเพียง 

นอกจากนั้นยังส่งเสริมท่าทีที่ถนอมรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดตลอดจน 

การแบ่งปันทรัพยากรที่มีจำากัดอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม และการพัฒนา ในบริบท 

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. เพื่อตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ อันเป็นผลจากการพัฒนา

๓. เพื่อพิจารณาสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

๔. เพื่อพิจารณาวิธีการดำารงชีวิตของตน อันเกี่ยวเนื่องกับการพิทักษ์รักษาทรัพยากร

๕. เพื่อก้าวสู่การดำารงชีวิตอย่างยั่งยืน

สาระการเรียนรู้ 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม และการพัฒนา

๒. การพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำารงชีวิตแบบยั่งยืน

๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อม : สาเหตุ และการแก้ปัญหา

๔. แผนปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการเรียนรู้  

ให้ความรู้ 

๑. ครูแนะนำาแนวคิดที่สำาคัญดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้เรียน 

 - การถนอมรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นความท้าทายที่สำาคัญยิ่ง

ประการหนึ่งของโลกปัจจุบัน

 - ด้วยเหตุที่การพัฒนาเกี่ยวข้องกับโลกและทรัพยากรธรรมชาติของโลก รวมถึงความ 

สัมพันธ์ที่สงบสุข และยุติธรรมของมวลมนุษย์ จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ผลของการพัฒนาที่กระทบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

 - การพฒันาทีแ่ท้จรงิควรนำาไปสูส่ภาพแวดล้อมทีส่มบรูณ์ สงบสขุ ยตุธิรรม และคณุภาพ 

ชีวิตที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการนิยามไว้ว ่า คือ การพัฒนาที่สนองความจำาเป็น 

ของปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความจำาเป็นของคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต 
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การพัฒนา และผลกระทบของการพัฒนาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตระหนักในค่านิยม 

๑. ครูกล่าวถึงคำาพูดของมหาตมะ คานธี ที่ว่า : “โลกมีทรัพยากรเพียงพอสำาหรับความ 

จำาเป็นของทกุคน แต่ไม่พอสำาหรบัความโลภของใคร” ครสูงัเกตปฏกิริยิาของผูเ้รยีนต่อคำาพดูดงักล่าว

๒. ครูถามคำาถามที่สำาคัญ ๒ ประการ คือ “พวกเรารู ้สึกเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมของเรา 

อย่างจริงจังหรือเปล่า?” และ “พวกเราเห็นว่าตนเองเป็นผู ้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเปล่า?”  

ครูชักชวนให้ผู ้เรียนพิจารณาดูการดำาเนินชีวิตของแต่ละคนว่าสอดคล้องกับคำาถามทั้งสอง 

หรือไม่

๓. ครูให้ผู ้ เรียนเขียนทุกสิ่งที่ตนซ้ือหรือบริโภคในปัจจุบันลงบนกระดาษ ครูอาจนำา 

ด้วยการเขียนสิ่งที่ครูซื้อหรือบริโภคเป็นตัวอย่าง

๔. ครูให้แต่ละคนแยกประเภทรายการที่ตนเขียนออกเป็น ๓ ช่อง บนกระดาษที่ครูเตรยีม 

ไว้ให้ ประกอบด้วยสิ่งที่จำาเป็น หมายถึง สิ่งที่จำาเป็นในการดำารงชีวิต ส่ิงที่ต้องการ หมายถึง 

สิ่งที่หามาเพื่อการมีชีวิตที่สะดวกสบาย สิ่งที่เหลือเฟือ หมายถึง ของฟุ่มเฟือยที่ไม่มีก็ได้

๕. ครูจัดประเภทของรายการทั้งสาม และถามคำาถามนำาให้คิด ต่อไปนี้ คือ 

 - การบริโภคของฉัน สะท้อนถึงท่าทีของฉันที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

 - การสนองความต้องการและความฟุ่มเฟือยของฉัน กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

 - ฉันรู้สึกเกี่ยวกับการดำารงชีวิตแบบบริโภคนิยมของฉันอย่างไรบ้าง?

 - ฉันจะลดการบริโภคของฉันอย่างไร เพื่อที่จะถนอมรักษาสิ่งแวดล้อม?

