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คํานํา 
 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน เปนโครงการที่เสนอโดยสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให
ดําเนินการ โดยมอบหมายใหสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษา
โครงการฯ 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยดังกลาวไดมีการวิเคราะหและประเมินความสําเร็จของ
นโยบายและกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยทีมวิจัย
ไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหอยางดีจากผูทรงคุณวุฒิในหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้ง
หนวยงานภายในประเทศไทย และเจาหนาที่ประจําสถานทูตในประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงทีมวิจัย
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ีสําหรับขอมูลและขอเสนอแนะตางๆ อันมีคายิ่ง และที่จะละเลยเสีย
ไมได คือ ทีมวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาในประเทศ
ไทย ลวนใหความสนใจในการตอบแบบสอบถามเพื่อสะทอนความตองการและขอเสนอแนะอัน
เปนประโยชนตอการพัฒนากลยุทธบนฐานของความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง   

นอกจากคุณูปการจากขอมูลและความคิดเห็นของบุคคลและหนวยงานขางตนแลว สิ่งที่
จะตองกลาวถึงตอไปสําหรับที่มาของผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ กลยุทธความรวมมือดาน
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นนั้น ไมไดเปนเพียงผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานในชวงระยะเวลา 8 
เดือนที่ผานมา หากแตเปนผลผลิตจากการสั่งสมประสบการณของนักวิจัย ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานอาณาบริเวณศึกษาประจําประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับ
ประเทศน้ันๆ มาเปนเวลายาวนานมากกวา 10 ป ขึ้นไป ทําใหเห็นถึงหัวใจของความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานวาที่ผานมานั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความหวาดระแวงซึ่งและ
กัน ดังน้ัน จุดมุงหมายหลักของงานวิจัยน้ี คือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนใชความรวมมือดานการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการสรางความสัมพันธ
อันดีและยั่งยืนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน  

 
 

                     คณะวิจัย 
                                    กันยายน 2552  



บทคัดยอ 
 

ช่ือเรื่อง : การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน 
คําหลัก : กลยุทธ, ความรวมมือดานการศึกษา, ความสัมพันธไทยกับประเทศเพื่อนบาน,  

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  

งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหและประเมินความสําเร็จของนโยบายและกลยุทธความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพื่อนบาน อันประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําผล
ที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานดังกลาวและ
นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละประเทศ โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนแรก คือ การ
เก็บขอมูลเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสวนที่ 2 คือ การเก็บขอมูลภาคสนามของแตละทีมวิจัย อัน
ประกอบดวยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก (Key informants) และนักศึกษาตางชาติที่กําลังศึกษา
อยูภายในประเทศไทย และการเก็บขอมูลในตางประเทศ เพื่อทําการสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสถานเอกอัครราชฑูต ณ ประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดประชุม
กลุมกับผูมีสวนเก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับผลการดําเนินกลยุทธความรวมมือที่
ผานมา ตลอดจนทิศทางหรือแนวโนมของความรวมมือดานการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ผลจากการวิเคราะหและประเมินกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานที่ผานมาในรูปแบบของการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยนําขอมูล
เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการตางประเทศ และนโยบายดานการศึกษา
ของแตละประเทศมาประกอบในการวิเคราะห ไดพัฒนาเปนกลยุทธความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ดังนี้ (1) กลยุทธหลัก ไดแก กลยุทธที่ 1 ยกระดับนโยบายความ
รวมมือดานการศึกษาใหเปนนโยบายระดับชาติ เพื่อใชเปนกลไกในการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน กลยุทธที่ 2  ขยายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา รวมถึงการอาชีวศึกษา ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตที่
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของแตละประเทศ กลยุทธที่ 3 สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนความ
รวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานไปในทิศทางเดียวกัน กลยุทธที่ 4 สงเสริมความเขาใจอันดี 
ความไววางใจ และความเชื่อมั่นระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน (2) กลยุทธรายประเทศ ประเทศ
กัมพูชา กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรวมมือดานการศึกษา เพื่อเปนกลไกในการสรางความสัมพันธและ
ความเขาใจเชิงวัฒนธรรม กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือดานการศึกษา เปนกุญแจสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะ เพื่อแกไขปญหาความยากจน กลยุทธที่ 3 สงเสริมความรวมมือ
ดานการปฏิรูปการศึกษา ประเทศลาว กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรวมมือในดานการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือในการยกระดับความรูของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ อาชีวะ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กลยุทธที่ 3 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเทศพมา กลยุทธที่ 1 เรงรัดการจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง



 iii 

การศึกษากับพมาอยางเปนทางการ กลยุทธที่ 2 การวางแผนความรวมมือพัฒนาการศึกษาระหวาง
ไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของพมา กลยุทธที่ 3 สนับสนุน
การพัฒนาดานอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาทางไกลของพมา กลยุทธที่ 4 
สนับสนุนใหนักศึกษาพมาและไทยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําความเขาใจวัฒนธรรมและสังคมพมาและ
ไทยอยางลึกซึ้ง ประเทศเวียดนาม กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรวมมือการพัฒนาหลักสูตร และการทํา
วิจัยในลักษณะหุนสวนที่เทาเทียมกัน มุงเนนดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กลยุทธที่ 2 
สงเสริมความรวมมือในการทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาไทย-เวียดนาม กลยุทธที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาไทย-เวียดนามบนพื้นฐานของความเทาเทียมและการเปนหุนสวน  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

Title: The Research project for development strategies in educational collaboration 
with neighboring countries 

 
Keywords: strategy, educational collaboration, Thailand and neighbor relationship, 

sustainable development 
  

This research analyzes and evaluates the success of recently proceeded strategy of 
educational collaboration with neighboring countries; which are Kingdom of Cambodia, Lao 
People’s Democratic Republic, Union of Myanmar and Socialist Republic of Vietnam, in order 
to use the research results in developing a strategy for educational collaboration with 
neighboring countries and applying them in each country appropriately. The research is 
divided into two parts; the first part is collecting primary and secondary documented data. The 
second part is collecting field data by each research team. The data are collected from Key 
informants and foreign students studying in Thailand and also collected in foreign countries 
such as an interview with the officers of Royal Thai Embassy in neighboring countries who 
are responsible in educational issues. Moreover, there are seminars held with those who 
involved in the project to gather information and discuss about the result of preceding 
collaboration strategy, as well as the direction or tendency of any future educational 
collaboration. 

 The results from SWOT analysis gathered from National Economy and Social Plan, 
Foreign Policy and Educational Policy of each country. They have been developed into the 
strategies of educational collaboration with neighboring countries. The main strategies 
are; 1) Elevating Educational collaboration Policy to become National Policy to be used as 
a mechanic in building sustainable relationship between Thailand and neighboring 
countries; 2) Broadening out collaboration educational quality in primary level, vocational 
school level, through out collage level, to be a “life-time education” that goes along with 
development direction of each neighbors. 3) Building a unity movement in educational 
collaboration with neighbors that every sector can go on the same direction.  4) Supporting 
better trust and understanding between Thailand and its neighbors. Countries Strategy: 
Cambodia 1) Promoting the educational collaboration as a mechanism in building 
relations and cultural understanding. 2) Promoting the educational collaboration as a key 
in developing human resources and skills to resolve the poverty. 3) Third strategy, 
promoting an educational reform. Lao PDR. 1) Promoting the educational collaboration to 
develop human resources. 2) Promoting the upgrading the knowledge of teachers and 
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other staffs in the field of education in the level of basic, specific, vocational, non-formal 
and informal education.  3) Promoting collaboration in developing and upgrading the 
standard of university education.  Myanmar 1) Pushing to have a “MOU about educational 
collaboration with Myanmar” signed formally. 2) Planning for collaboration in developing 
education between the ministry of education and ministry of science of Thailand and 
Myanmar. 3) Promoting the developing in vocational, non-formal and distance education in 
Myanmar. 4) Promoting the exchange of the Myanmar and Thai students to deepen the 
understanding in both side’s culture and society. Vietnam 1) Supporting collaboration in 
curriculum Development and Research with equal proportion among collaborators, which 
should emphasized in Social Science, Science and technology. 2) Supporting joint 
strategic planning for the human resource development in Thailand-Vietnam education in 
Vocational School and Collage levels. 3) Supporting collaboration network establishment 
for Thailand-Vietnam education in vocational and Collage levels on the equality and 
partnership basis. 
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1. ความนํา: การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษา 
เพื่อสรางความสัมพันธอยางยั่งยืนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

 
ประเทศไทยไดดําเนินความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานดวยมุงหวังให

การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศและ
ทางการทูตเชิงรุกในการสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อยางไรก็ตาม บริบทของการสรางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ทั้ง 4 ประเทศ อันไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม น้ัน มี
รายละเอียดที่ซับซอนและออนไหวแตกตางกันไปตามแตละประเทศ เน่ืองจากความสัมพันธใน
ประวัติศาสตรระหวางไทยกับเพ่ือนบานที่ผานมา ตั้งอยูบนความไมแนนอนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เม่ือใดที่มีปญหาความขัดแยงในระดับประเทศ ก็จะสงผลกระทบตอ
การดําเนินงาน ทําใหเกิดการชะงักงัน ดังน้ัน หนทางหน่ึงในการดํารงไวซ่ึงความสัมพันธอันดี
กับประเทศเพื่อนบานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน คือ การใชความรวมมือดานการศึกษาเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนไปสูความสัมพันธดังกลาว โดยจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธที่
ชัดเจน และเปนการเฉพาะประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางและความตองการการพัฒนา
ของแตละประเทศ    

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพ่ือนบาน
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาวิเคราะหและประเมินความสําเร็จของกลยุทธความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพ่ือนบานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน และนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา
พัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานดังกลาว และนําไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับแตละประเทศ  โดยไดทําการวิเคราะหและประเมินผลกลยุทธความรวมมือ
ทางดานการศึกษา 2 ระดับคือ 1) ระดับอุดมศึกษา และ 2) ระดับอาชีวศึกษา เปนความรวมมือ
ทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ คือ 1) ราชอาณาจักร
กัมพูชา 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) สหภาพพมา และ 4) สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม  

งานวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณโดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การวิเคราะหและประเมินผลนโยบายและกลยุทธความรวมมือทางดาน
การศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน ในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด
ของนโยบายและกลยุทธ ขั้นตอนที่สอง คือ การสํารวจความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

(2) 

การดําเนินความรวมมือดานการศึกษา ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงการ
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานที่กําลังศึกษาอยูในประเทศไทย เพ่ือ
ประเมินผลความสําเร็จของกลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษาที่มีอยู และ ขั้นตอนที่สาม 
คือ การสังเคราะหและพัฒนากลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษาของประเทศไทยที่มีตอ
ประเทศเพื่อนบานในอนาคต โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง  คร้ังแรกเปนการจัด
ประชุมรวมกับคณะกรรมการที่กํากับดูและของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และครั้งที่ 2 
เปนการนําเสนอรางกลยุทธฯ ที่พัฒนาขึ้นจากการจัดประชุมในครั้งที่ 1 เพ่ือระดมความคิดเห็น
จากผูมีสวนเกี่ยวของกับความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานของหนวยงานตางๆ      

ผลการศึกษาแบงออกไดเปน 3 สวนที่สําคัญ คือ สวนแรกเปนการวิเคราะหและ
สังเคราะหนโยบายตางประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายดาน
การศึกษาของประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความตองการที่แทจริงของ
ประเทศเพื่อนบาน ทั้งในดานการดําเนินนโยบายตางประเทศตอไทย และทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศเพื่อนบานในอนาคต ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบและระดับของความรวมมือที่
ประเทศเพ่ือนบานตองการ รวมถึงสาขาความรวมมือที่ประเทศเพ่ือนบานกําลังขาดแคลนและ
ตองการการพัฒนาตอไป สวนที่สอง เปนการวิเคราะหและประเมินนโยบายและผลกลยุทธความ
รวมมือของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน โดยนําขอมูลจากในสวนแรก รวมถึงความ
รวมมือดานการศึกษาที่มีอยูในปจจุบันทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี และผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดานกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเพื่อนบานผานการสัมภาษณเชิงลึกมาใชในการ
วิเคราะหและประเมิน และสวนสุดทาย คือ การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และใช
ขอมูลจากสวนแรกและสวนที่สองเปนฐานในการวิเคราะห รวมถึงการนําเสนอรางกลยุทธฯ ตอที่
ประชุมของผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เก่ียวของ จนสามารถพัฒนาเปนกลยุทธหลัก และกล
ยุทธรายประเทศ   

  
2. นโยบายตางประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
และนโยบายดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 

  
 ผลการศึกษาในสวนนี้ แบงไดเปน 3 สวนคือ นโยบายตางประเทศของประเทศเพื่อน
บานอันสัมพันธกับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน และ
นโยบายดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากลยุทธ
ความรวมมือดานการศึกษาตอไป  
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 นโยบายตางประเทศของประเทศเพื่อนบานอันสัมพันธกับประเทศไทย 
  

1. ประเทศกัมพูชา 
ความสัมพันธระหวางกัมพูชากับไทยนั้นถูกกําหนดโดยปจจัยทางประวัติศาสตร สภาพ

การเมืองในประเทศ และสภาพการเมืองระหวางประเทศที่ผันแปรไปตามสถานการณ แมวา
บรรยากาศระหวางประเทศจะเปลี่ยนไปในทางเสริมสรางมากกวาจะเปนอุปสรรคก็ตาม แตการ
แสดงออกซ่ึงความรูสึกชาตินิยมรุนแรงถึงความยิ่งใหญในอดีตของชาติที่เชื่อมโยงไปถึงปญหา
พรมแดนโดยเฉพาะกับไทย ปจจัยที่เกิดจากสภาพสงครามและความขัดแยงภายในประเทศที่
ดําเนินมาเปนเวลายาวนาน รวมถึงการเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรของกัมพูชา 
ลวนสงผลใหทัศนคติของประชาชนกัมพูชามีลักษณะหวาดระแวงและกอใหเกิดความรูสึกตอตาน
ไทย  อยางไรก็ตาม ปจจุบันกัมพูชาไดประกาศการดําเนินนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและ
ไมฝกใฝฝายใดตามที่ไดประกาศไวตอสภาแหงชาติ โดยการแสวงหาแนวทางใหมเพ่ือเพ่ิม
บทบาทของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคมโลก ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธและความ
รวมมือกับประเทศตางๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพ่ือนบาน
และอาเซียน เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของประเทศในเชิงบวกรวมทั้งการแสวงหาประโยชนใน
ดานตางๆ เชน การรับความชวยเหลือ และการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ ดังน้ัน จึงเปน
โอกาสอันดีของไทยที่จะใชความรวมมือดานวัฒนธรรมใหเปนกลไกสําคัญ ในการสงเสริม
ความสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนลด
ความรูสึกหวาดระแวงไมไววางใจที่มีตอกัน 

2. ประเทศลาว 
ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป ค.ศ. 1991 และการสิ้นสุดลงของสงคราม

เย็น ลาวจึงจําเปนตองทบทวนนโยบายตางประเทศของตนควบคูไปกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดย
หันไปมุงสรางเสริมความสัมพันธแบบรอบดานกับทุกประเทศ บนพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน
อยางสันติโดยไมแบงแยกลัทธิอุดมการณ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและความชวยเหลือในการ
พัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ดวยการใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบาน
ไดแก เวียดนาม จีน พมา กัมพูชา และไทย เปนลําดับแรก อยางไรก็ตาม ลาวพยายามดําเนิน
ความสัมพันธกับประเทศตางๆ ใหสมดุลเพ่ือลดการพ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่งเปนหลัก แต
ขอจํากัดของลาว คือ การไมมีทางออกทะเล จึงตองพ่ึงพาความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ทําให
ลาวตองมีความสัมพันธพิเศษกับเวียดนาม และจีนทั้งดานความม่ันคงและดานเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
ความสัมพันธทางประวัติศาสตร และระบบการเมืองที่คลายคลึงกัน 

ในดานความสัมพันธกับไทย หลังลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบสังคมนิยมใน
ป ค.ศ. 1975 ความสัมพันธระหวางไทยและลาวมีลักษณะขึ้นๆ ลง กลาวคือ สัมพันธภาพใน
ลักษณะความรวมมือมีพัฒนาการตามลําดับจนถึงระดับสูงสุด แมวาสถานะภาพความสัมพันธ
ระหวางไทยและลาวในหลายๆ เร่ืองจะมีการแกไขลุลวงไปดวยดี แตปญหาสําคัญที่ลาวยังคง
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มองวาไทยไมจริงใจ ก็คือ ปญหาขบวนการตอตานรัฐบาลลาว เพราะเปนปญหาที่กระทบตอ
ความม่ันคงของลาว กระแสความคิดหลักที่ผานผานกลไกของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว ตํารา
เรียน เอกสารทางประวัติศาสตร และส่ือมวลชนอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) ในการสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) และการบูรณาการชาติ 
(National Integration) เปนปจจัยพ้ืนฐานทางสังคมที่ลวนมีสวนในการกําหนดนโยบาย
ความสัมพันธระหวางประเทศ เฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางลาวและไทย ซ่ึงไมสามารถ
หลีกเลี่ยงมิติทางประวัติศาสตรที่มีทั้งความรวมมือและความขัดแยงกัน  

3. ประเทศพมา 
นโยบายตางประเทศที่รัฐบาลพมายึดถือมาตลอดนับตั้งแตไดรับเอกราชจากอังกฤษในป 

ค.ศ. 1948 คือ นโยบายวาดวยความเปนกลาง (neutral policy) นโยบายนี้มีรากฐานอยูบน
ปรัชญาของการรักษาสมดุลของประเทศในการที่จะไมเอนเอียงไปอยูขางใดขางหน่ึงจนทําใหอีก
ฝายตองหวาดระแวง และปจจัยหลักของนโยบายตางประเทศนี้มาจากที่ตั้งของประเทศพมา
น่ันเองซึ่งอยูตรงกลางระหวางสองมหาอํานาจของเอเชียซ่ึงไดแก จีนและอินเดีย อยางไรก็ตาม 
แมวาพมาจะยึดถือนโยบายความเปนกลาง หากแตในความเปนกลางนั้นก็ยังมีความตางกันอยู
บาง ขึ้นอยูกับบริบททางการเมืองของประเทศ ตลอดจนบริบทของการเมืองระหวางประเทศ 
ดังน้ัน หากพิจารณานโยบายความเปนกลางของพมาอยางลึกซ้ึงจะสามารถแบงลักษณะการ
ดําเนินนโยบายไดเปน 2 ชวง คือ ชวงของนโยบายเปนกลางอยางสรางสรรค (Positive Neutral) 
ค.ศ. 1948-1962 โดยเนนการรักษาสมดุลของการสานสัมพันธกับประเทศตางๆ รอบบานภายใน
ภูมิภาคและกับชุมชนโลก เปนชวงเวลาที่พมาสัมพันธกับประเทศทุกประเทศอยางเสมอภาค มี
การเปดสัมพันธกับนานาประเทศ และชวงของโยบายเปนกลางเชิงลบ (Negative Neutralism) 
ค.ศ. 1962-1988 เปนยุค นายพล เน วิน ที่โดดเด่ียวตนเองจากชุมชนโลก จํากัดบทบาทของ
พมาในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็กีดกันไมใหตางชาติเขาไปมีบทบาทใดๆ 
ในพมาไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเผยแพรวัฒนธรรม ศาสนา รวมไปถึง
การศึกษา 

หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารประเทศในป ค.ศ. 1988 นําไปสูการเปด
ประเทศใหมอีกคร้ังของพมา ทําใหพมาตระหนักวาประเทศของตนนั้นมีชองวางในการพัฒนา
ดานองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมอยางมหาศาล เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน เชน ไทย 
และประเทศตางๆ ในภูมิภาคที่มีความเจริญรุดหนาไปไกลกวาพมาหลายชวงตัว เปนเหตุให
พมาหันกลับมาใหความสําคัญกับการเพิ่มพูนความรู วิทยาการใหกับเยาวชนรุนใหมของตน
อยางจริงจัง กอรปกับการท่ีพมาไดเขามาเปนสมาชิกขององคกรอาเซียนในป ค.ศ. 1997 ทําให
พมาไดเขามาสัมพันธกับประเทศสมาชิกในอาเซียนในหลายมิติมากขึ้น 

สําหรับสถานการณความสัมพันธไทย-พมา แบงไดเปน 3 ดาน คือ ดานการเมือง 
แนวนโยบายความมั่นคงแหงชาติของประเทศไทยตอพมา มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสราง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในความสัมพันธระหวางกัน และใหความสัมพันธ ดําเนินไป
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บนพ้ืนฐานของความใกลชิดทางวัฒนธรรมและเสริมสรางความไววางใจระหวางกัน และมุงให
ประเทศพมามีการพัฒนาในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและอยูรวมกันกับไทยอยางฉันท
มิตร โดยเฉพาะบริเวณชายแดน ไทย-พมา มีความม่ันคงปลอดภัย สวนดานการคาและการ
ลงทุน นอกจากไทยจะเปนประเทศคูคาอันดับหน่ึงของพมาที่มีมูลคาการคาการลงทุนมหาศาล
แลว ประเทศไทยและพมายังมีความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจที่กวางขวางทั้งทางดานการคา
และการลงทุน โดยไทยและพมามีกลไกความรวมมือในกรอบคณะกรรมาธิการรวมทางการคา
ไทย-พมา (Joint Trade Commission: JTC) ดานสังคมและวัฒนธรรม ดวยเหตุที่ไทยและพมามี
พรมแดนติดตอกันและประชาชนของทั้งสองประเทศมีความคลายคลึงทางดานวัฒนธรรมและ
ศาสนา ประกอบกับเม่ือยามเกิดวิกฤตตางๆ ในพมา ไทยในฐานะเพื่อนบานก็ใหความชวยเหลือ
เสมอมาทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความชวยเหลือจากพระ
ราชวงศของไทย สิ่งเหลาน้ีสงผลใหความสัมพันธในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมยังคงดําเนินไป
ไดอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยและรัฐบาลพมายังสามารถสนับสนุนกิจกรรมความ
รวมมือดานวัฒนธรรมและศาสนาเพ่ิมเติมไดอีกเพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดีในระดับประชาชน
ของทั้งสองประเทศมากขึ้น 
  4. ประเทศเวียดนาม 

หลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต ในป ค.ศ. 1988 เวียดนามไดนํานโยบายดานการ
ตางประเทศที่ Hensengerth (2005) เรียกวา “นโยบายการตางประเทศรอบดาน” (omni - 
directional foreign policy) ที่เนนการสรางความสัมพันธแบบพหุภาคีและความหลากหลาย 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป และเพื่อความเปนอิสระในทางกิจการตางประเทศ
และเศรษฐกิจ นโยบายดังกลาวพัฒนาไปพรอมๆ กับการทําระบบเศรษฐกิจใหเปนสากล ซ่ึง
วิธีการทั้งสองประการทําใหเวียดนามมีความเจริญและพัฒนาทางดานวัตถุ ทั้งยังเขาไปมีสวน
รวมและมีบทบาทในองคกรและกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง อาเซียน รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง  นอกจากนี้ ภารกิจดานการตางประเทศของเวียดนามประการ
สําคัญๆ ไดแก การสรางสภาพแวดลอมและเง่ือนไขที่ดีแกนานาชาติในการรื้อฟนและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะนําไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย การ
สรางความสัมพันธกับนานาประเทศอยางม่ันคง ยั่งยืนและลึกซ้ึง โดยพัฒนาความสัมพันธบน
พ้ืนฐานของความเคารพในเอกราช อิสรภาพ และเขตแดน ไมกาวกายในกิจการตางประเทศซ่ึง
กันและกัน ไมใชความรุนแรง สวนภารกิจของการตางประเทศในดานเศรษฐกิจคือ การบูรณา
การทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศตางๆ โดยยึดประโยชนของชาติเปน
สําคัญ 

สําหรับความสัมพันธกับไทย มีการพัฒนาระดับความสัมพันธกับเวียดนามเปนอยางดี มี
การแลกเปลี่ยน การเยือนระหวางผูนําเปนประจําทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะใน
เวทีเอเปค อาเซม และอาเซียน ในกรอบความรวมมือ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
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(6) 

การปองกันประเทศ โดยเฉพาะการรวมมือการลาดตระเวนทางทะเล ตลอดจน การแกไขขอ
พิพาทที่เกิดขึ้น  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน 
 1. ประเทศกัมพูชา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (2006-2010) ของกัมพูชา ใหความสําคัญกับ
ยุทธศาสตรการขจัดความยากจนเปนลําดับแรกและความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษเปนลําดับรองลงมา แผนดังกลาวมีลักษณะการวางแผนในระยะยาว โดยประสานกับ
ความชวยเหลือในดานการพัฒนาจากตางประเทศ และสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับ
สภาวการณ เนนการฟนฟูและการสรางสันติสุขในประเทศเพื่อเกิดความม่ันคงปลอดภัยภายใต
หลักการประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อรักษาไวซ่ึงระเบียบทางสังคม การเพ่ิมขึ้นของเสรีภาพ
สวนบุคคล การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงงบประมาณและการจัดการ 

ในสวนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ
ดังกลาวใหความสําคัญในฐานะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการลบลางความยากจน โดยไดนําแผน
ยุทธศาสตรการศึกษา (ค.ศ. 2006 - 2010) มาปฏิบัติ ซ่ึงตองการปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนยากจนโดยใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือ โดยจะเนนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ เชน 
นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ แพทย นักวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ การปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาในหลากหลายสาขา เฉพาะอยางยิ่งดานอาชีวศึกษา เทคนิค และมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรการศึกษา ค.ศ. 2006 - 2010 ยังมีเปาหมายในการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหเปนสากล ภายใตหลักการ งายและยุติธรรมในการเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใหลําดับความสําคัญกับความงายและสะดวกในการเขาถึงการศึกษา โดยเฉพาะคนยากจน 
เด็กผูหญิง ชนกลุมนอย และเด็กที่ดอยโอกาส เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่หางไกลซ่ึงมีความยากจน
และขาดโอกาสในการเขาสูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเนนในดานอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นสูง 
ที่เกิดจากความจําเปนในการพัฒนาบุคคลากรใหมีทักษะที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ การ
เชื่อมโยงการศึกษาเขากับการฝกอบรมทั้งระยะส้ันและระยะกลางเพื่อตอบสนองแก
ตลาดแรงงาน ครอบคลุมทักษะการศึกษาเพ่ือการดํารงชีวิต และการศึกษาเพ่ือปองกัน 
HIV/AIDS 

2. ประเทศลาว 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (6th National Socio-Economic Development 

Plan : NSEDP) ของลาว ใหความสําคัญกับ ภาคเกษตร ขนสง สาธารณสุขและการศึกษา มี
เปาหมายเพื่อ (1) เรงและผดุงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาในระบบสังคมนิยม-
เศรษฐกิจตลาด (2) ลดความยากจน สรางการจางงาน และกําจัดส่ิงไมดีในสังคม (3) ปรับปรุง
การใหบริการทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข นํ้าสะอาดและสุขอนามัย (4) สรางความ
เขมแข็ งแก โครงสร า ง พ้ืนฐานทาง เศรษฐกิ จปกป องสิ่ ง แวดล อม  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ปองกันประชาชนจากภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ใหการค้ํา
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(7) 

ชูการพัฒนาในภาคเอกชนและสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ โดยสนับสนุนเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษดวยการนําไปปฏิบัติ 

การศึกษาถือเปนหลักในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลลาว ซ่ึงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (ค.ศ. 2006-2010) ไดจัดใหการศึกษาเปน 
เสาหลักในการลดความยากจน โดย 3 เสาหลักของการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไดแก (1) ความเทาเทียมและการเขาถึง (2) คุณภาพและความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
(3) จุดแข็งในดานการบริหารและจัดการ นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาของลาวไดจัดทําแผน The 
Education for All (EFA) ขึ้น เพ่ือใชขับเคลื่อนการแผขยายและการเขาถึงการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การรูหนังสือในผูใหญ ซ่ึงอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปาหมายของ EFA ในระดับชาติ ประกอบไปดวย (1) ความเที่ยงธรรม (2) การ
ปรับปรุงคุณภาพซึ่งสัมพันธกัน (3) การจัดการใหการศึกษามีความเขมแข็ง โดยไดรับการ
สนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย และ AUSAIDS  

ในดานความรวมมือดานการศึกษา รัฐบาลลาวไดใหการรับรองวาจะเปนประเทศ “Fast 
Track Initiative” (FTI) ในการเปนหุนสวนระหวางผูบริจาคท่ีใหความชวยเหลือทางเทคนิคและ
การเงินและประเทศท่ีกําลังพัฒนาในการพัฒนาการศึกษาใหไปสูความเปนสากล ซ่ึงให
ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาชั้นประถมเปนลําดับตนๆ 

3. ประเทศพมา 
ดวยปจจัยของตนทุนทางธรรมชาติ และความไดเปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร ทําให

รัฐบาลพมาเห็นศักยภาพในการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมโดยใชฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ตลอดจนรากฐานที่แข็งแกรงและสําคัญของเกษตรกรรมซึ่งเปนฐาน
หลักของประเทศมาเปนเวลาชานาน ดังน้ัน รัฐบาลจึงตั้งแผนพัฒนาประเทศไปสูการเปน
ประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการกําหนดวิสัยทัศนของประเทศให ”เปนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ-สังคม (socio-economic development) ของประชากรเพ่ือนําไปสูการสรางประเทศที่
ทันสมัยและพัฒนา (a new modern developed nation) ดวยการขยายฐานของอุตสาหกรรม
การเกษตรและแปรรูปไปสูประเทศอุตสาหกรรม” ปจจุบันพมาอยูในชวงของแผนพัฒนา 5 ป 
ฉบับที่ 4 (2006/2007-2010/2011) ซ่ึงมุงเนนขยายงานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมบนฐาน
การเกษตร (Agro-based Industries) รวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเพ่ือนําพาประเทศสู
อุตสาหกรรม รวมถึงการขยายดานการศึกษาและสาธารณสุขดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือสรางบุคลากรที่มีคุณภาพมารองรับกับการพัฒนาประเทศในทุกดานตอไป  

สําหรับทิศทางในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลพมาใหความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเรียกวา “แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม 30 ป” (30 Year Industrial Development Plan) เร่ิมตนจากป ค.ศ. 2000/01 ไป
สิ้นสุดในป ค.ศ. 2030/31 ซ่ึงรายละเอียดของแผนพัฒนา 30 ป ในระยะ 5 ปแรกนั้น รัฐบาลได
กําหนดประเด็นสําคัญในการพัฒนาไวดังนี้คือ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และ
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(8) 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่จําเปนเพ่ือเปนกาวแรกไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม (2) การพัฒนา
พลังงานไฟฟาและพลังงานอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (3) การ
ขยายภาคการเกษตรและการประมง เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการสงออก (4) การ
ปลูกปาและการขยายพื้นที่สีเขียว 9 แหง (5) การขยายบริการดานการศึกษาและสาธารณสุข
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (6) การพัฒนาพ้ืนที่ในชนบท (7) การพัฒนาทุกภาคสวนให
ครบวงจร และ (8) การสรางฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังใหมีความม่ันคงยั่งยืน 

4. ประเทศเวียดนาม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป (ค.ศ. 2006-2010) ของเวียดนาม เปนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 ที่ใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระยะยาว 20 ป (ค.ศ. 2001-2020) ตามมติของที่ประชุมสมัชชาแหงชาติ
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ที่จะนําประเทศไปสูแนวทางสังคมนิยมอุตสาหกรรม โดยมี
เปาหมายใหประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีความทันสมัยและกาวเขาสูความเปนประเทศ
อุตสาหกรรมภายในป ค.ศ. 2020 ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว
ดังกลาว ไดแบงเปนแผนยุทธศาสตรระยะกลาง 10 ป จํานวนสองแผน คือ แผนยุทธศาสตรแรก
ตั้งแตป  ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2010  และแผนยุทธศาสตรที่สองตั้งแตป ค.ศ. 2011-2020   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลาง 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) คือ
การนําประเทศออกจากความดอยพัฒนา โดยพัฒนาทั้งดานวัตถุ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของ
ประชาชน วางพ้ืนฐานในการเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมทันสมัยในป ค.ศ. 2020 โดย
เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ิมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาโครงสราง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และศักยภาพดานความม่ันคง สรางสถาบันที่เก่ียวของกับ
เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม รวมทั้งทําใหสถานะของประเทศสูงขึ้นในสายตาของ
นานาชาติ และขยายความรวมมือ ความสัมพันธกับตางประเทศในดานเศรษฐกิจแบบพหุภาคี   

ในดานการศึกษา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลาง 10 ป ยังให
ความสนใจในดานการจัดอาชีวศึกษาในโรงเรียนทั่วไป ขยายการจัดฝกอบรมแรงงานในหลาย
ระดับ รวมทั้งชางเทคนิค ชางในระดับชํานาญงาน พัฒนาและสงเสริมการเพ่ิมคุณภาพของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เนนการสรางมหาวิทยาลัยแหงชาติที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคและนานาชาติ ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพ่ือพัฒนาการเกษตร ชนบทและพ้ืนที่สูง เพ่ิมการสงออกแรงงานและอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย ปรับปรุงหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความเปนจริงในการปฏิบัติ พัฒนาและยกระดับความรูของนักศึกษาในดานขอมูล
และภาษาตางประเทศ พัฒนาผูสอน โดยเนนคุณภาพและคุณธรรมในการสอน รวมทั้งเนนการ
จัดการและชวยเหลือดานการวิจัยและการศึกษาตอในตางประเทศ 

นอกจากน้ี ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม ยังมีการวางแผน
พัฒนาประเทศตามลักษณะและคุณสมบัติของพื้นที่ในแตละภาค โดยในเขตเศรษฐกิจหลักสาม
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เขนใหญ คือภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต จะเนนในดานการสรางความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการสงออก เขตอุตสาหกรรมที่
ผลิตเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งมีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมดวย ในแตละภาค ยังไดแบงเขตการพัฒนาเปน 7 เขต และกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาที่แตกตางกันไปตามศักยภาพ สภาพภูมิศาสตรและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

 
นโยบายดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 

 1. ประเทศกัมพูชา 
กัมพูชาไดใหความสําคัญกับการศึกษา ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและทักษะ โดยสิทธิในการศึกษาเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญซ่ึงประชาชนทุกคนมีสิทธิเทา
เทียมกันในดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงรัฐมีหนาที่ในการจัดระบบการศึกษา จุดมุงหมายของ
การศึกษาก็เพ่ือการฝกอบรมประชาชนอยางเทาเทียมกันเพ่ือสรางศักยภาพสําหรับการ
ดํารงชีวิต โดยรัฐธรรมนูญของกัมพูชาไดกําหนดใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับเปนเวลา 9 ป 
และรับประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับประชาชนกัมพูชาทุกคน  

กัมพูชาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสําหรับการศึกษา (Education Strategic Plan) หรือ 
ESP และโครงการสนับสนุน ที่เรียกวา Education Sector Support Program 2006 – 2010 
หรือ ESSP โดยจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ ค.ศ. 2006 – 
2010 ซ่ึงเปนยุทธศาสตรของรัฐบาล และเพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผน 
Education for All นโยบายหลักของ ESP ก็คือ (1) หลักประกันในสิทธิหรือโอกาสเทาเทียมกัน
ในการเขาถึงบริการการศึกษา (2) คุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษา 
ดวยการปรับปรุงคุณภาพและผลที่ไดรับจากบริการดานการศึกษา และ (3) พัฒนาสถาบัน และ
เพ่ิมศักยภาพแกบุคลากรดานการศึกษาและศักยภาพในการกระจายการศึกษา โดยเฉพาะใน
ดานงบประมาณของกระทรวงศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ระบบกฎหมาย 
และพัฒนาทักษะแกบุคลากรทางการศึกษาในระดับตางๆ  

2. ประเทศลาว 
กระทรวงศึกษาธิการของลาวไดวางยุทธศาสตรของการศึกษา ซ่ึงเนนการศึกษาภาค

บังคับ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากน้ีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของลาวฉบับที่ 6 
(ค.ศ. 2006-2010) ยังไดกําหนดใหการศึกษาเปนหน่ึงในยุทธศาสตรการลดความยากจน 
วัตถุประสงคหลักของนโยบายดานการศึกษาของลาว คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย
ใหสามารถสนองตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะนําไปสู
การลดความยากจน ทําใหลาวจําเปนตองสรางความเขมแข็งแกระบบการศึกษา เพ่ือเปน
รากฐานของยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เนนในเรื่องการลดความยากจนและการ
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(10) 

เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสนองตอบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสําหรับนําพาลาวใหพน
จากความดอยพัฒนาในป ค.ศ. 2020  

โดยรัฐบาลไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 20 ป (ค.ศ. 2001 – 2020) 
และ 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) ซ่ึงมีแนวทางรวมดังน้ี (1) การพัฒนาการศึกษาตองสอดคลองและ
สัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของทองถิ่น (2) การ
พัฒนาการศึกษาตองประกันใหคนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและมีโอกาสในการศึกษาตลอด
ชีวิต (3) การพัฒนาการศึกษาตองเปนไปตามแนวโนมและเทียบเทากับมาตรฐานสากล (4) การ
พัฒนาการศึกษาตองดําเนินไปอยางเปนระบบ และตอเน่ืองในทุกชั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาภาคบังคับในขั้นประถมศึกษา และ (5) ทําใหการศึกษาเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนภารกิจของประชาชนทุกคนโดยที่ทุกคนมี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

นอกจากน้ี ลาวยังไดจัดทําแผนดานการศึกษาเพ่ือมวลชน (The Education for All) ขึ้น
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการขยายชองทางของการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการพัฒนา
ปรับปรุงใหมีผูเขาเรียนและสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิม
มาตรฐานในระดับอุดมศึกษาและเพิ่มจํานวนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและชางเทคนิค เนนการ
ทําวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาหองสมุดและหองปฏิบัติการและศูนยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหเปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณของชางแรงงานกึ่งฝมือ 
ชางที่มีฝมือและเปนมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิมการลงทุนจากตางประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของลาว 

3. ประเทศพมา     
 รัฐบาลพมาไดกําหนดวิสัยทัศนการสรางระบบการศึกษาที่สรางสรรคสังคมการ

เรียนรูที่จะสามารถกาวใหทันกับความทาทายในยุคแหงความรู (Knowledge Age) ดวยอุดมคติ
ที่วาดวยการสรางชาติใหพัฒนาทันสมัยดวยการศึกษา พมาไดริเริ่มใหมีการจัดทําแผนการศึกษา
อยางเปนทางการในระดับชาติ หลังจากที่การพัฒนาทางการศึกษาในพมาไดวางเวนไปในระยะ
หน่ึง ซ่ึงในแผนฯ ดังกลาว แบงออกเปนระยะยาว ระยะกลาง และระยะส้ัน เพ่ือรองรับศตวรรษที่ 
21 ดังน้ี  
 1) แผนระยะยาว 30 ป เรียกวา Thirty-Year Long-Term Education Development 
Plan 2001-02 FY -2030-31FY ซ่ึงแบงออกเปน 6 ระยะๆ ละ 5 ป โดยเนนสาระสําคัญ 6 ดาน 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยี การขยายขอบเขตดานการวิจัย การพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมการศึกษาคุณภาพ และการรักษาเอกลักษณและ
คานิยมแหงชาติใหคงอยู 
 2) แผนระยะกลาง 4 ป เรียกวา Special Four-Year Plan for Education (2000-01 FY 
to 2003-04) ประกอบดวย โครงการสําหรับพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการสําหรับ
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พัฒนาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเนนเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชในระบบการศึกษา การพัฒนาการวิจัยใหรุดหนา การพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ (เนนโครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและระดับสากล)  

3) แผนระยะสั้น 2 ป เรียกวา Short-Term Education Development Plan 2001-2002 
เนนการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทั้งในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง เพ่ือสรางกลุมคน
ที่มีคุณภาพและทักษะทางดาน ICT ซ่ึงจําเปนสําหรับการทํางานในยุคน้ี 

นอกจากน้ี ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการจัดการศึกษาในพมาที่ตองคํานึงถึงคือ 
ระบบสถาบันการศึกษาภายใตกํากับกระทรวงที่เกี่ยวของ ซ่ึงที่ผานมาตั้งแต ป ค.ศ. 1988-2008 
มีสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของแตละกระทรวงเพิ่มขึ้นกวา 5 เทาตัว อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากการใหความสําคัญไมเทาเทียมกันระหวางกระทรวงตางๆ สงผลใหบางกระทรวงมี
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเกิดขึ้นนอยมาก โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับกระทรวงหลักๆ อยางกระทรวงกลาโหม ทําใหเกิดการ
ขาดแคลนบุคลากรครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ ขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน และในทายที่สุด
ยอมสงผลตอคุณภาพของบรรดาสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นใหมอยางหลักเลี่ยงไมได 
 4. ประเทศเวียดนาม  
 แผนพัฒนาการศึกษาของเวียดนามป ค.ศ. 2001-2010 มีเน้ือหาสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนามนุษยและสราง
แรงงานที่มีฝมือและทักษะเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
นอกจากเปาหมายในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศแลว เวียดนามยังมุงปรับระบบการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกอีกดวย รัฐบาลและชาวเวียดนามเชื่อวา การศึกษาสามารถ
เปลี่ยนแปลงประเทศได (Education can change the country) รัฐบาล และประเทศ แม
รัฐธรรมนูญของเวียดนามเองถือวา การศึกษาเปนความสําคัญอยางสูง จึงลงทุนทางการศึกษา
มากในทุกระดับการศึกษา ทั้งในดานการสอน การวิจัย อุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือให
มหาวิทยาลัยแหงชาติเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานนานาชาติ สามารถแขงขันกับโลกไดโดยไม
ตองพ่ึงคนอ่ืน แตสรางความแข็งแกรงขึ้นในประเทศเอง 

การปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามในยุคใหม เร่ิมคิดและวางแผนตั้งแต ป ค.ศ.1986 แต
การดําเนินการอยางจริงจังเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1991 เปนตนมา โดยเฉพาะในระหวางป ค.ศ.1991-
1993 ไดมีการวางแผนปฏิบัติกันชัดเจนขึ้นดวยความรวมมือของ UNESCO และ UNDP 
หลังจากน้ันการปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามไดดําเนินไปอยางกวางขวางและรวดเร็วในทุก
ดาน แตที่เห็นไดชัดเจนก็คือ จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามท่ีเนนการสงเสริม
ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรของนักเรียนโดยจะมีการสงเสริมตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาเปนตนไป นอกจากนี้ การศึกษาของเวียดนามมุงเนนการปฏิรูปที่สงเสริมการ
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ทํางานอยางมากและอยางกวางขวางในหลักสูตรทุกระดับ จะมีเวลาใหเด็กไดเรียนวิชาและฝก
ปฏิบัติในทางอาชีพ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจะสอดแทรกทักษะทางอาชีพ
และวิชาชีพเบื้องตนดวยตลอดเวลา รวมทั้งการปลูกฝงบุคลิกลักษณะความเปนพลเมืองดี เปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบในสังคม การดูแลควบคุมในเรื่องระเบียบวินัยยังเขมขน  

 
3. ผลการวิเคราะหและประเมินนโยบายและ 

ผลกลยุทธความรวมมือของไทยและประเทศเพื่อนบาน 
 

ผลการศึกษาแบงไดเปน 4 สวน คือ สวนที่หน่ึง เปนผลการวิเคราะหนโยบายดาน
ตางประเทศ การศึกษา และทิศทางความสัมพันธและความรวมมือดานการศึกษาของประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบาน สวนที่สอง เปนผลการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบาย/กลยทุธ
ความรวมมือดานการศึกษาของไทยกับประเทศเพื่อนบาน สวนที่สาม เปนความสําเร็จของ
นโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน และสวน
สุดทาย คือ ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานใน
การศึกษาในประเทศไทยในปจจุบัน 