๖. ครูเสนอให้ผู้เรียนที่สมัครใจ ออกมาแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับคำาถามของครู

ฝึกปฏิบัติ 

๑. ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนสำานึกในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการชวน 

ให้พูดคุยถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนน่าจะปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้ 

 - Refuse คือ ปฏิเสธสินค้าและบริการที่ไม่จำาเป็น ซึ่งทำาลายสิ่งแวดล้อม เช่น  

ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะที่ยากแก่การย่อยสลาย เมื่อมีการใช้น้อยก็เท่ากับ 

เป็นการลดการผลิตด้วย

 - Reduce คือ ลดการบริโภคสินค้า

และบริการที่ไม่จำาเป็น เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า  

เพือ่สงวนทรพัยากรทีน่ำามาใช้ในการผลติกระแส

ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าน้อยลงทำาให้การสร้างเขื่อน 

ลดลง ซึ่งเป็นการลดจำานวนที่ดินที่จมหายไป 

และจำานวนผู้คนที่ต้องย้ายถิ่นที่ทำากิน

 - Reuse คือ นำาวัสดุที่ใช้แล้วกลับ

มาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณของการใช้สิ่งของ 

ใหม่ ซึ่งนำาไปสู่การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตวัอย่างเช่น การนำาขวดกลบัมาใช้ใหม่ ช่วยลด 

การผลิต และลดจำานวนของทิ้งด้วย

 - Repair คือ ซ่อมแซมของใช้ เช่น 

ซ่อมแซมเครือ่งเรอืนเก่า กลบัมาใช้ใหม่นอกจาก 

จะเป ็นการประหยัดแล ้ว ยังเป ็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมด้วย

 - Recycle คือ นำาวัสดุเหลือใช้ผ่าน

กระบวนการแปรสภาพให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อ 

นำากลบัมาใช้อกีในรปูแบบใหม่ เช่น นำากระดาษ

ที่ใช้แล้วมาแปรสภาพให้เป็นกระดาษแข็ง  

กระบวนการดงักล่าวนีช่้วยลดการทำาลายต้นไม้ 

เป็นต้น

๑. ครกูระตุน้ให้ผูเ้รยีนเสนอความคดิเหน็

เก่ียวกับการนำา Re ทั้งห้ามาใช้ และให้เสนอ 

กจิกรรมภายใต้ 5 Re ทีแ่ต่ละคนตัง้ใจจะปฏบิตัิ

อย่างเป็นรปูธรรมเพือ่พทิกัษ์สิง่แวดล้อม

๒. ครูรวบรวมข้อเสนอของผู้เรียน และ

ชักชวนให้ผู้เรียนเปล่ียนวิธีการดำาเนินชีวิตให ้

เป็นชวีติทีม่คีณุภาพยัง่ยนื

แผนการเรียนรู้ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ทำาให้

สรุปได้ว ่า กระบวนการเรียนรู ้เก่ียวกับการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นตัวอย่างของการเรียนรู ้ที่ประกอบด้วย 

ส่ีระดับ คือ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม และ

การปฏิบัติ  ซึ่งมีความสำาคัญต่อเน่ืองและ 

สัมพันธ์กัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ครูผู ้สอน

เน ้นแต่เพียงความรู ้และความเข ้าใจ แต่ 

ละเลยระดบัของค่านยิม ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าเสยีดาย 

เพราะในความเป็นจริงแล้ว เพื่อให้ความเข้าใจ 

ก้าวไปสู่การปฏิบัติอย่างมีความหมายและมี

คณุค่า จะต้องผ่านระบบค่านยิมทีม่คีวามหมาย 

เชิงคุณค่าต่อผู้เรียน 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
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การหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อ วันที่  ๖ -  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  
Mr. Brian O’Gallagher ผู้อ�านวยการบริหาร 
โครงการหลัก ฝ่ายการค้าและความสัมพันธ ์
กับเอเชีย ของส�านักงานมุขมนตรีของดินแดน 
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย และ 
คณะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือ 
ความคืบหน้าในการด�าเนินงานโครงการจัดส่ง 
แรงงานไปท�างานและนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ไปฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย อันเป็นผล 
สืบเนื่องจากการหารือระหว่าง Honourable  
Delia Lawrie รองมุขมนตรีดินแดนนอร์- 
เทิร์นเทร์ริทอรี กับนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ 
ความต้องการแรงงานที่มีทักษะในสาขาการ 
ก่อสร้าง การส�ารวจ การขุดเจาะน�้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อท�างานในดินแดนนอร์เทิร์น  