 
ผลการวิเคราะหนโยบายดานตางประเทศ การศึกษา และทิศทางความสัมพันธและ

ความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
 
จากการศึกษาพบวาทิศทางความสัมพันธและความรวมมือดานการศึกษาที่ประเทศ

เพ่ือนบานมีตอประเทศไทย จะเปนความรวมมือบนพ้ืนฐานความสัมพันธระหวางประเทศที่มี
ปจจัยที่สงผลกระทบเชิงลบและบวกที่สําคัญ ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) ปจจัย
ภายในภูมิภาค 2) ปจจัยภายนอกภูมิภาค และ 3) นโยบายของประเทศ และสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหดังตารางตอไปน้ี  

 

ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
ไทย - การพัฒนา

ความสัมพันธทุกมิติและ
ทุกระดับ  
- สงเสริมความรวมมือ
ทุกสาขาภายใตกรอบ
ความรวมมือ 
- สรางความแข็งแกรง 
บรรลุการจัดต้ัง

 - เขาสูการปฏิรูปการศึกษา รอบ
สอง (ปการศึกษา 2552-2561 ) 
ที่เนนเรือ่งคุณภาพ โอกาส และ
การ มีสวนรวมของนักเรยีน
นักศึกษา คือ 
  1) เรงพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานของผูเรียนใหสูงข้ึน  
  2) เรงผลิตและพัฒนาครใูหเปน

- เสริมสรางความรวมมือดานการศกึษากับองคกร
ภายนอกประเทศ สรางความรวมมอืกับตางประเทศ
ในการผลิตกําลังคนเพ่ือพัฒนาตลาดเฉพาะ 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ สงเสริมหลักสูตรนานาชาติ ผลิตส่ือ 
ตําราเรียนสองภาษา สงเสริมและสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศ
เพ่ือนบาน พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
ประชาคมอาเซียน ครูดีและเกง มีจิตวิญญาณความ

เปนคร ูแกปญหาการขาดแคลน
ครู  
  3) เรงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมุงเนน
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมคีวามคลองตัว มี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  4) เรงสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหประชาชนทุกคน       
มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
  5) เรงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ โดยเฉพาะ
กําลังคนระดับกลางดานชางฝมือ 
อาชีวศึกษา และกําลังคน
ระดับสูงดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาตางๆ ที่
ขาดแคลน 

เทคโนโลยี  
- ประเทศกัมพูชา เสริมสรางความสัมพันธอนัดี
และการพัฒนา/ยกระดับดานการศกึษาและการจัด
การศึกษาที่วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล อําเภอซอม
โบร จังหวัดกําปงธม ตามโครงการโรงเรยีน
พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี 
- ประเทศลาว มุงเนนการพัฒนาทางการศึกษา 
บุคลากร และการสงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ การแลกเปล่ียน
ผูเช่ียวชาญ บุคลากรดานการศึกษา อุปกรณและ
ขอมูลการศึกษาทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัด
ประชุมสัมมนา และการพัฒนาตําราและหลักสูตร
การสอน 
- ประเทศพมา มุงเนนการสรางความสัมพันธอันดี 
โดยใชความรวมมือดานวัฒนธรรมและการศึกษา
เปนกลไกดําเนินการเปนความรวมมือภายใต
แผนปฏิบัติงาน ความรวมมือทางวิชาการ และ
กรอบแผนปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมประจําป จัด
หลักสูตรและรายการศึกษาดูงานในสาขาที่
เก่ียวของดานการศึกษา รวมทั้งการสงผูเช่ียวชาญ
ไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของพมาอยาง
ตอเนื่อง 
- ประเทศเวียดนาม สงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ การสรางเครือขาย
และ การแลกเปล่ียนผูเช่ียวชาญ บุคลากรดาน
การศึกษา และขอมูลการศึกษาทกุรูปแบบ รวมทั้ง
ความรวมมือในสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร คณติศาสตรและวิทยาศาสตร             
คหกรรมศาสตร และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
การจัดประชุม / สัมมนา ศึกษาดูงานในสาขาที่
เช่ียวชาญ การใหทุนการศึกษา และดานการอบรม
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

กัมพูชา - เปนกลางและไมฝกใฝ
ฝายใด 
- แสวงหาแนวทาง
บทบาทในสังคมโลก  
- เสริมสรางภาพลักษณ
ของประเทศในเชงิบวก 

- ใหความสําคัญกับการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และทักษะ 

- มีความหวาดระแวงประเทศไทย 
- ตองการใหมีการจัดทําแผนและความรวมมือที่เปน
ระบบ  
- ตองการความรวมมือดานอืน่ๆ นอกเหนอื
การศึกษา  
- ตองการสงนักศกึษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
- เสริมสรางความรวมมอื
ในกรอบทวิภาคแีละ        
พหุภาคี  
- แสวงหาความ
ชวยเหลือ และการลงทุน
จากตางประเทศ 

ช่ือเสียงในไทยเพ่ิมข้ึนและขอรับการสนับสนุนทนุ
จากไทยบางสวน  
- เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะทํางานรวมเพ่ือหารือ
และพิจารณารายละเอยีดการจัดกิจกรรมในสาขา
ตางๆ รวมกันเมือ่ทั้งสองฝายพรอม 

ลาว - ดําเนินความสัมพันธ
กับประเทศตางๆ แบบ
สมดุล ไมพ่ึงพาประเทศ
ใดประเทศหนึ่งเปนหลัก 
  
- มีความสัมพันธพิเศษ
กับเวียดนาม ดานความ
มั่นคงและดานเศรษฐกิจ 
- เพ่ิมการรับความ
ชวยเหลือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอืน่ๆ        
ที่ไมมีพรมแดนติดตอกัน 

- ใหความสําคัญกับการศึกษา 
โดยสิทธิในการศกึษาเปนสิทธิที่
ไดรับการยอมรับในรัฐธรรมนูญป 
ค.ศ. 2004 และแนวนโยบายแหง
รัฐ เพ่ือสงเสริมใหบุคคลไดรับ
การศึกษาอยางทัว่ถึงและเทา
เทียมกัน  
- กฎหมายวาดวยการศึกษา ป 
ค.ศ. 2000 กําหนดใหรัฐเปน
ผูจัดการการศึกษา ที่
ประกอบดวยการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนควบคูกันไปในทุกระดับ
การศึกษา  

- มีความหวาดระแวงวาไทยไมจริงใจจากปญหา
ขบวนการตอตานรัฐบาลลาวเพราะกระทบตอความ
มั่นคงของลาว 
- ความหวาดระแวงและตอตานอทิธิพลของ
วัฒนธรรมของไทยและการครอบงาํของส่ือไทย 
- มีความตองการความรวมมือจากไทย 5 ดาน คือ  
  1) การแลกเปล่ียนการเยือนของเจาหนาที่
ระดับสูง ผูบริหาร และบุคลากร เพ่ือดูงานดาน
คุณภาพและจัดการศึกษาและการชวยเหลือ
นักเรยีนของไทยทุกระดับ 
  2) การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย  
  3) การติดตามบันทึกความเขาใจของ
มหาวิทยาลัยตางๆ และเรงรัดใหเกิดผลเปน
รูปธรรม 
  4) การจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเชื่อมโยงกับกระแส
โลกาภิวัตนและอาเซียน 
  5) การแลกเปล่ียนขอมูลการสอนในวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การพัฒนาตําราและ
หลักสูตรการสอน 

พมา - เปดความสัมพันธกับ
นานาประเทศมากยิ่งข้ึน 
- เปดรับความชวยเหลือ
ดานการอบรมทาง
วิชาการและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ิมข้ึน 
 

- ใหความสําคัญกับการเพ่ิมพูน
ความรู วิทยาการใหกับเยาวชน    
รุนใหม 
- แผนการศึกษาระดับชาติ 3 
ระยะ เพ่ือรองรบัศตวรรษที่ 21 
คือ 
  1) แผนระยะยาว 30 ป เนน
สาระสําคัญ 6 ดาน คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การใช
เทคโนโลยี การขยายขอบเขต
ดานการวิจัย การพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต การ
สงเสริมการศึกษาคุณภาพ และ

- มีความหวาดระแวงวาไทยยังไมมีความจริงใจ
อยางแทจริง 
- มีความหวาดระแวงและตอตานอิทธิพลของ
วัฒนธรรมของไทยและการครอบงําของส่ือไทย 
- ยอมรับความชวยเหลือจากตางประเทศเพื่อการ
พัฒนาบนเงื่อนไขที่วาความชวยเหลือนั้นเปนการ
ให เปล า โดยไมมี ผลตอบแทนใดๆ  และไมมี
ผลกระทบตออธิปไตยของพมา 
- มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนษุย โดยสวนใหญ
ประเทศไทยจะใหความรวมมือกับพมาในรูปแบบ
ทุนฝกอบรม/ดูงานระยะส้ัน มากกวาการให
ทุนการศึกษาในระยะยาว สงผลใหผูรับทุนสวนใหญ
เปนเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับกลางและระดับสูง 
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
การรักษาเอกลักษณและคานยิม
แหงชาติใหคงอยู 
  2) แผนระยะกลาง 4 ป 
ประกอบดวย โครงการสําหรับ
พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
โครงการสําหรับพัฒนา
ระดับอุดมศึกษา  
  3) แผนระยะส้ัน 2 ป เนนการ
พัฒนาความเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยทีั้งในระดับพ้ืนฐาน
และระดับสูง เพ่ือสรางกลุมคนที่
มีคุณภาพและทักษะทางดาน 
ICT  
- ในป ค.ศ. 2005 มีประกาศ
แนวนโยบายพ้ืนฐานดาน
การศึกษาของสหภาพพมาไว 5 
ประการ คือ 
 1) สรางคุณภาพของครูผูสอน  
 2) ยกระดับของหลักสูตร
การศึกษาสูระดับสากล  
  3) ใชอุปกรณการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  
  4) เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและ
ขอบังคับ  
  5) สรางความเขมแข็งและคง
รักษาไวซึ่ งความรักชาติและ
เอกภาพทางจิตวิญญาณ  

- ทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงานในประเทศไทยที่
ใหแกพมานั้นมี 3 สาขาหลัก ไดแก ดานการเกษตร 
การศึกษา และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาอื่นๆ 
ดวย เชน ดานยาเสพติด การคมนาคมขนสง เปน
ตน โดยโครงการความรวมมือตางๆ สวนใหญ
ดําเนินไปภายใตกรอบความรวมมอืในระดับทวิภาค ี
ซึ่งความรวมมอืทางวิชาการภายใตกรอบทวิภาคี 

เวียดนาม - นโยบายการ
ตางประเทศรอบดาน       
ที่เนนการสราง
ความสัมพันธแบบพหุ
ภาคีและหลากหลาย 
 

- แผนพัฒนาการศึกษาของ
เวียดนามป ค.ศ. 2001-2010        
มีเนือ้หาสอดรับกับแผนพัฒนา
ประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนา
มนุษยและสรางแรงงานที่มฝีมือ
และทักษะเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศดานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  
- กระทรวงศึกษาธิการและการ
ฝกอบรมของเวียดนามไดกําหนด
เปาหมายในการเพิ่มจํานวน

- เนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย 
“โดย เหมย” (Doi Moi)  
- ความรวมมือดานการศึกษาสวนใหญเปนความ
รวมมือในระดับอดุมศึกษา  
- มีการขยายความรวมมอืในระดับอาชีวศึกษา เชน 
ในป ค.ศ. 2000 ไทยไดใหความชวยเหลือเวียดนาม
ในการพัฒนาศูนยอาชีวศึกษาและสนับสนุนเรื่อง
วัสดุอุปกรณทางการศึกษาแกศูนยอาชีวศึกษาเมอืง
นามด๋ิญ เมืองตือเลียม ซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดีจากเวียดนามเนื่องจากเปนประโยชน
โดยตรงตอการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพของคน
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาโทและเอกเพ่ือ
ทําหนาที่สอนหนงัสือในระดับ 
อุดมศึกษาระหวางป ค.ศ. 2007 
-2020  
- สงเสริมความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
เพ่ือพัฒนาโครงการฝกอบรมท่ี
เปนมาตรฐานสากล กระตุนใหมี
การลงทุนดานการศึกษาและ
ฝกอบรมและนําเขาหลักสูตรจาก
ตางประเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา  

เวียดนาม 
- ความรวมมือสวนใหญจํากัดอยูในระดับบุคคลหรอื
สถาบันการศึกษาเทานั้นและยังไมมีการติดตามผล
ในภาคปฏิบัติอยางเปนระบบวามกีารดําเนินการ
สอดคลองกับนโยบายที่วางไวหรอืไม 

 
ผลการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของ

ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
จากการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของ

ไทยกับประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศแลวพบวามีความคลายคลึงกัน คือ ทั้ง 5 ประเทศตางก็
มีความตกลงในการรวมมือกันภายใตกรอบความรวมมือระดับพหุภาคี ไดแก ACMECS GMS 
UNESCO SEAMEO และ ASEAN ซ่ึงความรวมมือที่มีในทุกกรอบความรวมมือ คือ ความ
รวมมือดานการศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหโครงการความรวมมือดานการศึกษาภายใตนโยบาย/กล
ยุทธความรวมมือดานการศึกษาพบวา โครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบานมี 3 ระดับ คือ  

1) ระดับประเทศ โดยความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานจะ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และนโยบายความรวมมือที่มีระหวางกันในระดับทวิภาค ีและระดับ
พหุภาคี ซ่ึงมีโครงการภายใตกรอบความรวมมือดานการศึกษา 4 รูปแบบ คือ (1) โครงการระยะ
สั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานแบบทวิภาคี (2) โครงการระยะยาว
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี (3) 
โครงการวิจัยและพัฒนาการดานการศึกษา และ (4) โครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) ระดับสถาบันอุดมศึกษา เปนโครงการความรวมมือในการใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยบางสถาบันจะมีการทําบันทึกความตกลงรวมกัน (MOU) 
สวนใหญเปนมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน และ  
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3) ระดับบุคคล สวนใหญเกิดจากความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลหรือเอกชน และมีการ
ขยายผลใหเกิดความรวมมือดานการศึกษา 

 
ความสําเร็จของนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและประเทศ

เพ่ือนบาน 
จากผลการศึกษาจะพบวา ในป พ.ศ. 2548 – 2555 โครงการความรวมมือดาน

การศึกษาที่ไทยมีรวมกับประเทศเพื่อนบานดําเนินการอยูตอเน่ืองจนถึงในอนาคตนั้น สวนใหญ
เปนโครงการฝกอบรม/พัฒนาครูบุคลากรและทางการศึกษาและการดูงาน ซ่ึงเปนโครงการระยะ
สั้น มีการดําเนินงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการตางประเทศ และไดรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไทยทั้งในสวนกลางและพ้ืนที่ชายแดน สําหรับการใหทุนการศึกษา
สวนใหญดําเนินการโดยสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ซ่ึงเปน
ทุนการศึกษาผานกรอบความรวมมือระดับพหุภาคี สวนโครงการระยะยาวที่มีโครงการยอย
หลายโครงการที่ครอบคลุมความรวมมือเกือบทุกดาน เปนโครงการความรวมมือในการพัฒนา
ทักษะ ฝมือดานการอาชีวศึกษา ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
รวมกับหนวยงาน/องคกรภายในประเทศ มี 2 โครงการ ที่เปนโครงการพระราชทานในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการระยะยาวที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง 5 
ป และมีโครงการยอยหลายโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาการจัดการศึกษาและทักษะวิชาชีพ
ดานการอาชีวศึกษาแกประชากรในพ้ืนที่ของโครงการ และโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค ซ่ึงเปนโครงการระยะยาวจากป พ.ศ. 2552 – 2555 เพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาตางชาติในประเทศไทย ของสํานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนของนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานในการศึกษา

ในประเทศไทยในปจจุบัน 
การศึกษาคร้ังน้ี มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 215 คน             

สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 112 คน (รอยละ 52.09) มีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 136 
คน (รอยละ 63.26) รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 38 คน (รอยละ 17.67) เปน
นักศึกษาจากประเทศลาวมากที่สุด มีจํานวน 74 คน (รอยละ 34.42) รองลงมาคือ ประเทศ
กัมพูชา มีจํานวน 55 คน (รอยละ 25.58) โดยผลจากการตอบแบบสอบถาม แบงเปนหัวขอ
หลักๆ ได ดังน้ี  

1. แหลงการศึกษาของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในภาคกลาง มีจํานวน 
7 สถาบัน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 6 สถาบัน 3 วิทยาเขต  

2. ระดับการศึกษาที่นักศึกษาสวนใหญเรียนคือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 120 คน 
(รอยละ 55.81) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท มีจํานวน 87 คน (รอยละ 40.47) ในสวนของกลุม
สาขาวิชาที่นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานเรียนมากที่สุดมี 4 กลุมสาขาคือ (1) สาขา
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(18) 

เกษตรศาสตร สัตวแพทย สิ่งแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร (2) สาขาการบริหารและการ
จัดการ (3) สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา และ (4) สาขาการทองเท่ียวและโรงแรม 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของสาขาที่นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานเรียนมาก
ที่สุด จําแนกตามประเทศ ปรากฏวา ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ไมเรียน
ในสาขาใดสาขาหนึ่งเปนจํานวนมากอยางชัดเจน ในขณะที่นักศึกษาจากประเทศลาว เรียนสาขา
เกษตรศาสตร สัตวแพทย สิ่งแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิศวกรรมมากที่สุด 
สําหรับนักศึกษาจากประเทศพมา สวนใหญเรียนสาขาเกษตรศาสตร สัตวแพทย สิ่งแวดลอม 
ประมง เทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิศวกรรมมากที่สุด สวนนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม
เรียนสาขาการบริหารและการจัดการมากที่สุด รองลงมาคือ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ในระดับปริญญาโท ปรากฏวา นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา เรียนสาขาการบริหารและการ
จัดการและสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรมมากที่สุด นักศึกษาจากประเทศลาว เรียนสาขา
เกษตรศาสตร ธรณีวิทยา เทคโนโลยีอาหารและสัตวมากที่สุด รองลงมาคือ สาขาสังคมศาสตร
และการพัฒนา นักศึกษาจากประเทศพมา สวนใหญเรียนสาขาเกษตรศาสตร ธรณีวิทยา 
เทคโนโลยีอาหารและสัตว ในขณะที่นักศึกษาจากประเทศเวียดนามเรียนกระจายในสาขาตางๆ 

3. แหลงทุนการศึกษา พบวา นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานที่ตอบแบบสอบถามเกือบ
คร่ึงหน่ึง ออกคาใชจายในการศึกษาดวยตนเอง สวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา สวนใหญ
เปนทุนการศึกษาจากหนวยงาน/องคกรในประเทศไทย โดยเปนทุนจาก สํานักงานความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) มากที่สุดรองลงมาคือ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
สําหรับแหลงทุนจากหนวยงาน /องคกรตางประเทศ  สวนใหญได รับจาก  Rockefeller 
Foundation รองลงมาคือ จากสหภาพยุโรป (European Union) และกลุมประเทศผูสงนํ้ามันเปน
สินคาออก (Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC) สําหรับประสบการณ
การศึกษาในตางประเทศ พบวามีนักศึกษารอยละ 12.50 เคยมีประสบการณในการศึกษาใน
ตางประเทศ ประเทศที่นักศึกษามีประสบการณศึกษามากที่สุดคือ ประเทศจีนและเวียดนาม 
และในกลุมของนักศึกษาที่มีประสบการณในการศึกษาในตางประเทศนี้ คร่ึงหน่ึงเปนนักศึกษา
ประเทศลาว 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาในประเทศไทยและความตองการปจจัยสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน ประกอบไปดวย 3 สวนดวยกันคือ  

4.1 ขอดีของการศึกษาในประเทศไทย นักศึกษามีความคิดเห็นวา การศึกษาใน
ประเทศไทยมีขอดี คือ (1) ประเทศไทยอยูใกลบาน (2) คาใชจายในการศึกษาไมแพงมากนัก 
(3) มีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับประเทศของตน และ (4) มีนักศึกษาสวนหน่ึงมีความคิดเห็นวา 
คนไทยมีความเปนมิตร 

4.2 ความตองการจําเปนเก่ียวกับปจจัยสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทย โดย
พบวา ในการเขามาศึกษาในประเทศไทยในปจจุบัน นักศึกษาสวนใหญมีความตองการจําเปน
เก่ียวกับปจจัยที่สนับสนุนการศึกษาและการดํารงชีวิตในขณะที่เปนนักศึกษาโดยมีความตองการ
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(19) 

จําเปน 6 ดาน เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก (1) ทุนการศึกษา (2) การชวยเหลือในดาน
การเรียนและการใชชีวิตในประเทศไทย (3) ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในสาขา
ตางๆ (4) ดานที่พักอาศัย (5) ดาน visa และ (6) ดานสวัสดิการรักษาพยาบาล 

 4.3 ขอเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน แบงเปนขอเสนอแนะจากนักศึกษาประเทศเพื่อนบาน ไดแก (1) การ
จัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษาของประเทศเพื่อนบานที่ตองการใหเพ่ิมจํานวนทุน และขยาย
ระดับการศึกษาใหครอบคลุมในทุกระดับ (2) การสนับสนุนใหมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารยผูสอน (3) การสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค 
(4) การจัดใหมี Thailand educational exhibition ในประเทศเพื่อนบาน  

สวนขอเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษา ไดแก (1) การวิจัยและพัฒนารวมกัน (2) 
การจัดทําหลักสูตรนานาชาติที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนหนวยกิตได และ (3) การจัดโครงการ
อบรมบุคลากร 

            
4. ขอเสนอแนะ: 

กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน 

เน่ืองจากประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ตองการ
ยกระดับการพัฒนาใหทัดเทียมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญ เพ่ือนําไปสูการสราง 
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนอาเซียน (ASEAN vision) 
ประเทศเพื่อนบานจึงตองการความชวยเหลือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทย
กับประเทศเพื่อนบานที่ยังคงตั้งอยูบนความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน สงผลใหประเทศเพื่อน
บานยังตองการความจริงใจและทัศนคติเชิงบวกจากไทย จึงจําเปนตองมีความรวมมือในการ
พัฒนา ใหมีความเสมอภาค ทัดเทียม และยั่งยืน  

ภายใตสภาวการณของความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานที่ยังคงตองการ
กลไกมาเสริมสรางใหเกิดความรวมมือกันอยางยั่งยืน แมจะไดรับผลกระทบจากความผันผวน
จากความสัมพันธทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายใตกระแสโลกาภิวัตน  
โครงการวิจัยน้ี จึงเสนอยุทธศาสตรที่ควรจะเปนในอนาคตเพื่อหาทางออกใหกับสภาวการณ
ดังกลาว โดยใชการศึกษาเปนกลไกขับเคล่ือนไปสูความสัมพันธอันยั่งยืนระหวางไทยกับเพ่ือน
บานในระยะยาว คือ “ยุทธศาสตรการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน” ซ่ึงมีจุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตรสําคัญ 2 ประการ ไดแก 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

(20) 

1. สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. ใชความรวมมือดานการศึกษาเปนกลไกขับเคลื่อนไปสูความสัมพันธอันยั่งยืน

ระหวางไทยกับเพ่ือนบาน 
ภายใตยุทธศาสตรน้ี ประกอบไปดวยกลยุทธหลัก และกลยุทธรายประเทศ ดังน้ี 
 (1) กลยุทธหลัก ไดแก  
กลยุทธที่ 1 ยกระดับนโยบายความรวมมือดานการศึกษาใหเปนนโยบายระดับชาติ เพ่ือ

ใชเปนกลไกในการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  
กลยุทธที่ 2  ขยายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

อุดมศึกษา รวมถึงการอาชีวศึกษา ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของแตละประเทศ  

กลยุทธที่ 3 สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพ่ือน
บานไปในทิศทางเดียวกัน  

กลยุทธที่ 4 สงเสริมความเขาใจอันดี ความไววางใจ และความเชื่อม่ันระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน  

(2) กลยุทธรายประเทศ  
ประเทศกัมพูชา  
กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาวัฒนธรรมระหวางกัน เพ่ือเปนกลไกใน

การการสงเสริมความสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี และลดความรูสึกหวาดระแวง
หวาดระแวงไมไววางใจ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและทักษะ  

ประเทศลาว  
กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรวมมือในดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร

มนุษย  
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือในการยกระดับความรูของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ อาชีวะ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

กลยุทธที่ 3 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  

ประเทศพมา  
กลยุทธที่ 1 เรงรัดการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางการศึกษากับพมาอยางเปน

ทางการ  
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กลยุ ทธ ที่  2  การวางแผนความร วม มือ พัฒนาการศึ กษาระหว า ง ไทยกั บ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของพมา  

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาดานอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ทางไกลของพมา  

กลยุทธที่ 4 สนับสนุนใหนักศึกษาพมาและไทยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําความเขาใจ
วัฒนธรรมและสังคมพมาและไทยอยางลึกซ้ึง  

ประเทศเวียดนาม  
กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรวมมือการพัฒนาหลักสูตร และการทําวิจัยในลักษณะหุนสวน

ที่เทาเทียมกัน มุงเนนดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรวมมือในการทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไทย-เวียดนาม  
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ไทย-เวียดนามบนพื้นฐานของความเทาเทียมและการเปนหุนสวน  
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การพัฒนากลยุทธรวมมือดานการศึกษาระหวางหนวยงาน   เน่ืองดวย

หนวยงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินความรวมมือดาน
การศึกษาของไทยมีอยูหลายหนวยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ 
สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ซ่ึงหนวยงาน/องคกรสวนใหญมีการดําเนินงานแบบแยก
สวน สงผลใหไมสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ดังน้ัน หนวยงานนโยบายที่มีสวนเกี่ยวของ
ควรนําขอเสนอแนะกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ไปใชในการ
พัฒนากลยุทธรวมมือดานการศึกษาระหวางหนวยงาน ใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานความชํานาญการ
ของแตละหนวยงาน โดยการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา และองคกรภาคเอกชน เพ่ือใหมี
พลังในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานสูความยั่งยืน
ตอไป 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาของประเทศ
เพื่อนบาน ประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ มีเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาประเทศที่แตกตางกัน แตอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของประเทศ ดังน้ัน สถาบันการศึกษาที่เก่ียวของของไทย ควรมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของหลักสูตรที่เปนความตองการของประเทศเพื่อนบานแตละประเทศไปสูระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนที่แตกตางกันและเพิ่มโอกาสในการ
แขงขันดานการศึกษากับประเทศที่พัฒนาแลวในภูมิภาค 
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3.  การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของเพ่ือรองรับการใหบริการดานการศึกษาแก
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน แมวาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ มี
สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน แตมีหลายประเทศที่มีความแตกตางดานภาษาอยาง
สิ้นเชิง นอกจากน้ี ยังพบวาบุคลากรที่เก่ียวของกับใหบริการการศึกษาแกนักศึกษาจากประเทศ
เพ่ือนบานยังมีทัศนคติที่ไมเหมาะสมกับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน ดังน้ัน จึงควรมีการ
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการบริการดานการศึกษาแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน ใหมี
ความสามารถในดานภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบานและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เปนภาษาสากล ตลอดจน ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน 
มีความรู ความเขาใจ และมีทัศคติที่ดีกับนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน ทั้งนี้ เพ่ือเปนกลไก
สนับสนุนความสัมพันธระหวางประเทศผานระบบการศึกษาตอไป 

 
 



 
The Research Project for Development Strategies in Educational Collaboration with 
Neighboring Countries 

Executive Summary  
 

1. Introduction: Promoting cooperation in education 
to build a sustainable relationship between Thailand and neighboring countries 
 
 Thailand has educational cooperation with neighboring countries with aims to 
promote academic cooperation as an important tool of its foreign policy and active 
diplomatic in promoting cooperation and expanding relationship with various 
countries. Promoting and developing relationship with neighboring countries to 
enhance good understanding and closeness between each other is in particular. 
However, the contexts of building relationship between Thailand and four other 
neighboring countries including the Kingdom of Cambodia, Lao People's Democratic 
Republic, Union of Myanmar and the Socialist Republic of Vietnam are complex and 
sensitive varying in each country as the historical relationship between Thailand and 
neighbors in the past is based on the uncertainties and changes all the time. Whenever 
the conflicts took place domestically, the procedures were interrupted. Therefore, one 
way to maintain a good and sustainable relationship with neighboring countries is to 
use education as a mechanism to drive forward to such relationship. In this regard, it 
is essential to determine a clear strategy and approach with each particular country in 
order to comply with their direction and needs for development. 
 The research project to develop the educational cooperation strategies with 
neighboring countries has main purposes to analyze and evaluate the success of the 
approaches that has been using until present for the educational cooperation with 
neighboring countries. Then apply the results from the study appropriately with the 
neighboring countries afterwards. The analysis and evaluation of the cooperative 
strategies in education has been divided into two levels; higher education and 
vocational education which are the cooperation between Thailand and four other 
neighboring countries including the Kingdom of Cambodia, Lao People's Democratic 
Republic, Union of Myanmar and the Socialist Republic of Vietnam 
 This research employs both qualitative and quantitative methods which can be 
classified into three stages. The first stage is to analyse and evaluate the policies and 
the educational cooperative strategies of Thailand and the neighboring countries in 
terms of its strengths, weaknesses, opportunities and constraints of the policies and 
strategies. The second stage is to survey the opinion of those involved with the 
educational cooperation both at policy and operational levels. This stage also includes 
the survey of students from the neighboring countries who are studying in Thailand in 
order to evaluate the success of the existing educational cooperative strategies. The 
third stage is to synthesize and develop the cooperative strategies in education that 
Thailand has with the neighboring countries in the future. This stage is achieved 
through the holding of the two-time workshop. The first workshop is held with the 
Regulatory Commission of the office of Permanent Secretary Ministry of Education. 
The second workshop is held aiming at presenting the draft strategy developed from 
the first workshop in order to gather comments of the agencies involved in the 
educational cooperative strategies with the neighboring countries.  

The study findings are divided into three major sections. The first section is 
the analysis and synthesis of foreign policy, national economic and social 
development plan and educational policies of the four neighboring countries. This 
section demonstrates the actual needs of the neighboring countries both in their 
foreign policies towards Thailand and their development directions in the future 
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which then reflect the pattern and level of cooperation they need, and in which kind of 
cooperation that is currently insufficient in those countries and is needed for further 
development.  The second section is the analysis and evaluation of the policies and 
the results of the cooperative strategy between Thailand and the neighboring countries 
by applying information and data gained from the first section as well as the existing 
educational cooperation at both multilateral and bilateral levels, survey results of 
students from the neighboring countries and the opinion of the Ministry of Education 
officials from the neighboring countries gained through the in-depth interviews. The 
last section is the development of the cooperative strategies in education between 
Thailand and the neighboring countries through the SWOT Analysis and applying the 
data and information from the first two sections as a base for analysis as well as the 
draft strategy presented to the honorable members from the involved organizations 
which after all are developed to be core strategies and country strategies. 

 
2. Foreign Policy, Economic and Social Development Plan 

And Education Policy of neighboring countries 
 
The research findings in this section can be divided into 3 parts which are 

foreign policy of the neighboring countries in relation with Thailand, economic and 
social development plan of the neighboring countries and education policy of the 
neighboring countries that are employed as a basic data in developing the educational 
cooperative strategies further.  

 
Foreign policy of the neighboring countries in relation with Thailand 
 
1. Cambodia 
The relationship between Thailand and Cambodia are determined by historical 

factors and the fluctuated political conditions in the domestic and internal level. 
Although the international situation has turned more constructively, the strong 
expression of nationalism in the past greatness of a nation linked to the border 
problem with Thailand in particular, the factors arising from a long period of civil 
wars and conflicts within the country and the exploitation of Cambodia’s natural 
resources have led to the attitudes of distrust and anti-Thais from the Cambodians. 
However, Cambodia has now declared its neutral foreign policy to the National 
Congress through the search of the new ways to increase its role for an international 
recognition as well as strengthening relationships and cooperation with other 
countries both at bilateral and multilateral level. This is particularly the case with 
neighboring countries and ASEAN with an aim to strengthen the country's positive 
image as well as to seek benefits in different areas such as receiving assistance and 
attracting foreign investors. Therefore, it is a good opportunity for Thailand to use the 
cultural cooperation as a key mechanism to promote friendship and better 
understanding between the people of both countries as well as to reduce suspicious 
feeling on each other. 

 
2. Laos 
After the collapse of the Soviet Union in 1991 and the end of the Cold War, 

Laos needs to review their foreign policy together with the economic reform by 
turning its focus to the all-round relationships building with all countries on the basis 
of peaceful coexistence without ideological differentiation in order to receive support 
and assistance in developing the country as planned. This can be achieved by paying 
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attention firstly to the neighboring countries including China, Vietnam, Myanmar, 
Cambodia and Thailand. Laos has however been trying to balance the relationship 
with every country to reduce foreign dependency. But the limitation of Laos is 
inaccessibility to the sea so that it has to rely on economic assistance forming a 
special relationship between Laos and Vietnam as well as China in terms security and 
economy based on their historical relationship and a similar political system. 

In the relationship with Thailand, after turning into a socialist country in 1975, 
the relationship between Thailand and Laos has fluctuated where the cooperative 
relationship has developed to the highest level of it. Although the relationship 
between Thailand and Laos in many issues has well-resolved, the major problem that 
maintains the feeling of Lao that Thais are insincere is the anti-Lao government 
movement as it is the problem that affects the security of Laos. The mainstream of 
thought through the mechanism of the Lao People’s Revolutionary Party, textbook, 
historical documents and media as part of the socialized process in creating a sense of 
nationalism and the national integration are the social basic factors that determine the 
foreign policy, particularly with the relationship to Thailand in which both 
cooperation and conflict in the historical dimension is inevitable.  

 
3. Myanmar 
The foreign policy that the Myanmar government has long held since being 

independent from England in 1948 is neutral policy. This policy has a foundation on 
the philosophy of maintaining the balance of the country without any bias that can 
lead to distrust of one another. This main foreign policy comes apparently from the 
location of Myanmar which is in the middle between the two powerful countries of 
Asia; China and India. However, even if Myanmar takes the neutral policy, it is also 
somewhat different in itself, depending on the domestic and internal political context. 
Therefore, considering the Myanmar’s neutral policy deeply, it can be divided 
according to the nature of the policy into two periods; positive neutral policy period 
(1948-1962) which emphasizes on maintaining the balance of the relationship with 
the regional countries and the world community when Myanmar was equally related 
with all countries and opened the relationship internationally. The second period was 
the negative neutralism policy period (1962-1988) which was the period of General 
Newin who isolated the country from the world community, limited the role of 
Myanmar in the international political stage and prevented the role of foreigners in 
Myanmar either in the sphere of politics, economy, culture, religion or education. 

After the change of the government in 1988, Myanmar has attempted to open 
the country again. Myanmar was aware that there was a tremendous gap in the 
development of knowledge and modern technology. When compared with countries 
such as Thailand and neighboring countries in the region that growing faster than 
Myanmar, this causes Myanmar turns to focus seriously on knowledge for their young 
generation. Also being a member of the ASEAN in 1997 has brought Myanmar into 
multi-dimensional relationships with the members of ASEAN. 

  
In regard to the situation of Thailand – Myanmar relationship, it can be 

divided into 3 sections; politics section is the national security policy of Thailand 
towards Myanmar. The main objective is to create a good atmosphere and 
environment in the relationship between the two, to continue the relationship on the 
basis of their cultural intimacy and to build reliability between each other and 
encourage Myanmar to have a development in politics, economy, society and living 
peacefully with Thailand with the border security in particular.  In terms of trade and 
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investment section, apart from being the number one trading partner of with 
tremendous volume in investment and trade, Thailand and Myanmar also have 
cooperation in the framework of Joint Trade Commission (JTC). Concerning social 
and cultural section, as Thailand and Myanmar is bordered to each other and the 
people of both sides have similar culture and religion. Moreover, whenever the crises 
took place in Myanmar, Thailand, as a neighbor, always assists either from the 
government agencies or private sector, particularly assistance from the Thai royal 
family. These matters prolong the relationship in social and cultural dimension 
continuously. However, Thai government and Myanmar government can also support 
the cooperative activities in terms of religion and culture in order to promote a better 
understanding of the people in both countries. 

 
4. Vietnam 
After the collapse of the Soviet Union in 1988, Vietnam has taken a foreign 

policy that Hensengerth (2005) called "the omni - directional foreign policy" which 
focuses on building multilateral and diversified relationship to meet the changing 
circumstances and to be independent in the foreign affairs and economy. This policy 
develops along with the internationalization in the economic system. These two 
methods have made Vietnam materially prosper and develop. It has also involved and 
played a role in the Greater Mekong Sub-region and ASEAN as well as in the 
Mekong River Commission. Moreover, the major missions of the foreign affairs of 
Vietnam are creating good environment and conditions for international society in 
order to revive and drive the economic and social development which will lead to a 
modern industrial country, building stable, sustainable and profile relationship with 
various countries by developing the relationship based on the respect in sovereignty, 
independence and territory and upholding the non-interference and non-violence 
basis. In terms of international economic affair, the mission is to integrate economy 
both bilateral and multilateral with other countries mainly based on the national 
interests. 

For the relationship with Thailand, Vietnam has a good relationship with 
Thailand. There have been exchanges of the visits of the leaders at both bilateral and 
multilateral level, especially in the APEC forum, Asia-Europe Meeting (ASEM) and 
ASEAN in the cooperative framework of politics, economic, society and defense, 
especially the cooperation of maritime surveillance and dispute resolution. 

 
Economic and social development plan of the neighboring countries 
 
1. Cambodia 
Cambodia's National Strategic Development Plan (2006-2010) focuses on the 

strategy to eliminate poverty and the achievement of Millennium Development 
respectively. The plan is a long-term planning which cooperates with assistance on 
development from abroad, is adjustable to the situation, focuses on restoring and 
building peace in the country for security under the principle of democracy and the 
rule of law to maintain social order, increases personal freedom and economic 
growth , and improves budget and management. 

 For the human resource development, under the national development 
strategy, is emphasized as an important tool for poverty elimination by applying the 
education strategy (2006 - 2010) which aims to improve the lives of the poor by using 
education as a tool. It will only focus on the development of expertise such as 
scientists, academics, doctors, researchers and experts in all aspects and improve the 
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quality of education in diversified fields, particularly in technical, vocational and 
university. Moreover, the education strategy (2006 – 2010) also aims to develop basic 
education to become more internal under “Easy and fair access to basic education 
principle” by giving priority to the easiness and convenience in accessing to 
education, especially poor people, girls, minorities and underprivileged children, 
particularly in the remote areas which are poverty and lack of opportunity to access to 
the basic education and focuses on vocational and advanced education caused by the 
need to develop human resources for having necessary skills for the development of 
the country. It also focuses on linking education with training both short and medium 
term to meet the labor market, covering study skills for living and education for the 
prevention of HIV / AIDS. 

 
2. Laos 
Economic and Social Development Plan No. 6 (6th National Socio-Economic 

Development Plan: NSEDP) of Laos focuses on agriculture, transportation, public 
health and education. It aims to (1) accelerate and sustain economic growth               
(2) develop the socialist system - the market economy (3) reduce poverty and create 
employment and eliminate bad things in society (4) improve social services such as 
education, public health, clean water and sanitation (5) strengthen the economic 
infrastructure to protect the environment, sustain the management of natural 
resources, prevent people from natural disasters, support  sustain development in the 
private sector and promote gender equality by supporting the goal of the Millennium 
Development through the implementation.  

Education is a key strategy to resolve the problem of poverty of the Lao 
government. The plan of the No. 6 of the National Economic and Social Development 
(2006-2010) has considered education as a main pillar in reducing poverty. The three 
main pillars of the education development in economic and social development plan 
include (1) equality and accessibility (2) quality and reciprocity (3) strengths in 
administration and management. Furthermore, the Ministry of Education of Laos 
decides the Education for All (EFA) to drive an expansion and accessibility to the 
primary education, secondary education and literacy in adults. All of these plans are 
included in the national economic and social development plan. The goal of EFA at 
the national level comprises (1) the equity (2) the correlative quality improvement     
(3) the strong education management. All of these are with the support of Asian 
Development Bank and AUSAIDS. 

For education cooperation, Lao government has promised to be the country of 
"Fast Track Initiative" (FTI) in having partnership between the donors provided 
technical and financial assistance and the countries that are developing its education 
to be international which focuses mainly on the development of elementary education. 

 
3. Myanmar 
With the factor of the abundant natural resources and the advantage of 

geographic location, Myanmar government is aware of the potential in developing the 
country into an industrial country by utilizing the existing resources as well as a 
strong foundation and importance of agriculture which has long been the backbone of 
the country. The government has therefore planned to develop the country into an 
industrial one in the future by defining the vision of the country towards "socio-
economic development of the population leading to a new modern developed nation 
with an expansion of agricultural industry and processing industry to achieve an 
industrial country” Myanmar is currently in the No. 4 of the 5-year Development Plan 
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(2006/2007-2010/2011) which focuses on an expansion of industrial development on 
agro-based industries, as well as all related industries in order to become the industrial 
country including an expansion in education and health by developing human 
resources to produce qualified personnel to support all development of the country. 

For the direction to develop the country, the government of Myanmar focuses 
on industrial development. The industrial development strategy is called "30-Year 
Industrial Development Plan" starting from 2000/01 to 2030/31. The details of the 30-
year development plan, for the first 5 years, the government has set key development 
issues including (1) the development of agricultural industry and other industries 
which are the first step needed to be an industrial country (2) the development of 
electric power and other energies in accordance with the growth of industry (3) the 
expansion of agriculture and fisheries for domestic consumption and exportation (4) 
the forest plantation and expansion of the other 9 green areas (5) an expansion in 
education and public health services to develop human resource 6) the development in 
the rural areas (7) the development of all sectors (8) creating a stable and sustainable  
foundation for economic and financial development. 

 
4. Vietnam 
 Vietnam’s 5-year economic and social development plan (2006-2010) is the 

No. 9 of the economic and social development plan which is a part of the strategy of 
20-year long-term social and economic development plan (2001-2020) as resulted 
from the conclusion of the meeting of the National Assembly, Vietnam Communist 
Party with an aim to bring the country into a socialist industry. The goal is to develop 
Vietnam to be a modern country and become an industrial country by the year 2020. 
The strategy of long-term economic and social development plan is divided into 10-
year medium-term strategy separated into two plans; the first plan from 2001- 2010; 
the second plan from 2011-2020. 

10-year medium-term economic and social development strategic plan (2001-
2010) is bringing the country out of under development by developing materials, 
culture and spirit of the people as the foundation in turning the country into a 
modernized one in 2020. The plan emphasizes on developing human resource, 
strengthening science and technology, developing infrastructure, economy and 
security capabilities, creating institutions associated with socialist-market economy, 
enhancing the country's position in the international community and expanding 
economic relationship with other countries in the multilateral basis. 

In regard to education, the 10-year medium-term economic and social 
development strategy also focuses on organizing vocational education for general 
school, expanding training for workers with various levels including technicians and 
professional-level technicians, developing and promoting the increased quality of 
undergraduate and graduate students. It also focuses on building qualified national 
university to reach the same standard as other countries in the region and the world; 
focuses on developing human resources for agricultural development in the rural 
areas, increasing labor export and modernized industries, improving curriculum in 
high school, vocational and university level to be more modernized and practical, 
improving and enhancing students' knowledge in information and foreign languages, 
improving teaching staffs by focusing on the teaching quality and morality, as well as 
focusing on management and supporting conducting research and study aboard. 

Moreover, economic and social development plan of Vietnam also has a plan 
in developing the country according to its features and characteristics of each regional 
area. For the three main economic areas which are northern, central and southern 
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regions, the focus is on the building of economic cooperation with various countries 
by developing the industrial areas and exports, and high technology manufacturing 
industrial areas. It also focuses on developing infrastructure to keep in line with the 
development of industrial zones. Each region has also divided the development areas 
into seven zones and defined the development target varying according to potential, 
the nature of geography and economy of each region. 

 
Education policy of  the neighboring countries. 
 
1. Cambodia 
Cambodia has focused on education which is the major role in the 

development of human resources and skills. The right to study depends on a 
constitutional right defining that all citizens have equal rights in basic education. The 
state is responsible for providing education. The purpose of education is to teach 
people equally to create potential for the living. The Constitution of Cambodia has set 
the period of a compulsory education at 9 years and guarantees the quality of 
education for all Cambodian people. 

Cambodia has drawn the education strategic plan or ESP and the supporting 
project called Education Sector Support Program 2006-2010 or ESSP with an aim to 
support the development strategic plan from 2006-2010 which is the government 
strategy as well as to achieve the goal of Education for All. ESP’s main policies are 
(1) guaranteeing the rights or equal opportunity in gaining access to education (2) the 
quality and efficiency of educational service by improving the quality and results 
received from the service (3) developing institutions and improving capacity of the 
staffs concerning education and potential to expand education, particularly the budget 
of the Ministry of Education in all levels, improving working process, legal system 
and skills to the people in different levels of education. 