เทร์ริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อต้นเดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยฝ่ายออสเตรเลียได้แจ้ง 
ให ้ทราบถึงสภาวการณ์การขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของดินแดนนอร์เทิร์น  
เทร์ริทอรี โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
เช่น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ ท�าให้ 
แรงงานมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
รัฐบาลดินแดนนอร ์ เทิร ์นเทร์ริทอรี  จึงได ้ 
แสวงหาแรงงานฝีมือทั้งจากภายในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยแรงงานที่จะเข ้าไป 
ปฏบิตังิานนัน้จะต้องมทีกัษะและความช�านาญ 
การในสาขาที่จะไปปฏิบัติ และต้องผ่านการ 
ทดสอบภาษาอังกฤษตามกฎหมายตรวจคน 
เข้าเมืองของเครือรัฐออสเตรเลีย (IELTS ระดับ  
๕ ขึ้นไป)  ในการนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได ้
กล่าวถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นาง 

คอร์ นี เลีย  พี เพอร์  รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ 

กระทรวงการต่างประเทศและสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

และคณะ ได้เดินทางพบปะหารือกับ ดร.สุชาติ  

ธาดาธ�ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้าน 

การศึกษา โดยนางคอร์นี เลีย พีเพอร์  ได้  

เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่   

๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเปิดตัวแผน 

ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูโบราณสถานที่ 

ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ของรัฐบาลเยอรมนี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม 

ฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทาง 

การทูตระหว่างไทยกับเยอรมนี ในโอกาสนี้  

นางคอร์นีเลีย พีเพอร์ จึงได้เข้าพบกับรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือความ 

ร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง 

ที่จะให้มีการจัดท�าบันทึกความร่วมมือด้าน 

การศึกษาไทย-เยอรมนีฉบับใหม่แทนฉบับเก่า 

ซ่ึงได้มีการลงนามกันตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ เพื่อ 

ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยจัดให้มีการ 

ประชุมโต๊ะกลมในเดือนเมษายน ๒๕๕๕  

ที่ประเทศไทย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งจากกระทรวงศกึษาธกิารไทย  

และบริษัทเยอรมัน และหอการค้าเยอรมันใน 

ประเทศไทย ส�าหรับการลงนามในบันทึกความ 

ร่วมมือทางด้านการศึกษา คาดว่าจะได้มีการ 

ด�าเนินการในปลายปี ๒๕๕๕ ส่วนประเด็น 

ความร่วมมืออ่ืนๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ 

ร่วมมือกันด�าเนินการคือ การเพิ่มจ�านวน 

นักเรียน/นักศึกษา เพ่ือไปศึกษาต่อที่สหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนีให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้าน 

วิชาชีพ การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษา 

เยอรมันในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยจะเร่ิม 

โครงการร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาเปิดหลักสูตร 

การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในเดือน 

ตุลาคมนี้

คณะผู้แทนจากดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 
ประเทศออสเตรเลียหารือความร่วมมือ
ไทย-ออสเตรเลีย