 
2. Laos 
Ministry of Education of Laos has designed an educational strategy which 

focuses on compulsory education, education quality improvement, and education 
management with an ultimate aim at human resources developing. In addition, the No. 
6national economic and social development plan of Laos (2006-2010) has determined 
that education is one strategy to reduce poverty. The main objective of the education 
policy of Laos is to develop human resources to meet the needs of economic and 
social development of the country which will lead to poverty reduction. Laos has to 
strengthen the education system to be the foundation of human resources development 
strategy focusing on reducing poverty and increasing labor productivity and 
responding to national economic development in order to turn Laos from the 
underdeveloped in 2020. 

The government has set a strategy of education development for 20 years 
(2001-2020) and 10 years (2001-2010) which has an integrated guideline as following 
(1) the education development must comply with social and economic development 
and local’s reality (2) the development of education must ensure that people are being 
developed in all round and have an opportunity for the lifelong-study (3) the 
education development must follow the trends and be equivalent to an international 
standard (4) the education development must be developed systematically and 
continuously for every level in both government and private sector, especially 
compulsory education in primary education (5) making education to be the centre of 
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human development as the mission of all people to be involved in the development of 
education. 

In addition, Laos has also set up a plan of the education for all as a tool to 
expand the channel of the primary and secondary education by improving the number 
of high school graduates, increasing standard in higher education and increasing the 
number of vocational colleges and technicians, focusing on the research on science 
and technology, improving libraries and laboratories and research institutions in the 
universities. Besides, the plan also focuses on enhancing the standard of teaching in 
higher education to be recognized in regional and international sphere with an 
intention to increase the amount of the semi-skilled workers, skilled and professional 
technicians, in order to increase foreign investment and economic and social 
development of Laos. 

 
3. Myanmar 
Myanmar government has set a vision to create educational systems to be able 

to keep up with the challenges in the knowledge age based on the ideal of creating a 
modern developed nation with education. Myanmar has initiated to create a formal 
national education plan after the development of education in Myanmar has been 
stopped for a while. The plan is divided into long, medium and short term to serve the 
21 century as following: 

1) 30-year long-term plan called the Thirty-Year Long-Term Education 
Development Plan 2001-02FY- 2030-31FY which is divided into 6 periods, 5 years 
per each, with an emphasis on 6 parts; the human resources development; the use of 
technology; the extension in the research framework; the development of a lifelong 
learning society; the promote of quality education and the maintain of national 
identity and values. 

2) 4-year medium-term plan called the Special Four-Year Plan for Education 
(2000-01 FY to 2003-04) consists of development project of basic education and 
development project for higher education which focuses on enhancing the quality of 
education, bringing technology into the education system, developing advanced 
research, developing a lifelong learning society and promoting international 
cooperation (focusing on network-building projects in collaboration with universities 
in both Southeast Asia and internationally). 

3) 2-year short-term plan called the Short-Term Education Development Plan 
2001-2002 focuses on developing technology and expertise in basic and advanced 
levels to build a quality person for ICT field that is necessary for today’s career. 

In addition, a unique character of education in Myanmar to be aware is 
education institution system under the supervision of relevant ministries. Since 1988-
2008, the institutions under each ministry have increased more than 5 times. 
However, since the focus of each ministry is not the same some ministries have 
established very few institutions. Particularly, the Ministry of Education has been 
allocated very small amount of budget compared to other major ministries such as 
Ministry of Defense. It causes a shortage of qualified teaching staffs and equipments. 
Ultimately, it would affect the quality of emerging education institution inevitably. 

 
4. Vietnam 
Vietnam's education development plan 2001-2010 consists of content in line 

with the economic and social development strategic plan of the country. It focuses on 
human development and creating skilled labors to serve the development in industry 
and technology. In addition to the goal of development and education reform 
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responding the social and economic development policy of the country, Vietnam also 
aims to adjust the education system to conform to changes in the global situation. The 
government and Vietnamese believe that education can change the country. Even the 
constitution itself considers education an ultimate importance. Therefore they are 
investing more at all levels of education in both teaching and research to develop a 
national university as an international standard university to be able to compete with 
the world without  relying on others but strengthen the country itself. 

The Reform of modern education in Vietnam has been planning since 1986, 
but seriously executing from 1991 onward, especially during 1991-1993. It has been 
planed with a clear practical cooperation between the UNESCO and UNDP after the 
education reform of Vietnam has performed widely and quickly in all areas. But it is 
noticeable that the education reform focusing on promoting Vietnam's talented 
students in mathematics has done by the support from primary education onwards. 
Furthermore, Vietnam’s education also focuses on the reform that supports extensive 
curriculum at all levels. There will be more time for children to learn and practice in 
professional level both in secondary school and high school and inserted with basic 
professional skill at all times, as well as the establishment of a good citizen 
characteristic to be responsible for society and the intensive discipline control. 

 
3. The analysis result, policy evaluation 

and the collaborative strategy of Thailand and neighboring countries. 
 
The study result is divided into four sections; the first section is an analysis 

result of foreign policy, education, direction of relationship and cooperation in 
education between Thailand and the neighboring countries. The second section is a 
result of the analysis on consistency of policy / strategy, education cooperation of 
Thailand and neighboring countries. The third section is the success of policy / 
cooperative strategy in education between Thailand and the neighboring countries. 
The final section is the analysis of needs of students from the neighboring countries in 
studying in Thailand nowadays. 

 
The analysis of foreign policy, education, direction of relationship and 

cooperation in education of Thailand and the neighboring countries. 
 
The study found that the direction of the relationship and education 

cooperation of the neighboring countries towards Thailand bases on the relationship 
that affects positively and negatively significantly. It depends on three main factors 1) 
factors within the region 2) factors outside the region and 3) a policy of the country. 
The summary of the analysis as the following table: 

 

Country Foreign Policy Education Policy Direction of Relationship 
And Education Cooperation 

THAILAND - Developing 
relationship at all 
levels and all 
dimensions 
- Promoting all 
kinds of 
cooperation 

 - Entering to the 2nd 
education reform 
(2009-2018) focusing 
on opportunity, quality 
and participation of 
the students. 
  1) Accelerating the 

- Strengthening educational 
cooperation with external 
organizations. Cooperating with 
other countries in the production 
of human resources to develop 
niche markets. Academic 
exchanging with foreign 
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Country Foreign Policy Education Policy Direction of Relationship 
And Education Cooperation 

under the 
cooperative 
framework. 
- Strengthening 
and achieving 
the establishment 
of the ASEAN 
community. 

development of 
quality and standards 
of students 
  2) Accelerating the 
production and the 
improvement of the 
teaching staffs to be a 
good and smart 
teaching staff with a 
spirit of a teacher and 
resolving teacher 
shortage problem.   
3) Accelerating the 
efficiency of 
education 
management by 
focusing on 
decentralization to 
local area for 
flexibility and be 
independent for 
education 
management.   
4) Accelerating the 
creation of educational 
opportunity for all 
people to receive 
lifelong quality 
education 
continuously. 
  5) Accelerating the 
production and 
development of 
human resources to 
meet the needs of the 
country, especially the 
middle- class in 
craftsmen and 
vocational area and 
high level human 
resources in science 
and technology and 
other shortage areas. 

academic institutions. Promoting 
international programs. 
Publishing bilingual textbook.  
Promoting and supporting 
Thailand to be education center 
for the neighboring countries. 
Developing science and 
technology education. 
- Cambodia Building good 
relationships and enhancing 
education and managing 
education at Kampong Chheuteal 
School, Sombo district, Kampong 
Thum Province according to 
Royal School Project Of H.R.H. 
Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
- Laos Focusing on the 
development of education, 
personnel, and promoting 
cooperation between different 
levels of education. Exchanging 
academic experts, teaching 
equipment and all forms of 
education data as well as 
arranging seminar and developing 
textbooks and teaching programs. 
- Myanmar Focusing on building 
good relationships by using 
cultural and educational 
cooperation to be a mechanism 
operating under the cooperation 
framework, academic cooperation 
and annual cultural operating 
plan. Organizing educational 
program including sending 
experts to teach Thai in 
universities in Myanmar. 
- Vietnam Promoting cooperation 
between different levels of 
education, creating network and 
exchanging experts and all forms 
of education information ass well 
as cooperation in the field of 
information technology, 
computer, mathematics, science, 
home economics and curriculum 
development and conference / 
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Country Foreign Policy Education Policy Direction of Relationship 
And Education Cooperation 

seminars, study tour in 
specialized fields. Providing 
scholarships and training to 
children with special abilities. 

CAMBODIA - Neutral 
- Seeking for a 
role in the world 
community. 
- Building a 
positive image of 
the country 
- Strengthening 
cooperation in 
bilateral and 
multilateral 
framework. 
- Seeking for 
foreign 
assistance and 
investment. 

- Focusing on 
education to develop 
human resources and 
skills 

- Being suspicious of Thailand 
- Needing a systematic plan and 
cooperation 
- Needing other cooperation apart 
from education  
- Needing to send more students 
to study in renowned universities 
in Thailand together with 
financial support from Thailand. 
- Agreeing to form a joint 
working group in discussing 
details of activities in various 
areas when both parties are ready. 

LAOS - Maintaining 
balanced 
relationship with 
other countries 
without 
depending on 
any particular 
countries. 
- Having a 
special 
relationship in 
terms of security 
and economy 
with Vietnam.  
- Increasing 
assistance from 
other ASEAN 
member 
countries which 
have no border 
connection. 

- Focusing on 
education. The right to 
have education is 
recognized in the 
Constitution of 2004 
and in the government 
policy in encouraging 
individuals to receive 
education thoroughly 
and equally. 
- Education Law of 
2000 year requires the 
state to be an 
educational manager 
including education in 
formal and non-formal 
schools in all levels of 
education. 

- Having been suspicious of  
Thailand as it is insincere with 
the anti-Lao government 
movement because it affects the 
security of Laos 
- Resisting the influence of Thai 
culture and the domination of the 
Thai media 
- Needing the cooperation from 
Thailand as following:  
1) Exchange the visit of senior 
officers, executives and staffs in 
order to study in terms of quality, 
educational management and 
assistance to students at all levels. 
  2) Exchange students teaching 
staffs and researchers  
  3) Follow up the Memorandum 
of understanding signed between 
the universities and put into 
practice.  
  4) Create a national strategy to 
develop human resources by 
linking with the trend of 
globalization and ASEAN   
  5) Exchange information on 
teaching of science and 
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Country Foreign Policy Education Policy Direction of Relationship 
And Education Cooperation 

mathematics. Develop textbooks 
and teaching programs. 

Myanmar - Opening more 
relationship with 
other countries. 
- Accepting more 
assistance in 
technical training 
and new 
technology. 
 

- Focusing on 
providing knowledge 
and science to young 
generation. 
- 3 periods of national 
education plan to 
serve 21 century are: 
  1) the 30-year long-
term plan focuses on : 
human resource 
development,  the use 
of technology, 
extending the research 
framework, lifelong 
development of a 
learning society, 
promoting quality, 
education and 
maintaining national 
identity and values. 
 2) the 4-year medium-
term plan consists of 
development project 
for basic education 
and development 
project for higher 
education 
  3) the 2-year short-
term plan focuses on 
developing technology 
and expertise in basic 
and advanced levels to 
build a quality person 
for ICT field 
 - The basic education 
policies of Myanmar 
announced in 2005 are 
 1) Creating quality of 
the teaching staffs  
  2) Upgrading 
education curriculum 
to international 
standard.  
  3) Using teaching 
and learning 

- Distrust Thailand with the 
believe that Thailand has no real 
sincerity.    
- Resisting the influence of Thai 
culture and the domination of the 
Thai media 
- Accepting assistance from 
abroad for the development 
without any condition and has no 
impact on Myanmar's sovereignty 
- Focusing on human resources 
development in which Thailand 
normally cooperates with 
Myanmar in the form of training 
fund / short-term study tour more 
than to provide a long-term 
scholarship. As a result, the 
majority of scholarship recipients 
are government officials. 
- Scholarship, training and study 
tour that Thailand provides to 
Myanmar are for three major 
fields including agriculture, 
education and public health as 
well as other areas such as drug, 
transportation, etc. Most 
cooperation projects operate 
under the framework of bilateral 
cooperation.  
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Country Foreign Policy Education Policy Direction of Relationship 
And Education Cooperation 

equipment effectively. 
 4) Being respect and 
complying with the 
law, rules and 
regulations  
5) Strengthening and 
maintaining 
nationalism and the 
spirit of unity 

VIETNAM - All-round 
foreign policy 
with the focus on 
creating 
multilateral and 
diversified 
relationships  
 

- Vietnam's education 
development plan 
from 2001-2010 is in 
line with the national 
development plan. It 
focuses on human 
development and 
creating skilled 
workforce to support 
industry and 
technology 
development. 
- Ministry of 
Education and 
Training of Vietnam 
has targeted to 
increase the number of 
students in higher 
education, master's 
and doctorate degree 
in order to be able to 
teach in higher 
education level during 
2007-2020. 
- Promoting 
cooperation with 
foreign educational 
institutions to develop 
training programs to 
become an 
international standard. 
Encouraging in 
investment in 
education and training 
programs and import 
curriculum from 
abroad to improve 
teaching and learning 

- Focusing on economic and 
social reform according to the 
policy “Doi Moi “. 
- Cooperation in education is 
mainly the cooperation in higher 
education. 
- Expanding cooperation in 
vocational education such as in 
2000 when Thailand helped 
Vietnam in developing vocational 
training centers and supporting 
educational materials for the 
centers in Namdin City and 
Teulium City which have been 
well-accepted by Vietnamese as 
they directly benefit the 
development of professional 
skills of Vietnamese people. 
- Most assistance is limited in 
personal or institutional level 
only with no systematically 
follow-up to see if the 
implementation complies with the 
planned policy.  
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Country Foreign Policy Education Policy Direction of Relationship 
And Education Cooperation 

in higher education 
 
Analysis the result of consistency of policy / cooperative strategy in education 

between Thailand and the neighboring countries 
 
According to the analysis of the consistency of policy / cooperative strategy in 

education between Thailand and the four neighboring countries, there is a similarity 
where all 5 countries were agreed to cooperate within the framework of multilateral 
cooperation including ACMECS, GMS, UNESCO, SEAMEO and ASEAN. The 
cooperation that is found in every framework of cooperation is the cooperation in 
education, science and technology. 

In addition, the analysis of educational cooperation project under the policy / 
strategic cooperation in education found that there are 3 levels of cooperation in 
education between Thailand and the neighboring countries: 
  1) National Level, the cooperation in education between Thailand and the 
neighboring countries will be consistent with the government policy and cooperation 
policy in bilateral and multilateral level. The projects under the framework of 
cooperation in education are (1) a short-term project to develop educational personnel 
of the neighboring countries at bilateral level (2) a long-term project to develop 
educational personnel of the neighboring countries at both bilateral and multilateral 
level. (3) Research and development projects in education (4) projects of H.R.H. 
Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
  2) Higher Education Level is a collaborative project to provide scholarships to 
students from neighboring countries. Some institutions will sign a Memorandum of 
Understanding (MOU) together which mostly are the universities in the provinces 
with consecutive areas and 

3) Individual Level in which cooperation is mostly formed due to good 
relationship between individuals or the private sector and can be further extended into 
practical education cooperation. 

 
The achievement of the policy / collaborative strategy in education between 

Thailand and neighboring countries. 
 
From the study, we found that in the year 2005 – 2012, projects in educational 

cooperation between Thailand and neighboring countries is being proceeding now and 
continuing to future. Most are the training or improvement program of the teaching 
staffs and study tour which is a short-term project. It is operated by the Ministry of 
Education and Ministry of Foreign Affairs and supported by Thai universities in 
central and border areas. For the scholarship, most are operated by Thailand 
International Development Cooperation Agency (TICA) which is a scholarship 
through the multilateral cooperation framework. For the long-term project with many 
sub-projects that cover nearly every aspect of cooperation. It is a collaborative project 
to develop vocational skills operated by the Vocational Education Commission (VEC) 
with agencies / domestic organizations. There are 2 projects which are the projects of 
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. It is a long-term project operated 
continuously for 5 years with a number of sub-projects covering the development of 
education and professional skills provided to the population in project area and a 
project to develop Thailand as a center for education in the region which is a long-
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term project from 2005-2012 in order to increase the number of international students 
in Thailand operated by Office of the Higher Education Commission (HEC). 

 
The analysis result of needs of students from neighboring countries to study in 

Thailand today. 
 
This study consists of 215 students from neighboring countries answering the 

questions. Mostly are male with the amount of 112 respondents (52.09 per cent) 
during the age of 21-20 years old while the 136 of them (63.26 percent) are between 
31-40 years old, 38 of them (17.67 percent) are between 31-40 years. Most are the 
students from Laos which account for 74 students (34.42 percent), followed by the 
students from Cambodia which are 55 ones (25.58 percent). Results from the 
questionnaire are divided into the following major issues: 

1. The institution location of the students answering the questionnaire most are 
in the central region which are 7 institutions, followed by the northeastern region with 
6 institutions and 3 campuses. 

2.  The degree level that most students are taking is Bachelor’s Degree with 
the number of 120 students (55.81 percent), followed by master's degree which has 87 
students (40.47 percent). The programs that students from the neighboring countries 
studying most are divided into 4 groups (1) agriculture, veterinary, environment, 
fisheries, food technology (2) administration and management (3) social science and 
development (4) tourism and hospitality 

Comparing the different programs, the students from the neighboring countries 
studying most, classified by country, are bachelor’s degree. The students from 
Cambodia do not study in any field significantly. While the students from Laos most 
study in agriculture, veterinary, environment, fisheries, food technology and 
engineering. The Students from Myanmar study most in agriculture, veterinary, 
environment, fisheries, food technology and engineering. The students from Vietnam 
study most in administration and management program, followed by tourism and 
hospitality program. For Master's degree, the students from Cambodia study in 
administration, management, tourism and hospitality program the most. The students 
from Laos study most in agriculture, geology, food technology and veterinary, 
followed by social science and development. The students from Myanmar most study 
in agriculture, geology, food technology and veterinary. While the students from 
Vietnam study in various courses. 

3. For the source of scholarship, nearly half of students from the neighboring 
countries are responsible for the education costs themselves. The students received 
scholarships, mostly are from agencies / organizations in Thailand. Most funds are 
from Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) and the 
second is universities in Thailand. For other donors from agencies / organizations 
abroad, mostly are from Rockefeller Foundation, secondly EU (European Union) and 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). For the experiences of 
studying abroad, it found that 12.50% of students had experienced in studying abroad. 
Countries where students go for study most are China and Vietnam and half of 
students who had experience in international education are the students from Laos. 

4. Opinions about education in Thailand and requirements for supporting the 
education of students from the neighboring countries consist of three parts are:         
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4.1 Advantages of studying in Thailand from students’ comments: (1) 
Thailand is located near their countries (2) cost of studying is not very expensive (3) 
cultures is similar to their countries and (4) part of the students thought that Thai 
people are friendly. 

4.2 The needs to promote education in Thailand. The survey found that 
most students studying in Thailand nowadays have necessary requirements to the 
factors that support their study and living in Thailand as following: (1) scholarships 
(2) assistance in studying and living in Thailand (3) the preparation before studying 
(4) accommodation (5) visa (6)  the medical benefits. 

 4.3 Suggestions for policy of collaborative development in education 
between Thailand and the neighboring countries. The suggestions from students from 
neighboring countries include (1) students want to increase the number of funds of 
scholarships and expand into all levels of education (2) support the students and 
teachers exchange program (3) promote the establishment of the students from the 
neighboring countries associations in the region (4) organize the Thailand educational 
exhibition in neighboring countries. 

The suggestions from institutions include (1) Conducting research and 
develop together (2) providing international programs for students to transfer credits 
and (3) providing personnel training programs. 

  
4. Suggestions: 

Cooperative Strategy in education between Thailand and neighboring countries 
 

Policy Suggestion: Cooperative strategy in education between Thailand and 
the neighboring countries 

Since the four neighboring countries, Cambodia, Laos, Myanmar and 
Vietnam, need to enhance the development at the same level with most ASEAN 
member countries to lead to the creation of "ASEAN Community" in accordance with 
ASEAN vision. Therefore, the neighboring countries need assistance in developing 
human resources for economic and social development of the country. Also, the 
historical relationship between Thailand and the neighboring countries is still based 
on distrust feeling which has resulted in the need of sincerity and positive attitudes 
from the neighboring countries asked from Thailand. Therefore, the assistance in the 
development should be equal and sustainable. 

The relationship between Thailand and neighboring countries still need to 
strengthen the mechanism for sustainable cooperation. Even though it is affected by 
the fluctuation of political relationship or changes in the environment under the trend 
of globalization. This research project presents strategies that should be in the future 
to find solutions to the situation by using education as a mechanism to drive a 
sustainable relationship between Thailand and the neighbors in the long run. The 
strategy is "Strategy to promote cooperation in education between Thailand and 
neighboring countries" which aims at: 

1. Promoting cooperation in education for sustainable development 
2.  Using cooperation in education to be a mechanism for sustainable 

relationship between Thailand and the neighbors. 
This strategy comprises a main strategy and the strategy of each country as 

following: 
 
(1) The main strategy 
Strategy 1: to lift up the education cooperation policy to be the national policy 
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in order to use as a mechanism in building long lasting relationship between Thailand 
and the neighboring countries 

Strategy 2: to expand cooperation in education development in the level of 
basic education and vocational education as a lifetime education in consistent with the 
development direction of each country 

Strategy 3: to create unity in providing education cooperation with the 
neighboring countries towards the same direction 

Strategy 4:  to promote a good understanding, trust and confidence between 
Thailand and the neighboring countries. 
   

(2) The strategy of each country 
 
Cambodian 
Strategy 1: to promote cooperation in culture study among each other as a 

mechanism to support relationship and good understanding and to reduce sense of 
distrust. 

Strategy 2: to promote cooperation in education to be a key mechanism to 
develop human resources and skills. 

 
Laos 
Strategy 1: to promote cooperation in education for human resources 

development 
Strategy 2: to promote cooperation in enhancing the knowledge of teachers 

and academic staffs in the level of basic education, special education, vocational 
education, non-formal and informal education. 