ศึกษาธิการที่ประสงค์จะสนับสนุนให้นักเรียน  
นักศึกษาในสายอาชีพ และแรงงานไทยได้มี 
โอกาสเดินทางไปท�างานในรัฐดังกล่าวใน 
สาขาต่างๆ แต่เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ ่
ขาดทักษะภาษาอังกฤษ ดังนั้น กระทรวง 
ศึกษาธิการจะช่วยฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมเติมให้เพ่ือจะได้ผ่านเกณฑ์เข้าไปท�างาน  
รวมทั้งจะจัดให้ผู้ประกอบการของออสเตรเลีย 
ได้ตรวจสอบทักษะฝีมือของแรงงานก่อนรับ 
ไปท�างาน ทัง้นี ้คาดว่าจะสามารถจดัส่งแรงงาน 
ไปท�างานเป็นชุดแรกได้ในเดือนพฤษภาคม  
๒๕๕๕
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เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์   
เอื้ อภิญญกุล)  และรัฐมนตรี ช่วย ว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ)  
ไ ด้หารือและเจรจาความร่วมมือกับนาย  
มาซาฮารุ  นาคากาวา รั ฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยา- 
ศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทาง 
มาเยือนประเทศไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้กล่าวถึงภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติท่ีเกิดในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม  
๒๕๕๔ และการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย 
ที่ผ่านมา ซึ่งท�าให้ทั้งสองประเทศได้รับความ 
เสียหายมากเช่นเดียวกัน แต่ต่างก็ได้ช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในการฟื้นฟูเยียวยา จึงเห็นว่า 

ควรให้ความส�าคัญในการสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติให้แก่เด็กและผู้คนใน 
ชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทยและ 
ญี่ปุ่นต่างก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ นอกจากนี้ 
ได้หยิบยกประเด็นเพ่ือหารือ  ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการ 
ภายใต้กรอบยูเนสโก โดยใช้เงินกองทุนของ 
ญ่ีปุ่น  ๒) การริเริ่มโครงการ Global-JET  
Initiative ซ่ึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่จะ 
ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในต่างประเทศให้  
มากขึ้น รวมทั้งประเทศไทย โดยเสนอให้มีการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  
และจดัใหน้กัศกึษาญีปุ่น่ไดม้าสอนภาษาญีปุ่น่ 
ในโรงเรียนของไทย ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการของไทยเห็นด้วยท่ีจะส่งเสริม 
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อ 
สร้างความตระหนักเก่ียวกับภัยธรรมชาติมากข้ึน  
ส�าหรับโครงการที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอน้ันเห็นว่า 
เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่าย จึงยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที ่
โดยได้เสนอให้มีการตั้งคณะท�างานร่วมเพื่อ 
พิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาว 

จุไรรัตน์ แสงบุญน�า รองปลัดกระทรวงศึกษา- 

ธิการ เป็นผู้แทนต้อนรับ Mr. Hu Zhiping  

รองผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการเรียน 

การสอนภาษาจีนนานาชาติและคณะ ณ  

ห้องประชุมจันทรเกษม ในการนี้  รองปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงนโยบายของ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะส่งเสริม 

ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

และภาษาจีนควบคู่กันไป พร้อมทั้งสนับสนุน 

ให้มีการรับครูจากประเทศจีนเข้ามาสอนใน 

ประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งครูไทย 

ให้ไปอบรมภาษาจีนที่ประเทศจีนด้วย ในส่วน 

ของโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเห็นควรมี 

การผลักดันให้เพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐ แห่ง เพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 

ต่อไป  โดย Mr. Hu Zhiping ได้กล่าวว่า  

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ได้ถือ 

โอกาสมาเยี่ยมเยียนครูอาสาสมัครชาวจีน 

และบุคลากรทางการศึกษาที่ท�างานอยู่ใน 

ประเทศไทย ซ่ึงมีจ�านวน ๑,๒๐๐ คน และ 

ยินดีที่จะสนับสนุนให้มี เ พ่ิมขึ้นเ พ่ือความ 

ร่วมมือของทั้งสองประเทศ และจากการที่  

ได้ไปเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวจีนจะเห็นได้ว่า  

ครูอาสาสมัครทุกคนท�างานอยู่ในประเทศไทย 

อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ผู้แทนจากส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 

ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ 

ศึกษาเอกชน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

และประเมินผลโครงการสอนภาษาจีนในไทย 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นักเรียนที่ได้เรียนส่วนใหญ่ 