Strategy 3: to promote cooperation in developing and enhancing academic 
standards in higher education. 

 
Myanmar 
Strategy 1: to accelerate the design of cooperation agreements in education 

with Myanmar officially.  
Strategy 2: to plan education development between Thailand and the Ministry 

of Education, Ministry of Science and Technology of Myanmar. 
Strategy 3: to support the development of vocational education, non-formal 

education and distance education of Myanmar 
Strategy 4: to support knowledge exchanges between Myanmar and Thai 

students as well as to build a deep understanding in culture and society of Myanmar 
and Thailand. 

 
Vietnam 
Strategy 1: to promote cooperation in curriculum development and conducting 

research in a manner of equal partner with the focus on society, science and 
technology. 

Strategy 2: to promote cooperation in designing a strategic plan for human 
resource development in vocational and higher education level between Thailand – 
Vietnam. 

Strategy 3: to promote cooperation network on vocational education and 
higher education level between Thailand - Vietnam on the basis of equality and 
partnership. 

Suggestion for research implementation  
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1. The development of collaborative strategy in education between 
agencies. Since there are many Thai agencies with it own policy and practice 
involved with the cooperation in education such as Ministry of Education, Ministry of 
Foreign Affairs, academic institutions and private organizations, most agencies / 
organizations have separated operations that lead to inefficient use of resources. 
Therefore, every agency should apply the strategy from this research to develop a 
collaborative strategy in education between agencies based on the expertise of each 
agency with the support from educational institutions and private sector to have the 
power to develop a good relationship between Thailand and the neighboring 
countries.  

2. The development of the curriculum to meet the needs of development in 
the neighboring countries. Four neighboring countries have set a goal and direction 
for education and country development differently. However, it is all based on human 
resource development to serve the growth of country so that educational institutions in 
Thailand should develop quality and standard of the program needed by the 
neighboring countries to international standard. This will respond to the needs of 
different learners and increase opportunity in the competition in education with other 
developed countries in the region. 

3. The development of the related human resources in serving education 
service given to students from the neighboring countries. Although the social and 
cultural conditions of Thailand and the four neighboring countries are similar but the 
languages are entirely different. It also found that Thai personnels related with 
providing education service to students from the neighboring countries have 
inappropriate attitudes towards students from the neighboring countries. Therefore, 
the government should improve those whose works related with education services 
given to students from the neighboring countries to be able to communicate both in 
the languages of the neighboring countries and English as an international language. 
In addition, the government should provide training, knowledge, understanding and 
positive attitude to Thai officers who works with the students from the neighboring 
countries as a mechanism to support the relationship between the countries through 
the education system. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ 
ความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพ่ือนบาน 

 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนทําใหไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในหลายดานที่สําคัญ  ซ่ึงมีผลกระทบตอแผนการพัฒนาการศึกษาของไทยเปนอยางมาก เห็น
ไดจากการประเมินผลการพัฒนาหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) แมเศรษฐกิจของไทยจะมีการเติบโต อยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ย  รอยละ 5.7 ตอป 
ในชวงป 2545-2548 และการพัฒนาการศึกษาของไทยจะขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว แต
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับกลับลดลงอยางตอเน่ืองและยังลาหลังกวาประเทศเพื่อนบาน เชน
มาเลเซีย และสิงคโปร ทั้งยังเปนตัวจุดฉุดร้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ  
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและสลับซับซอน
มากขึ้นทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีองคความรูสูง
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การที่ไทยตองเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานซ่ึงมีผลกระทบทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคามตอการพัฒนา
ประเทศซ่ึงไทยมีโอกาสปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน ทําใหยุทธศาสตรหน่ึง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนทั้งในมิติของจริยธรรมและมิติของความรูเพ่ือมุงสู สังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน 
(Green and Happiness Society) โดยนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติทั้งการ
เรงปฏิรูปการศึกษา ขยายรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงการเรียนใหรู  การพัฒนาหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการพัฒนาดานจิตใจเพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสูสังคมแหง    
ภูมิปญญาและการเรียนรู และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการ
แขงขันอยางมีคุณภาพ   

การพัฒนาการศึกษาจึงเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนฐานราก
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน หน่ึงในหนทางที่จะบรรลุ
ถึงจุดหมายที่วางเอาไวก็คือการสรางความรวมมือกับประเทศตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 
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วิชาการรวมกัน โดยแนวนโยบายดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการอันเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศ
ตางๆใหเกิดการนําเอาความรูและประสบการณจากทั่วโลกมาใชประโยชนในดานการจัด
การศึกษาของไทย โดยการผลักดันใหขอตกลงที่รัฐบาลทําไวกับประเทศตางๆมีผลในทางปฏิบัติ 
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับประเทศตางๆ โดยใชการศึกษาเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางประเทศ ตลอดจนสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในสาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ในดานการศึกษาที่ปรากฏ
อยูในนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิตและนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองใหกาว
ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนของรัฐบาล รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
กับประเทศที่กําลังพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศและทางการทูต
เชิงรุกในการสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เฉพาะอยางยิ่ง
การสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและ
ความใกลชิดระหวางกันภายใตกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคตางๆ เชน ยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) และความรวมมือกับกลุม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) เปนตน  

อยางไรก็ตาม ชองวางทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาของไทยที่สูงกวาประเทศอาจ
กอใหเกิดความรูสึกหวาดระแวงจากประเทศเพ่ือนบานทําใหไทยจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตร
และกลยุทธในการดําเนินนโยบายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานซ่ึงเปนประเทศที่กําลัง
พัฒนา ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือลดความหวาดระแวง สรางความไวเน้ือเชื่อใจ และ
เสริมสรางความพรอมในการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ทําใหมี
ความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินนโยบายความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบาน  และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของไทยในการเปนศูนยกลางการศึกษาในสาขาที่มี
ความเขมแข็ง เชน การแพทย และการทองเที่ยว  ซ่ึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ
ที่ชัดเจนเปนการเฉพาะประเทศ เน่ืองจากการดําเนินยุทธศาสตรและกลยุทธความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานดังกลาวไมสามารถใชไดเหมือนกันทุกประเทศอันมีที่มาจากพ้ืนฐานที่
แตกตางกันของแตละประเทศ โดยผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะนํามากําหนดเปนแผนกลยุทธ
ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552-2554) และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป อันจะกอใหเกิด
ความรวมมือและความแข็งเขมแข็งในภูมิภาคท้ังยังเปนการสรางฐานความรูสําหรับเปนภูมิคุม 
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กันตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาพแวดลอมภายใต
กระแสโลกาภิวัตนในอนาคต  
 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะหและประเมินความสําเร็จของกลยุทธความรวมมือดานการศึกษา
กับประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 
 2) เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษากับ
ประเทศเพื่อนบานดังกลาวและนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละประเทศ 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 โครงการวิจัยน้ีจะศึกษาความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน  โดยจะวิเคราะหและประเมินผลกลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษา 2 ระดับคือ 
1) ระดับอุดมศึกษา และ 2) ระดับอาชีวศึกษา เปนความรวมมือทางดานการศึกษาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศ คือ 1) ราชอาณาจักรกัมพูชา 2) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) สหภาพพมา และ 4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
1.4 วิธีการวจิัย 

      โครงการวิจัยน้ีจะศึกษาความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน  4 ประเทศ คือ  

1. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
2. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
3. ประเทศสหภาพพมา และ 
4. ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
โดยจะวิเคราะหและประเมินผลกลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษาใน 2 ระดับ 

ประกอบดวย  
1. ระดับอุดมศึกษา  
2. ระดับอาชีวศึกษา  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือบรรลุจุดประสงคที่กลาวขางตน งานวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณโดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การวิเคราะหและ
ประเมินผลนโยบายและกลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศ
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เพ่ือนบาน ขั้นตอนที่สอง คือ การสํารวจความคิดเห็นของผูที่เขารวมในโครงการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของกลยุทธความรวมมือทางดาน
การศึกษาที่มีอยู และ ขั้นตอนที่สาม คือ การสังเคราะหและพัฒนากลยุทธความรวมมือทางดาน
การศึกษาของประเทศไทยที่มีตอประเทศเพื่อนบานในอนาคต  โดยมีรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนแรก คือ การวิเคราะหและประเมินผลนโยบายและกลยุทธความรวมมือ
ทางดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในดานจุดแข็ง จุดออน ขอจํากัดของ
นโยบายและกลยุทธ ความสอดคลองของนโยบายและกลยุทธการปฏิบัติ และแนวโนมของ
นโยบายและกลยุทธความรวมมือในอนาคต ดวยการวิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของ และการ
สัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  

ข้ันตอนที่สอง คือ การสํารวจความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ังในระดับปฏิบัติและผูเขารวมโครงการ เพ่ือประเมินผล
ความสําเร็จของกลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษาที่มีอยู โดยทําการเก็บขอมูลดวยการใช
แบบสัมภาษณชนิดก่ึงมีโครงสราง เพ่ือประเมินความสําเร็จของโครงการทั้งในดานของปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลของโครงการ โครงการละ 3-5 คน  

ข้ันตอนที่สาม คือ การนําผลการศึกษาใน 2 ขั้นตอนแรกมาสังเคราะหเพ่ือการพัฒนา
กลยุทธความรวมมือทางดานการศึกษาของประเทศไทยที่มีตอประเทศเพ่ือนบานในอนาคต โดย
นําเสนอ 2 คร้ัง คร้ังแรกเปนการจัด Focus Group ในสวนของคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และครั้งที่ 2 เปนการนําเสนอโดยการจัด Focus Group ใน
สวนของคณะกรรมการที่กํากับดูแลและผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากร ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของในดานบทบาทความรวมมือทางดานการศึกษา

ระหวางประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ คือ 1) สหภาพพมา 2) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 4) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
แบงออกเปน 

1. ผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบงานดานตางประเทศ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ รวมทั้ง
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการจากภาคเอกชนที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับประเทศ
เพ่ือนบาน 4 ประเทศ 
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2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสถานเอกอัครราชฑูต ณ ประเทศเพื่อน
บาน 4 ประเทศ 

3. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศ ที่เขามาศึกษาในประเทศ
ไทย ทั้งที่ไดรับทุนจากหนวยงานราชการ ทุนจากหนวยงานอ่ืน และทุนสวนตัว 
2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของในดานบทบาทความรวมมือทางดาน

การศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ แบงออกเปน 2 กลุมคือ  
กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลเชิงลึก  
กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลเชิงลึก แบงออกเปน 2 สวน คือ การสัมภาษณ และ

การจัดการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ
ความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ โดยทําการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

- กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณ ซ่ึงคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
กําหนด โดยแบงออกเปน  

1 .1 )  ผู บ ริหารและผู ท รง คุณวุ ฒิที่ รั บผิดชอบงานด านต า งประ เทศของ
กระทรวงศึกษาธิการและดานการศึกษาของกระทรวงการตางประเทศ จํานวน 2 คน  

1.2) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และความรวมมือดานการศึกษาของสํานักงานความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ จํานวน  5 คน  

1.3) ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการจากภาคเอกชนท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับ
ประเทศเพื่อนบาน จํานวน 4 คน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสถานเอกอัคร
ราชฑูต ณ ประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ จํานวน 4 คน  

1.4)  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน จํานวนประเทศละ 3 คน รวม
จํานวน 12 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 31 คน 

- กลุมตัวอยางสําหรับการสนทนากลุม (Focus Group) ซ่ึงคัดเลือกผูที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด โดยท้ัง 2 กลุมจะเปนผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบงาน
ดานตางประเทศ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ รวมทั้งผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการจากภาคเอกชนที่มีความรูและ
ประสบการณเก่ียวกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ จํานวน 8-10 คน   

กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลเชิงสํารวจ  
กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลเชิงสํารวจ ไดแก นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 4 

ประเทศ ที่เขามาศึกษาในประเทศไทย ทั้งที่ไดรับทุนจากหนวยงานราชการไทย ทุนจาก
หนวยงานอ่ืน และทุนสวนตัว ที่กําลังศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของ
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ภาครัฐและเอกชน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทและกลยุทธความรวมมือ
ดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน กับผูที่เขารวมในโครงการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนประเทศละ 10-15 คน 
 3) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  1) แบบบันทึกผลการสัมภาษณเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลกลยุทธความรวมมือดาน
การศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน และผลการวิเคราะหนโยบายความรวมมือ
ดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน (สําหรับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ) (ดูภาคผนวก 1)  
 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับนักศึกษา) (ดูภาคผนวก 2) 
 3) แบบบันทึกผลการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลกลยุทธ
ความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน และนโยบายความรวมมือ
ดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน (ดูภาคผนวก 3) 
 4) แบบสํารวจจํานวนนักศึกษาประเทศเพื่อนบานในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามสาขา 
(ดูภาคผนวก 4) 
 4) การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คณะนักวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล แบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ  

ข้ันตอนที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ไดแก เอกสาร รายงาน และการสืบคนจากแหลงขอมูลอิเลคทรอนิกส เปนตน  

ข้ันตอนที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุม (Focus Group) กับผูที่มีสวน
เกี่ยวของ  

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถแบงการทํางานของคณะวิจัยออกเปน 4 ทีม 
ไดดังน้ี  

ทีมประเทศไทย  
1. การสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยที่มีตอ
ประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนนโยบายและแผนยุทธศาสตรของหนวยงานหลักที่เก่ียวของกับ
ความรวมมือดานการศึกษา ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ เปนตน 

2. การสัมภาษณหนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของนโยบายความรวมมือดาน
การศึกษาของประเทศไทยที่มีตอเพ่ือนบาน ดังน้ี   
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  - สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ไดแก 
ผูอํานวยการสํานักความสมัพันธตางประเทศ หัวหนากลุมนโยบายและยุทธศาสตรตางประเทศ 
นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ กลุมความรวมมือระดับภูมิภาค 
  - สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) ไดแก หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการ
และยุทธศาสตรระหวางประเทศ นักวิชาการศึกษา กลุมนโยบายและแผนการขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
  - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแก ผูอํานวยการสํานัก
ยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  
  - สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดแก ที่ปรึกษานโยบายและ
แผน 
  - ผูทรงคุณวฒิุที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับความรวมมือดานการศึกษา
กับประเทศเพือ่นบาน ไดแก รศ. สุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 3. การสงแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานเพ่ือ
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน กลุมเปาหมายคือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ 
ที่เขามาศึกษาในประเทศไทย ทั้งที่ไดรับทุนจากหนวยงานราชการ ทุนจากหนวยงานอื่น และ
ทุนสวนตัว โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความรวมมือดานการศึกษาระหวาง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีนิสิต/นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศ จํานวน 37 สถาบัน ไดรับกลับคืน 19 
สถาบัน คิดเปน รอยละ 51.35  

 ทีมประเทศกัมพูชาและลาว 
 1. การเก็บขอมูลเก่ียวกับประเทศกัมพูชา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐม
ภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิ  การรวบรวมเอกสารสัมภาษณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่
เก่ียวของซ่ึง กําหนดไว ไดแก เจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบดานการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต
กัมพูชาประจําประเทศไทย เจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบความรวมมือกับประเทศกัมพูชาของสํานัก
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ทั้งน้ี ผลงานที่ไดรับ 
(outputs) ไดแก 

- นโยบายตางประเทศของประเทศกัมพูชาที่สัมพันธกับไทย 
- นโยบายดานการศึกษาของประเทศกัมพูชา 
- ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศกัมพูชา 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกัมพูชา 
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2. การเก็บขอมูลเก่ียวกับประเทศลาว โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ
และแหลงขอมูลทุติยภูมิ  การรวบรวมเอกสารสัมภาษณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่เก่ียวของ
ซ่ึง กําหนดไว เชน เลขานุการเอกฝายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตของลาวประจําประเทศ
ไทย เจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบความรวมมือกับประเทศลาวของ สํานักความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ทั้งน้ี ผลงานที่ไดรับ (outputs) ไดแก 

- นโยบายตางประเทศของประเทศลาวที่สัมพันธกับไทย 
- นโยบายดานการศึกษาของประเทศลาว 
- ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศลาว 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว 

 ทีมประเทศพมา 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เก่ียวของกับความรวมมือ
การศึกษาระหวางประเทศไทยและพมา คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมทั้งในประเทศไทย และ
ประเทศพมา อันประกอบไปดวย ขอมูลเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพมา
นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการศึกษาของประเทศพมา และนโยบายการ
ตางประเทศของพมา  
 2. การสัมภาษณเจาหนาที่จากหนวยงานที่มีรับผิดชอบความรวมมือดานการศึกษาของ
พมากับตางประเทศ คณะผูวิจัยไดเขาสัมภาษณทาน U Bo Win อธิบดีของ Educational 
Planning and Training Department กระทรวงศึกษาธิการของพมา ณ เมืองเนยปยีดอว และ
สัมภาษณทานเอกอัครราชทูตไทย ประจําสหภาพพมา และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดาน
การศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศพมา 
 ทีมประเทศเวียดนาม  
  แบงการเก็บขอมูลเปน 2 สวน ไดแก การเก็บขอมูลภายในประเทศไทย และการเก็บ
ขอมูล ณ ประเทศเวียดนาม ดังน้ี 
  1. การเก็บขอมูลภายในประเทศไทย ไดดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามครั้ง
ที่ 1 จากนักศึกษาตางชาติที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวน 38 ชุด และ
เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารเกี่ยวกับความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-เวียดนาม 
โดยเฉพาะในระดับทวิภาคี (มหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย) รวมถึงขอมูลดานโครงการ/กิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาจากประเทศเวียดนามกําลังดําเนินการอยู  
  2. การเก็บขอมูลในประเทศเวียดนาม แบงเปน 2 คร้ัง คือ  

- การเก็บขอมูลภาคสนามครั้งที่ 1 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือคน
เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิดานสถิติ กฎหมาย และนโยบายการศึกษา โครงสรางการศึกษา 
และขอมูลนักศึกษาของเวียดนามที่มาศึกษาในประเทศไทย 
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- การเก็บขอมูลภาคสนามคร้ังที่ 2 ณ เมืองฮานอย และเมืองโฮจิมินหซิตี้ ประเทศ
เวียดนาม เพ่ือสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตไทย
ในประเทศเวียดนาม และเจาหนาที่ที่ดูแลดานความรวมมือการศึกษาระหวางประเทศเวียดนาม
กับประเทศไทย รวมถึงการคนควาเอกสารเพ่ิมเติม 

5) การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลที่ไดจากผลแหลงขอมูลทุติยภูมิและแหลงขอมูลปฐม

ภูมิ มาทําการวิเคราะหและสังเคราะหในประเด็นตอไปน้ี 
5.1  การวิเคราะหกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและ

ประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศ ในปจจุบัน ความสอดคลองและความแตกตางของกลยุทธดาน
ความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ในปจจุบัน โดย
ทําการวิเคราะหกลยุทธใน 4 ประเด็นหลัก คือ   

1) ที่มาและจุดมุงหมายของกลยุทธ โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis)  
2) ระดับของ กลยุทธ ไดแก  

1) กลยุทธหลัก (Corporate Strategy)  
2) กลยุทธระดับหนวยงาน (Business Strategy)  
3) กลยุทธระดับปฏิบัติ (Functional  Strategy)  

3) ประเภทของกลยุทธโดยใชการวเิคราะห SWOT ไดแก  
1) กลยุทธที่เปนประโยชนจากจุดแข็งภายในและมีโอกาสจาก

ภายนอก (SO)  
2) กลยุทธที่ควรนํามาพัฒนาเพื่อเพ่ิมจุดแข็งโดยพิจารณาจาก

โอกาสภายนอก  (WO)  
3) กลยุทธควรนํามาแกไขโดยใชจุดแข็งที่มีเพ่ือลดอุปสรรคจาก

ภายนอก (ST)  
4) กลยุทธที่เปนจุดออนและมีอุปสรรคจากภายนอก (WT)  

5.2 การประเมินผลกลยุทธดานความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ในปจจุบัน โดยทําการประเมินผลกลยุทธใน 3 ประเด็นหลัก 
คือ  

1) ปจจัยนําเขา/กระบวนการนําไปสูการปฏิบัติ/ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ  
2) ความสําเร็จของกลยุทธ ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความผูกพัน 
3) ปจจัยสูความสําเร็จของกลยุทธ   

  5.3 การวิเคราะหนโยบายความรวมมือดานการศึกษาประเทศเพ่ือนบานในดาน
ตางๆ คือ  
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1) จุดแข็ง จุดออน ขอจํากัดของนโยบาย  
2) ความสอดคลองของนโยบายและการปฏิบัติ  
3) แนวโนมของนโยบายความรวมมือดานการศึกษาในอนาคต 

  5.4 การยกรางนําเสนอกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยใน
อนาคต คณะผูวิจัยไดจัดประชุมภายในทีมวิจัยจํานวน 2 คร้ัง เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(SWOT Analysis) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน กอนนําไปสู
การพัฒนารางกลยุทธฯ และนํารางกลยุทธฯ น้ัน เสนอตอที่ประชุมของผูทรงคุณวุฒิจาก
กระทรวงศึกษาธิการ   
  5.5 การนําเสนอรางกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยใน
อนาคต คณะผูวิจัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง เพ่ือระดมความคิดเห็นตอรางกลยุทธฯ 
ที่พัฒนาขึ้นมา ไดแก 
  1). การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ณ หอง
ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนการนําเสนอรางกลยุทธฯ ใหกับผูทรงคุณวุฒิ
จากกระทรวงศึกษาธิการพิจารณากอนที่คณะผูวิจัยจะแกไขปรับปรุง และพัฒนาเปนรางกลยุทธฯ 
ที่จะนําเสนอตอกลุมผูทรงคุณวุฒิ และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของจากหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป 
  2) การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ หอง
ประชุม 2 ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เปนการนําเสนอรางกลยุทธฯ ที่
ไดรับการพัฒนามาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายความรวมมือ
ทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน จากน้ันนํามาปรับปรุงกลยุทธ
ความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตอีกคร้ังหน่ึง 
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1.5 กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) การวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลกลยุทธ      
ในปจจุบันของไทย/
ประเทศเพ่ือนบาน 

- ปจจัยนําเขา/กระบวนการ/

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 

- ความสําเร็จของกลยุทธ (3E) 

   - ประสิทธิภาพ  

   - ประสิทธิผล 

   - ความผูกพัน 

- ปจจัยสูความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธความรวมมือ        
ดานการศึกษา            
ของประเทศไทย 

ในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธความรวมมือ 
ดานการศึกษา 

ของประเทศเพื่อนบาน 

1. สหภาพพมา 

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

3. สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

4.  ราชอาณาจกัรกัมพูชา 

 
 

การวิเคราะหความ
สอดคลอง/ความแตกตาง
ของกลยุทธปจจุบันของ
ไทย/ประเทศเพ่ือนบาน 

- ที่มา/จุดมุงหมายของกลยุทธ 

- ระดับของกลยุทธ 

- ประเภทของกลยุทธ  

   (SWOT Analysis) 

 

 
การวิเคราะหนโยบายดานการศึกษาประเทศเพ่ือน

บาน  
         - จุดแข็ง จุดออน ขอจํากัดของนโยบาย 

         - ความสอดคลองของนโยบายและการปฏิบัติ 

         - แนวโนมของนโยบายความรวมมือในอนาคต

ขอเสนอแนะ 
กลยุทธความรวมมือ            

ดานการศึกษาของประเทศไทย 
กับประเทศเพ่ือนบานในอนาคต 
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1.6 ผลสําเร็จของการวิจัยที่คาดวาจะได รับ  และหนวยงานที่ รับผิดชอบและนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ผลสําเร็จของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 
 1)   แนวทางในการพัฒนากลยุทธในการดําเนินความรวมมือดานการศึกษากับประเทศ
เพ่ือนบาน ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 2)    หนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติไดอยางบังเกิดผลเปน
รูปธรรม 
 หนวยงานที่รับผิดชอบและนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
 สํานักความสมัพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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บทที่ 2 

ความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
 
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย 
 

ในอดีตประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มุงพัฒนาประเทศโดยใชความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและรายไดประชาชาติเปนหลัก แตผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู
สังคมความรู ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารและการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่สงผลตอสภาพสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ทําใหทิศทางการพัฒนาประเทศไทยมุงไปยัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา ประเทศไทยสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับ
ปานกลาง วัดจากดัชนีพัฒนามนุษย (HDI) ที่เพ่ิมขึ้นจาก 0.615 ใน พ.ศ. 2518 เปน 0.784 ใน 
พ.ศ. 2547 และลดลงเปน 0.778 ใน พ.ศ. 2549 อยูในอันดับที่ 81 โดยรวมแลว ประเด็นความ
ไมเสมอภาคดานรายได การคุมครองทางสังคม และการเขาถึงบริการสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมคนชายขอบของสังคมยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของไทยที่สําคัญ1  
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ภาพที่ 2.1 ดัชนีพัฒนามนุษย (HDI) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2518-2549) 

ท่ีมา: UN, 2008. 

 
 

                                                 
1 UN, 2008 
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2.1.1 ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
ในป 2551 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน อยูในอันดับที่ 33 จาก 55 

อันดับ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟค สูงกวาประเทศอินเดีย เกาหลี 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย แตต่ํากวาประเทศที่พัฒนาแลวในภูมิภาค2  

ปจจัยหลักที่สงผลเชิงลบตออันดับความสามารถในการแขงขัน คือ สมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ และประสิทธิภาพของภาครัฐ ซ่ึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจ อยูในอันดับต่ําสุดคือ อันดับ
ที่ 12 เน่ืองจาก ผลิตภัณฑมวลรวมต่ํา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีประสิทธิภาพต่ํา 
แมจะมีอัตราการวางงานลดลง สวนประสิทธิภาพของภาครัฐ เปนอันดับที่ 22 เน่ืองจากการไร
สมรรถภาพทางการเมือง ในขณะที่คาใชจายดานสาธารณสุขยังอยูในระดับสูง3  

 
ตารางที ่2.1 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟค 

ในป 2547 – 2551 
ประเทศ  2547 2548 2549 2550 2551 

สิงคโปร 2 3 3 2 2 
ฮองกง 6 2 2 3 3 
ออสเตรเลีย 4 9 6 12 7 
ไตหวัน 12 11 17 18 13 
จีน 22 29 18 15 17 
นิวซีแลนด 18 16 21 19 18 
มาเลเซีย 16 26 22 23 19 
ญี่ปุน 21 19 16 24 22 
ไทย 26 25 29 33 27 
อินเดีย 30 33 27 27 29 
เกาหลี 31 27 32 29 31 
ฟลิปปนส 43 40 42 45 40 
อินโดนีเซีย 49 50 52 54 51 
จํานวนประเทศทั้งหมด 51 51 53 55 55 

ท่ีมา: The world Competitiveness Yearbook: WCY 2008  

 
 
 

                                                 
2 WYC,  2008  
3 ประชาชาติธุรกิจ, 2551. 
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ตารางที่ 2.2   อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ป 2547 – 2551  
จําแนกตามปจจัยหลัก 

ปจจัยหลัก 
2547 

(2004) 
2548 

(2005) 
2549 

(2006) 

2550 
(2007) 

2551 
(2008) 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 9 7 19 15 12 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ 20 14 20 27 22 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 21 25 25 34 25 
โครงสรางพ้ืนฐาน 42 39 42 48 39 
อันดับโดยรวม 26 25 29 33 27 
จํานวนประเทศ 51 51 53 55 55 

ท่ีมา: The world Competitiveness Yearbook: WCY 2008  

 
2.1.2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย 
ประเทศไทยเริ่มกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศภายใตแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ คร้ังแรกตั้งแตในป 2504 โดยกําหนดระยะแผนละ 5 ป ในระยะเร่ิมตนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ 2 จึงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดวยการลงทุน
กระจายการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนน ไฟฟา และประปา แตเกิดปญหา
ชองวางการกระจายรายไดและคุณภาพชีวิตของคนในชนบท แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงให
ความสําคัญกับการพัฒนาสังคม การลดอัตราการเพ่ิมประชากร และการกระจายรายได ควบคู
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตอมาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีความผันผวนทางการเมืองและ
วิกฤตการณนํ้ามัน กอใหเกิดปญหาการขาดดุลการคาและดุลการบัญชีเดินสะพัดอยางรุนแรง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 และ 5 จึงมุงเนนการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความยากจนมากขึ้น อยางไรก็ตาม การ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลใหภาวะเศรษฐกิจสวนรวมขยายตัวอยางรอนแรงเกินกวาพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจจะรองรับได แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 จึงไดเร่ิมปรับแนวคิดไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยมุงการรักษาระดับการเจริญเติบโตในระดับที่เหมาะสม ควบคูไปกับการรักษา
เสถียรภาพ การกระจายรายไดที่เปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม  

ผลการพัฒนาประเทศตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึง 7 สรุปไดวา ประเทศไทยประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศไทยพนจากการถูก
จัดเปนประเทศยากจนเขาสูประเทศกําลังพัฒนา ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติถูกใช
ประโยชนอยางสิ้นเปลือง สงผลกระทบตอระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอมอยาง
รุนแรง แมเศรษฐกิจขยายตัวในระดับดี แตสังคมมีปญหาและการพัฒนาไมยั่งยืน แผนพัฒนาฯ 
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ฉบับที่ 8 จึงเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย ที่เนนให “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เปนการพัฒนาแบบองครวม มีกระบวนการที่จะเชื่อมโยงมิติตางๆ ของการพัฒนา 
ตลอดจนเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา แตการพัฒนาใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงและสงผล
กระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก การดําเนินนโยบายจึงใหความสําคัญกับการแกไขฟนฟู
เศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและม่ันคง และลดผลกระทบจากวิกฤต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ซ่ึงไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางการพัฒนา
ประเทศ และใหความสําคัญกับการแกไขปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวงและสราง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง ขณะเดียวกันก็มุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
โดยผลการพัฒนาประสบความสําเร็จที่นาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพและขยายตัว
ไดอยางตอเน่ืองแตระบบเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งพอและออนไหวตอปจจัยภายนอกและ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากยังตองพ่ึงพาวัตถุดิบและคาแรงราคาถูก และการใช
ทรัพยากรท่ีเขมขนเปนฐานการขยายตัว และสรางความสามารถในการแขงขันโดยอาศัยการ
สงออกเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ แมวาคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น แตยังตองให
ความสําคัญกับการแกปญหาการพัฒนาคุณภาพคน การแกปญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ําทางรายไดของประชาชน การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการบริหาร
จัดการภาครัฐในเรื่องความโปรงใส รวมทั้งยังจําเปนตองเรงฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ เพ่ือเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ และเพื่อการดํารงชีวิต
ของคนไทยที่อยูดีมีสุขไดอยางยั่งยืน  

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงมุงเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพ่ือปรับตัวและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุก
ภาคสวน โดยไดกําหนด “วิสัยทัศนประเทศไทย” ซ่ึงมุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” (Green and Happiness Society) และยึดแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พรอมทั้งการพัฒนาแบบบูรณาการที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ มุงสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ 
ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปน
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปน
ธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความ
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สมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่ม่ันคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย 
ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับของสังคมไทย4  

ในขณะนี้ประเทศไทยอยูภายใตแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดประเมินผลลัพธของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดวยการใชตัวบงชี้ “ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทย” เปนเครื่องมือวัดผลกระทบการพัฒนาที่สะทอนการบรรลุเปาประสงค
ของแผนฯ โดยมีองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุน 3) ชุมชน
เขมแข็ง 4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 5) สภาพแวดลอม และระบบนิเวศสมดุล และ 6) 
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล โดยกําหนดเกณฑ คือ ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 - 100 
ระดับดี = รอยละ 80.0 - 89.9 ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 - 79.0 ระดับตองปรับปรุง = รอย
ละ 60.0 - 69.9 ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9 ผลการประเมินในรอบป 2550 เม่ือเปรียบเทียบ
กับที่ผานมา (ภาพที่ 4.2) สรุปไดวา ผลการพัฒนาประเทศในป 2550 ภาวะความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทยจึงพัฒนาเพิ่มขึ้นตอเน่ือง โดยดัชนีรวมความอยูเย็นเปนสุขรวมกันเพ่ิมจาก
รอยละ 63.51 เม่ือสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในป 2544 เปนรอยละ 64.85 เม่ือส้ินแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ในป 2549 และรอยละ 66.38 ในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยองคประกอบ
ดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม พัฒนาดีขึ้นมาก สามารถยกระดับการพัฒนาจากระดับที่
ตองปรับปรุง (คาดัชนีรอยละ 68.62) ในป 2549 ไปอยูในระดับปานกลาง (คาดัชนีรอยละ 
73.47) ในป 2550  

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ระบบนิเวศสมดุล และดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
ยังบั่นทอนความสุขของผูคนในสังคม ปจจัยทุกดานอยูในระดับที่ตองปรับปรุง โดยมีคาคะแนน
อยูต่ํากวารอยละ 70 กลาวคือ การสรางสุขภาวะมีคาดัชนีรอยละ 68.37 การพัฒนาชุมชนให
เขมแข็งมีคาดัชนีที่รอยละ68.87 และการเสริมสรางความอบอุนในครอบครัวรอยละ 64.08 การ
พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหสมดุลมีสถานะที่แยกวาป 2549 โดยมีคาดัชนีรอยละ 
62.48  ลดลงจากรอยละ 69.33 ในป 2549 หรือลดลง คิดเปนรอยละ 9.9 สวนดานการ
เสริมสรางสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลลดลง ทําใหระดับการพัฒนาลดจากระดับตอง
ปรับปรุงลงไปอยูที่ระดับตองเรงแกไข และเปนปจจัยเดียวที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 
นับตั้งแตป 2545 เปนตนมา5  

                                                 
4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ,2552 . 
5 อางแลว. 
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ภาพรวมดชันีความอยูเย็นเปนสุข  

ภาพที่ 2.2 ภาวะความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) (2552) 

 

2.1.3  การศึกษาของประเทศไทย 
นโยบายดานการศึกษาของไทยมุงเนนการลงทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง

ระบบครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพ 
และความรูของนักเรียนนําไปสูการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน เปนศูนยกลาง
ดานการศึกษาในภูมิภาค คนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป โดยไมเสีย
คาใชจาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอผานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตอยอดให
ทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศดาน
การศึกษาวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม  การใหบริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  และการผลิต
และพัฒนากําลังคน ใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ พรอมทั้งเรง
ผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมีเสนทางอาชีพที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา สงเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การ
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บริหารจัดการ การกํากับดูแล และการติดตามประเมินผล เพ่ือนําขอมูลตาง ๆ มาใชในการปรับ
กลยุทธของการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 

ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 มีกระแสเรียกรองการสรางคนที่ มี “ความรู” คู  
“คุณธรรม” และจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหมีการขยาย
โอกาสทางการศึกษา 12 ป และ 15 ป มีการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส ผูพิการ 
การศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยสถานประกอบการ โดยสถาบันศาสนา 
ฯลฯ มีการเพ่ิมงบประมาณเพื่อการศึกษา และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเปน
จุดเร่ิมตนของการปฏิรูปการศึกษาไทยในป 2542 เนนใหจัดการเรียน การสอน เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนไดอยางเต็มศักยภาพ ผลจากการปฏิรูปการศึกษา
พบวา ดานที่มีความสําเร็จปานกลาง คือ การผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร วิทยฐานะครูและ
ผูบริหารกับผลการเรียนของผูเรียนไมสัมพันธกัน ผลจากการปฏิรูปโครงสราง ผูเรียนยังขาด
โอกาสรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยไดเพียง 8.7 ป ภาครัฐจึงมีนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2542 – 2561)  มุงใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ มีเปาหมายภายในป พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ 
โดยเนนประเด็นหลักสามประการ คือ  

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนา
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปนครูคณาจารยได
อยางยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกคน 
ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

3 )  ส ง เส ริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสั งคม  ในการบริหารและจัด
การศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษาดวย กรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ใหมีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ6 โดย  

1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและ
แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  ที่เปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่
มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู  

                                                 
6 http://www.moc.moe.go.th/node/256 และhttp://www.moc.moe.go.th/policies_edu 
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3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืนๆ สําหรับ
การศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  

4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2.1.4 การลงทุนดานการศึกษา 
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ประชากรของประเทศ แตเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่มุงเนนระบบทุนนิยมเสรี ทําให
การพัฒนาดานการศึกษาของประเทศอยูภายใตเง่ือนไขของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนสําคัญ ซ่ึงมีความผันผวนไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยที่ยังขาดเสถียรภาพ สงผลตอนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรงบประมาณของประเทศใน
แตละป พบวา ดานการศึกษาจะไดรับงบประมาณเปนสัดสวนที่สูงกวาดานอ่ืนๆ7  
 
ตารางที่ 2.3 การจัดสรรงบประมาณของประเทศไทย ป 2547-2551  

ปงบประมาณ 
ลักษณะงาน 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 
การบริหารท่ัวไป 19.1 18.8 17.6 17.7 18.1 19.6 
- การบริหารท่ัวไปของรัฐ 5.4 5.3 5.5 5.7 5.2 5.5 
- การปองกันประเทศ 7.6 7.2 6.5 6.3 7.3 8.5 
- การรักษาความสงบภายใน 6.1 6.4 5.6 5.7 5.6 5.6 
การบริการชุมชนและสังคม 42.1 42.6 38.9 40.0 42.0 41.9 
- การศึกษา 23.5 24.4 21.9 21.7 22.8 21.9 
- การสาธารณสุข 7.8 8.2 7.3 7.5 9.5 9.3 
- การสังคมสงเคราะห 7.6 7.3 7.2 7.0 7.2 6.9 
- การเคหะและชุมชน 2.5 2.1 1.9 3.1 1.7 3.0 
- การศาสนาและวัฒนธรรมฯ 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 
การเศรษฐกิจ 20.6 20.4 22.7 25.0 21.4 19.4 

- การเชื้อเพลิงและพลังงาน 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
- การเกษตร 7.3 6.7 5.4 5.2 6.9 5.4 

                                                 
7 (สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, 2551)  
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ปงบประมาณ 
ลักษณะงาน 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 
- การเหมืองแรและทรัพยากรธรณี 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 
- การคมนาคม ขนสง และส่ือสาร 5.8 6.0 6.5 6.2 5.4 4.8 
- การบริการเศรษฐกิจอ่ืนๆ 6.6 6.9 9.9 12.8 8.2 8.4 
การดําเนินอ่ืนๆ  18.2 18.2 20.8 17.3 18.6 19.1 

ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) 
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งบประมาณรายจายดานการศึกษา งบประมาณรายจายดานการบรหิารทัว่ไป

งบประมาณรายจายดานการบรกิารสังคมและชมุชน งบประมาณรายจายดานการเศรษฐกิจ
 

ภาพที่ 2.3 การจัดสรรงบประมาณของประเทศไทย ป 2547 – 2551  
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) 
 
การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาแมวาจะมีจํานวนงบประมาณที่เพ่ิมมากขึ้นแต 

การจัดสรรงบประมาณใชจายดานการศึกษายังไมแนนอน และไมสอดคลองกับการขยายตัวของ 
GDP อัตราการเพิ่มงบประมาณดานการศึกษามีความผูกพันกับนโยบายของรัฐบาล เชน ในป 
2550 มีการเพ่ิมขึ้นของงบประมาณดานการศึกษาจํานวนมาก ดวยรัฐบาลขณะน้ันมุงเนน
นโยบายประชานิยมของภาครัฐ และมีการลงทุนดานการศึกษา จากภาครัฐ โดยการจัดทํา
โครงการดานการศึกษาที่มีการลงทุนมาก ทําใหจํานวนงบประมาณเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน เชน 
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โครงการ 1 อําเภอ 1โรงเรียนในฝน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุกแจกนักเรียน เปนตน แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประกอบกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหงบประมาณที่ใชในการศึกษาจะ
ไดรับในสัดสวนที่ลดลงกวาที่ผานมา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอนโยบายการศึกษาของประเทศไทย 
ทําใหเปนปญหาตอการดําเนินนโยบายในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทย              
ดังรายละเอียดในภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 อัตราสวนการเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาเปรียบเทียบกับผลติภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ป พ.ศ. 2547-2551  
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) 
 
เม่ือพิจารณาถึงการใชจายดานการศึกษาของประเทศไทยตั้งแตปงบประมาณ 2546 – 

2551 พบวา เปนการใชจายระดับกอนอุดมศึกษามากที่สุด มีสัดสวนการใชจายคอนขางคงที่ แต
การใชจายในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากรอยละ 14.2 ในป 2546 เปน 18.5 ในป 
25518 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.4 

                                                 
8 สํานักงานเลขาธิการการศึกษา  ,2551  
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ตารางท่ี 2.4 รอยละของงบประมาณรายจายดานการศึกษา จําแนกตามระดับและประเภท
การศึกษา ปงบประมาณ 2546-2551 

ปงบประมาณ 
การลงทุนในระดับการศึกษา 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 

- กอนประถม ศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

69.2 71.3 70.2 69.0 69.1 69.3 

- อุดมศึกษา 14.2 13.7 15.3 16.3 16.5 18.5 

- การศึกษาไมกําหนดระดับ 1.4 1.3 1.4 0.1 0.0 0.0 

- การบริการสนับสนุนการศึกษา 12.3 11.7 11.7 11.4 11.2 9.2 

- การศึกษาอ่ืนๆ  2.9 1.9 1.5 3.2 3.2 2.9 

ท่ีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) 

 
2.1.5 คุณภาพการศึกษาไทย  
ผลจากการติดตามขอมูลตัวอยางของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่ว

ราชอาณาจักรของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในป 2551 ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชน
ไทยที่มีอายุ 15 – 59 ป เทากับ 8.8 ป โดยอายุระหวาง 15 – 39 ป เทากับ 10.3 ป ซ่ึงยังต่ํากวา
เปาหมายใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางนอย 12 ป ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 2.5 ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนไทย ป 2545 – 2551 

(หนวย: จํานวนป) 

ป พ.ศ. 
กลุมอายุ 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
อายุ 15 – 59 ป 8.1 8.3 8.4 8.6 8.7 8.7 8.8 
อายุ 15 – 39 ป 9.3 9.5 9.7 10.1 10.1 10.1 10.3 
อายุ 40 – 59 ป 6.3 6.4 6.6 6.9 7.0 7.0 7.1 
อายุ 60 ปขึ้นไป 3.8 3.8 3.9 4.2 4.3 4.3 4.4 
ท่ีมา: ศูนยปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                       

 
นอกจากนี้ ยังพบวาอัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาอยูในกลุมลางและต่ํากวา

คาเฉลี่ยของประเทศสวนใหญที่ถูกนํามาจัดอันดับ 55 ประเทศ และไทยมีปญหาในเรื่องโอกาส
การเขารับการศึกษาอยางเสมอภาคในเชิงพ้ืนที่ แมอัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาของ
ไทยในป 2550 จะเทากับปกอนๆ แตอันดับสมรรถนะการศึกษาเทียบกับประเทศอ่ืนกลับลดลง 
เน่ืองจากอัตราการเพ่ิมของอัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาในประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมไดมาก
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และรวดเร็วกวาอัตราการเพิ่มของไทย อัตราการไมรูหนังสือของวัยผูใหญของไทยอยูที่รอยละ 
7.4 อยูในอันดับที่ 43 ของกลุมประเทศที่ถูกนํามาจัดอันดับ 55 ประเทศ  สมรรถนะดาน
การศึกษาไทย ระหวาง  พ .ศ    .2547  – 2550  อยูในอันดับที่   48, 46, 48  และ   46  จากจํานวน   60 , 
60, 61   และ   55  ประเทศตามลําดับ  ใน พ .ศ    .2550  การศึกษาไทยยังคงมีอันดับต่ํากวา   45 
ประเทศ  และเหนือกวาเพียง   9  ประเทศ  ผลการประเมินความรูเพ่ิมทักษะของนักเรียนกลุมอายุ 
15  ปขึ้นไปของประเทศกลุม  OECD  และประเทศที่พัฒนาปานกลางรวมทั้งไทย  ในชวงป   2543-
2549 ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  การอานไดต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศรวมกัน และไดต่ํากวาประเทศเพ่ือนบานในเอเชียหลายประเทศ 
รวมทั้งยังไดคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปกอนๆ  อยางตอเน่ือง  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน )O-NET)  ระดับ ป  .6   และ ม  .6   คะแนนวิชาหลักสวนใหญของนักเรียนสอบไดต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน คือ ต่ํากวารอยละ 50  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร 
ในระดับ ม .6 สวนระดับ ป .6 น้ัน ภาษาไทยไดคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด9  
 