มีทักษะและพัฒนาการที่ดีในด้านภาษาจีน  

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ทางส�านักงานส่งเสริม 

การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ปรับปรุง 

และพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนภาษาจนี 

เพ่ิมเติมให้มากย่ิงขึ้น โดยให้นักเรียนสามารถ 

เข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาศึกษาด้วย 

ตนเอง

การหารือกับคณะผู้แทนจากสำานักงาน HANBAN

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฯพณฯ  

นายลิม แจ-ฮอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 

เกาหลีประจ�าประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุชาติ  

ธาดาธ�ารงเวช)ในการน้ี ฯพณฯ นายลิม แจ-ฮอง  

กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าพบครั้งนี้   

เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลเกาหลีจะมอบทุน 

ให้แก่นักศึกษาไทยจ�านวน ๑ - ๒ ทุน เพื่อ 

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศเกาหลี  

โดยจะเป็นทุนเรียนภาษาเกาหลีก่อน ๑ ปี  

ส่วนอีก ๔ ปีจะเป็นการศึกษาหลักสูตรปกติ  

ส�าหรับโครงการที่ด�าเนินอยู่แล้วได้แก่ การส่ง 

ครูเกาหลีจ�านวน ๕๔ คนมาสอนในประเทศ 

ไทยยังคงด�าเนินต่อไป นอกจากนี้ โครงการ 

จัด ต้ังศูนย์การศึกษาเกาหลีก็ใกล้จะเปิด 

ด�าเนินการในเร็วๆ นี้  ซึ่งเป็นผลส�าเร็จของ 

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวง 

ศึกษาธิการกับสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี  

ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่ 

นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการ  

๑ อ�าเภอ ๑ ทุน และคาดว่าจะมีนักเรียน 

จ�านวนหนึ่งเลือกไปเรียนที่ เกาหลี ซึ่งปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่าจะขอความ 

ร่วมมือศูนย์การศึกษาเกาหลีในการเตรียม 

ความพร้อมและจัดอบรมภาษาให้แก่นักเรียน 

ทุนของไทยที่จะเดินทางไปศึกษาต่อเกาหลี  

โดยจะได้ประสานรายละเอียดและจัดท�า 

ข้อตกลงร่วมกันต่อไป ในโอกาสนี้ เอกอัคร- 

ราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้มอบเช็คเงินสด  

มูลค่า ๒ ล้านบาท ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียน 

ที่มีครูเกาหลีสอนอยู่เพ่ือใช้ในกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนการสอนภาษาเกาหลีต่อไป

การหารือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นาย 

ญะบัร อะลี เอช. เอ. อัดเดาซะรีย์ เอกอัคร- 

ราชทูตรัฐกาตาร์ประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยม 

คารวะศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธ�ารงเวช  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ 

หารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม  

ในการน้ี เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจ�า 

ประเทศไทย เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ พิจารณาสนับสนุนให้นักเรียนไทย 

เข้าไปศึกษาต่อ ณ ประเทศกาตาร์ให้มากข้ึน  

เนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลกาตาร์ ไ ด้จัด ต้ัง  

Education City โดยเป็นการระดมความ 

ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งใน 

สหรัฐอเมริกาและยุโรปมาเปิดวิทยาเขตใน  

Education City จ�านวนหลายแห่ง และ 

แจ้งถึงการประกาศให้รางวัลกับผลงานด้าน 

นวัตกรรมทางการศึกษา และขอความร่วมมือ 

จากไทยในการเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่น 

เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วย โดยจะมีพิธี 

มอบรางวัลในระหว่างการประชุมผู้น�าด้าน 

การศึกษา WISE Forum ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๕  

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่กรุงโดฮา นอกจากนี้  

ยังได้แจ้งว่า รัฐบาลกาตาร์ประสงค์จะมีความ 

ตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและ 

วิทยาศาสตร์กับประเทศไทย และได้เสนอผ่าน 

กระทรวงการต่างประเทศของไทย เพ่ือขอให้ 

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาร่างความตกลง 

ดั งก ล่าว  โดยรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง 

ศึกษาธิการของไทยได้แสดงความยินดีท่ีจะมี 

ความตกลงด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

ระหว่างกัน และจะเร่งด�าเนินการให้มีการ 

ลงนามในความตกลงโดยเร็ว

เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำาประเทศไทยเข้าหารือด้านการ

ศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๑. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมท้ังความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒. เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ส�าหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันท่ี 
 จะน�ามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต

ปีละ ๔ ฉบับ ประจ�าเดือน มกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และตุลาคม - ธันวาคม
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