2.2 นโยบายและยุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศ

เพื่อนบาน 
 

2.2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)10  
กําหนดแนวนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความ

เปนสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มี
การพ่ึงพาอาศัยเก้ือกูลกัน มีเปาหมายความรวมมือทางการศึกษากับสมาชิกอาเซียนและนานา
ประเทศมากขึ้น มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เปน
สากล เปนศูนยกลางหรือศูนยเครือขายทางการศึกษาของภูมิภาคที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับใน
ระดับอาเซียนและนานาชาติ ตลอดจนแรงงานกับนานาประเทศมากขึ้น มีกรอบการดําเนินงาน 
7 ดานคือ  

1) สงเสริมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศนูยกลางการศกึษา การวิจัยและพัฒนา และ
การฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการ
แขงขัน โดยสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขามามีบทบาทสําคัญ 

                                                 
9 วิทยากร เชียงกูล  ,2550 . 
10 เกียรติชัย พงษพานิช, 2536: 48. 
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2) สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับประเทศตางๆ รวมทั้งองคกรระหวาง
ประเทศในภูมิภาคและระดับสากล 

3) สงเสริมสนับสนุนองคกรและสถาบันการศึกษาของประเทศ ทําหนาที่เปนศูนย
เครือขายการศึกษาระหวางประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

4) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู ผูเรียน ครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาระหวางประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปญญาไทยกับภูมิ
ปญญาสากล รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ทักษะ และมีบทบาทดานการศึกษาในองคกรระหวางประเทศ 

5) กําหนดมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือเปนการเปดเสรีทางการคาและบริการ
ดานการศึกษา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเตรียมความพรอมดานคน เงิน 
เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และความรู เพ่ือเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูในกระแสโลกาภิวัตนอยาง
รูเทาทัน 

6) สงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเปนภาษาที่สอง ตั้งแตระดับขั้นพ้ืนฐาน และ
การเรียนรูภาษาที่สาม เชน ภาษาเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน ภาษาที่สนใจ เปนตน 
เพ่ือใหสามารถสื่อสารได และเปดโลกทัศนการเรียนรูอยางกวางขวาง ไรพรมแดน 

7) สงเสริมใหสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตร
รวมกับสถาบันตางประเทศ สื่อความเปนสากลของการศึกษา และรองรับตลาดแรงงาน
นานาชาติ 

 
2.2.2 แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2553  
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริม

การศึกษาใหประชาชนมีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาสังคมฐานความรู และเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีพันธกิจ
ที่เก่ียวของกับความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน คือ การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ มีเปาประสงคใหประเทศมี
ศักยภาพในการแขงขันเพ่ิมเติม ซ่ึงมียุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตรการเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว  
(1.1) สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับองคกรภายในประเทศและตางประเทศ 
(1.2) อุดหนุนการศึกษา อบรม ดูงานในตางประเทศ 
(1.3) สรางความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตกําลังคนเพ่ือตอบสนองตลาด

เฉพาะ (Niche Market) 
(1.4) แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
(1.5) แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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(1.6) สงเสริมหลักสูตรนานาชาติ  
(1.7) ผลิตสื่อ ตําราเรียนสองภาษา  
(1.8) สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศ

เพ่ือนบาน  
(1.9) สงเสริมความเปนเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพ 
(1.10) พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(1.11) พัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจ 

(2) ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา  
(2.1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ  
(2.2) สรางนักวิจัยอาชีพและสนับสนุน  
(2.3) ยกระดับการวิจัยรัฐรวมเอกชนเชิงพาณิชย  
(2.4) สรางความเปนเลิศในศูนยพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยตางๆ  

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และมียุทธศาสตรที่เก่ียวของ 
ยุทธศาสตรดังน้ี 
(3.1) พัฒนาวัฒนธรรมและองคความรู  
(3.2) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  
(3.3) พัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น OTOP SMEs สูมาตรฐานสากล 

2.2.3 กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศกําหนดวิสัยทัศนในการเปนเปนองคกรนําในการเสริมสราง

สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติและสมศักด์ิศรี ทั้งทางดาน
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทาง
สังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนมาสูสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
พันธกิจที่เก่ียวของกับความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานเปน
สวนหนึ่งของความรวมมือเพ่ือการพัฒนา ที่ตองการใหบรรลุในป พ.ศ. 2554 คือ 

1. การใหความรวมมือดานวิชาการในสาขาท่ีประเทศไทยมีความพรอมและเปนที่
ยอมรับในแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เปนกลไกสําคัญในการสงเสริม
นโยบายดานการตางประเทศ 

2. การใหความรูเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมุงการเสริมสรางสมรรถนะ 
(Capacity Development) ทั้งในระดับบุคคลและสถาบัน 

3. การเสริมสรางองคความรูใหกับประเทศผูรับใหสามารถจัดการความรู (Knowledge 
Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะนําไปสูความยั่งยืนในที่สุด 
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4. ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาเปนกลไกและเครื่องมือสําคัญตอการเปนตัวเรง รวมทั้ง
ชวยสงเสริมตอความรวมมือดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใน
ระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค 

การรวมมือแบบหุนสวนรวมกับแหลงผูใหที่สําคัญในการใหความชวยเหลือประเทศกําลงั
พัฒนาอ่ืนๆ 

 
2.3 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาล 

นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ แถลงตอรัฐสภาเม่ือ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 

1. พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือสงเสริมความ
เขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือใหเกิดเสถียรภาพความม่ันคง และความ
เจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบาน
ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพ่ือนบานโดยสันติ
วิธีบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 

2. สงเสริมความรวมมือเพ่ือสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในวาระที่ไทยดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน โดยให
อาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหประเทศสมาชิกรวมกันเคารพสิทธิ
มนุษยชน และผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทนําที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งขยาย
ความรวมมือกับประเทศในเอเชียอ่ืน ๆ ภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย 
และระหวางเอเชียกับภูมิภาคอ่ืน 

3. สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ 
เพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ไทย 

4. กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือรักษาและขยายความรวมมือทาง
การเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุนและการทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหา
ตลาดใหม เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากร วัตถุดิบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองค
ความรูใหม 

5. สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศโดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การ
ปกปองรักษาและฟนฟูสันติภาพและความม่ันคง การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน ตลอดจน
รวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความม่ันคงของมนุษย 
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รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมีความ
รวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น 

6. สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศท้ังทวิภาคีและพหุภาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลวและปรับปรุงแกไข
ขอตกลงที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม 

7. สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทย เพ่ือกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ 

8. สรางความเชื่อม่ันของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดย
สงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและความเชื่อม่ันของนานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
เพ่ือรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับ
ประเทศตาง ๆ เพ่ือใหประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอ
ประเทศและประชาชนไทย 

9. คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยแรงงานไทย และภาคธุรกิจ
เอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 
 
2.4 ยุทธศาสตรชาตแิละแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที ่10  

(พ.ศ.2550-2554) 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไทยตอง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน ทั้งที่เปนโอกาสและ
ขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะสถานะดานสังคมของไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมีการ
พัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการพัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง สําหรับการพัฒนา
คุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว สวนการขยายโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรูโดยเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทย
ยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
เขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับ
ประถมศึกษาจะเพ่ิมขึ้น แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเม่ือเทียบกับประเทศ
มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาด
แคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ สะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล 
ไมยั่งยืน และออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
จึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเองและมี
ภูมิคุมกันมากขึ้น โดยการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับ
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ทุกภาคสวนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้นจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความ
แข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกา
ภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคู
ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม 
และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่ม่ันคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ 
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมี
เกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี  

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวของกับการศึกษา ก็คือ การพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุก
กลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ 
ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการ
แขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรม
และองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ ใหสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
2.5 ยุทธศาสตรความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตกรอบความรวมมือกรอบ

ความรวมมืออนุภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจาพระยา - แมโขง 
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS: 

Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) เปนกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใชประโยชนจากความแข็งแกรงและ
ความหลากหลายของทั้งหาประเทศสมาชิกเพ่ือสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล วัตถุประสงค คือ 
การลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสี่เพ่ือสงเสริมความเจริญอยางยั่งยืนในอนุ
ภูมิภาค ความเจริญดังกลาวไมเพียงแตจะเปนผลประโยชนของประเทศทั้งสี่ แตยังสงเสริมและ
กอใหเกิดความเขมแข็งใหแกกรอบความรวมมืออาเซียน ทั้งนี้ เน่ืองจากความเขมแข็งของ
กัมพูชา ลาว พมา และไทยยอมหมายถึงความเขมแข็งของอาเซียนโดยรวม ดังนั้น กรอบความ
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รวมมือน้ีจึงเปรียบเสมือนกรอบความรวมมือที่ชวยสงเสริมการรวมตัวภายใตกรอบอาเซียนใหมี
ความกาวหนารวดเร็วขึ้นบนพื้นฐานของการชวยเหลือตนเองและการเล็งเห็นถึงผลประโยชน
รวมกัน การประชุมระดับผูนํา ACMECS มีขึ้นเปนครั้งแรกเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ที่
เมืองพุกาม สหภาพพมา ซ่ึงผูนําประเทศสมาชิกไดลงนามในปฏิญญาพุกามเพ่ือจัดตั้งกรอบ
ความรวมมือ ACMECS พรอมทั้งใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซ่ึงครอบคลุมความรวมมือ 6 
สาขา ไดแก  

1. การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน 
- เพ่ือใชประโยชนจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่ เ ก่ียวของ 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการไหลเวียนของสินคาและการลงทุนเพ่ือใหเกิดการ
จางงาน 
- เพ่ือสรางรายไดและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคม 
2. ความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 
- เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จัดสรรการผลิต การตลาด และการจัดซ้ือรวมกัน 
การวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยน ขอมูลระหวางกัน 
3. การเชื่อมโยงการคมนาคม 
- พัฒนาและใชประโยชนจากการเชื่อมโยงการขนสงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 
- อํานวยความสะดวกสําหรับการคา การลงทุน เกษตรกรรม การผลิตทางอุตสาหกรรม 
และการทองเท่ียว 
4. ความรวมมือดานการทองเท่ียว 
- สงเสริมยุทธศาสตรรวมสําหรับความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของ 
- อํานวยความสะดวกการทองเที่ยวในหมูทั้งสี่ประเทศและจากภูมิภาคอ่ืนๆ 
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
- สงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถของคนและสถาบัน 
- ริเริ่มมาตรการเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถแขงขันได
ในระดับภูมิภาค 
6. ความรวมมือดานสาธารณสุข 
- สงเสริมการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถทางดานสาธารณสุข และแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารระหวางกัน 
การเขารวมเปนสมาชิกของเวียดนามเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ทําใหประเทศ

สมาชิกเพ่ิมขึ้นเปน 5 ประเทศ กิจกรรมภายใตกรอบ ACMECS จะเนนการลดความยากจนเพื่อ
ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามเปาหมายเพ่ือการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ 
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โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการชวยเหลือตนเองและการเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน ACMECS เนน
การทํางานที่สงเสริมและตอยอดโครงการความรวมมือที่มีอยูแลวในภูมิภาคเพ่ือสงเสริมใหพ้ืนที่
ชายแดนของประเทศสมาชิกเปนพ้ืนที่แหงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความ
เจริญกาวหนาทางสังคมวัฒนธรรม พรอมทั้งเปนการผสานผลประโยชนทั้งในระดับทองถิ่น 
ระดับชาติ และระดับภูมิภาคใหเปนผลประโยชนรวมกัน เพ่ือสรางความเจริญ ความเปนน้ําหน่ึง
ใจเดียวกัน ความสงบสุข ความม่ันคง และความเปนเพ่ือนบานที่ดีระหวางประเทศสมาชิก 
กิจกรรมภายใตกรอบ ACMECS ซ่ึงสงเสริมและตอยอดโครงการความรวมมือที่มีอยูแลวใน
ภูมิภาคน้ี จะเนนความรวมมือที่ปฏิบัติไดจริงและกอใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของแตละประเทศสมาชิก มีความเปนไปไดและเปนที่ยอมรับโดยทุก
ประเทศที่เก่ียวของ ทั้งน้ี การดําเนินการจะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ ยึดหลักฉันทามติ 
และการแบงปนผลประโยชนที่เทาเทียมกัน 
  ยุทธศาสตรความรวมมือ ACMECS ในกรอบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนนความ
รวมมือในการสงเสริม เสริมสรางขีดความสามารถของคนและสถาบัน เพ่ือลดชองวางทาง
เศรษฐกิจระหวางประชากรในอนุภูมิภาค และริเร่ิมมาตรการเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหสามารถแขงขันในระดับภูมิภาคได การใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันสํานักความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) หรือ 
TICA ของประเทศไทยจึงเปนหนวยงานหลัก (focal point) ในการดําเนินงานดานสาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบ ACMECS สําหรับป 2548 ไดดําเนินการจัดฝกอบรมแลว 
3 หลักสูตร และประเทศไทยยังไดเสนอใหทุนการศึกษา 100 ทุน นอกเหนือจากการมอบ
ทุนการศึกษาในกรอบทวิภาคีใหแกกัมพูชา ลาวและพมาแลว  
 ทิศทางความรวมมือและการดําเนินงานของ ACMECS ของสาขาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอนาคต คือ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของแรงงาน เพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถของบุคลากรประเทศสมาชิก ACMECS ใหมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดแรงงานในภูมิภาคได การยกระดับสถาบันการศึกษาและสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานของไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตางๆ สถาบันลุมแมนํ้าโขง สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติเชียงแสน และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติสงขลา ใหเปนศูนยกลาง
ดานวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภูมิภาค 
 

โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  
โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater 

Mekong Subregion) หรือ GMS เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแตป พ.ศ. 2535  โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: 
Asian Development Bank) เปนผูใหการสนับสนุน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
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ขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ  สนับสนุนการจางงานและ
ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทาง
เทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก 
นับไดวาเปนหน่ึงไมก่ีกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคที่มีผลสําเร็จมากที่สุด เน่ืองจากไดรับการ
สนับสนุนจากจีนและไทยเปนอยางดี สาขาความรวมมือของ GMS มี 9 สาขา ไดแก คมนาคม
ขนสง โทรคมนาคม พลังงาน การคา การลงทุน เกษตร สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยหนึ่งในแผนงานลําดับความสําคัญสูง (Flagship Programs) จํานวน 
11 แผนงาน ไดแกแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะความชํานาญ (Developing 
Human Resources and Skills Competencies) ตามแผนงาน Phnom Penh Plan ซ่ึงเปน
แผนงานพัฒนาผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง อยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานของ AIT และ สถาบันลุมแมนํ้าโขง (Mekong Institute) ซ่ึงกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2537 
โดยเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลนิวซีแลนดกับรัฐบาลไทย นอกจากน้ีในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไดจัดการใหทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทย
กับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงตั้งแตปพ.ศ. 2543 อีกดวย จนถึงปจจุบัน (2552) มีนักศึกษา
และบุคคลากรไทยไปแลกเปลี่ยนในประเทศเพื่อนบานถึง 567 คนดวยกัน โดยสวนใหญไป
แลกเปลี่ยนในประเทศจีน เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ตามลําดับ สวนพมาน้ันอาจมีอุปสรรคใน
เรื่องของตนสังกัดสถาบันในพมาซ่ึงระมัดระวังเรื่องความม่ันคงอยางมาก และมีการปด
มหาวิทยาลัยอยูบอยคร้ัง ทําใหมีบุคลากรไทยไปแลกเปลี่ยนกับพมาภายใตโครงการนี้เพียง 1 
คน สวนจํานวนของนักศึกษาและบุคลากรจากกลุมประเทศ CLMV ที่มาแลกเปลี่ยนในประเทศ
ไทยมากที่สุดคือ เวียดนาม รองลงมาคือลาว กัมพูชา และพมา ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
บุคลากรที่มาจากพมาน้ันมีเพียง 15 คน จากจํานวนทั้งหมด 484 คน เทาน้ันในระยะเวลา 10 ป 

 
ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ

และเศรษฐกิจ  
ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation หรือ BIMSTEC เปนกรอบความรวมมือระหวาง 7 ประเทศในภูมิภาคอาวเบงกอล 
ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พมา เนปาล ศรีลังกา และไทย เร่ิมกอตั้งขึ้นครั้งแรกจาก
สมาชิก 4 ประเทศ เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ภายใตการริเร่ิมและผลักดันของไทย ภายใตชื่อ 
BIST-EC (Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation) และเปลี่ยนชื่อ
เปน BIMST-EC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation) 
เม่ือพมาเขารวมเปนสมาชิกเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2540 ตอมาในเดือนธันวาคม 2546 เนปาล
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และภูฏานไดเขารวมประชุมในฐานะสมาชิกใหม มีความรวมมือสาขาหลักอยู 6 สาขาดวยกัน 
ไดแก การคาและการลงทุน การคมนาคมและการสื่อสาร พลังงาน การทองเที่ยว เทคโนโลยี 
ประมงหลังจากการประชุมรัฐมนตรีคร้ังที่ 8 ณ กรุงธาการะหวาง 18-19 ธันวาคม 2548 สาขา
ความรวมมือหลักใน BIMSTEC ไดเพ่ิมขึ้นเปน 13 สาขา โดยสาขาใหม 7 สาขาน้ันเปนสิ่งที่มี
การหารือในการประชุมผูนํา BIMSTEC คร้ังที่ 1 และไดมีกิจกรรมตางๆ ตอเน่ืองมาหลังจากน้ัน 
ไดแก เกษตร สาธารณสุข การลดความยากจน การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขาม
ชาติ การจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธในระดับประชาชน แตสําหรับ
ประเทศเพื่อนบานที่อยูในงานวิจัยชิ้นนี้น้ัน ไมมีบทบาทใน BIMST-EC มากนัก 
 
2.6 ยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งใน
ระดับทวิภาคี (Bilateral) ตามขอตกลงและบันทึกความรวมมือภายใต ที่ไทยไดทําความ
ตกลงกับประเทศเพื่อนบาน และระดับพหุภาคี (Multilateral)  
 

องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO เปนองคการชํานัญพิเศษ
องคการหน่ึงของสหประชาชาติ กอตั้ง เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 มุงเนนการสงเสริม
สันติภาพ ดวยการสงเสริมความรวมมือของนานาชาติ ดานการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรม เพ่ือใหทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษยพึงมี โดย
ไมถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ. ยูเนสโกมีสํานักงานใหญอยูที่
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสปจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 191 ยูเนสโก ไดจัดใหมีสํานักงาน
สวนภูมิภาค และสํานักงานยอยประจําพ้ืนที่ เพ่ือใหยูเนสโก ประสานงานกับประเทศตางๆ ได
อยางใกลชิด แตละประเทศสมาชิกจะจัดใหมีสํานักผูแทนถาวรประจํายูเนสโก และสํานัก
เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของประเทศนั้นๆ เพ่ือดําเนินงานในสวนที่ 
เก่ียวของกับขอบขายงานของยูเนสโกโดยเฉพาะ ในป พ.ศ. 2504 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให
องคการยูเนสโกจัดตั้ง สํานักงานสวนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ขึ้นที่ประเทศไทย  

 
องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต   (Southeast Asian Ministers of 

Education Organization) หรือ SEAMEO กอตั้งขึ้นใน พ.ศ.2508 จากการที่ยูเนสโกไดเสนอให
มีการพิจารณารูปแบบเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับทวีปเอเชีย (Asian Model for Education 
Development) ซ่ึงไดมีการลงนามในกฎบัตร เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 โดยรัฐมนตรี
ศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ที่สิงคโปร 
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ตอมากัมพูชาไดเขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2513 และติมอร-เลสเต เขาเปนสมาชิกลาสุดในป 
พ.ศ. 2544  วัตถุประสงคดังน้ี 

1. รวมมือในการสงเสริมความรูและความเขาใจซึ่งกันและกัน   ระหวางประชาชน
ในเอเชียอาคเนยและภูมิภาคอ่ืน ๆ 

2. สงเสริมและรวมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะ กอประโยชนรวมกันใน
ดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ตลอดจนชวยเหลือประเทศสมาชิก 
ในการพัฒนากิจกรรม ในดานดังกลาว 

3. ถายทอด เผยแพร และเพ่ิมพูนความรู 
4. พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ของ

ประเทศสมาชิกแตละประเทศ 
SEAMEO ประกอบดวยองคกรตอไปน้ี 

1. สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers 
of Education Council) หรือ SEAMEC ประกอบดวย รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกทั้ง 11 
ประเทศ โดยมีรัฐมนตรีศึกษา 1 ทานของประเทศสมาชิก ดํารงตําแหนงประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษา วาระละ 1 ป หมุนเวียนกันไป โดย SEAMEC จะประชุมปละ 1 คร้ัง ซ่ึงประเทศสมาชิกจะ
ผลัดกันเปนเจาภาพจัดประชุมในประเทศของตน SEAMEC จะทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบาย
ของ SEAMEO พิจารณาอนุมัติโครงการตลอดจนงบประมาณการใชจายของสํานักงาน
เลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศูนยภูมิภาคของ SEAMEO 

2. สํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast 
Asian Ministers of Education Secretariat) หรือ SEAMES  ทําหนาที่เปนสํานักงานกลาง 
รับผิดชอบในการบริหารการเงินขององคการ และบริหารงานตามนโยบายที่ SEAMEC 
กําหนด  จัดหาเงินทุนสําหรับการ ดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยและโครงการสวน
ภูมิภาคของ SEAMEO สงเสริมใหมีความรวมมือระหวาง SEAMEO และองคการอ่ืนที่มี
วัตถุประสงครวมกัน SEAMES  มีผูอํานวยการซึ่ง SEAMEC เปนผูแตงตั้งจากเจาหนาที่
ระดับสูง ของประเทศสมาชิก ผูอํานวยการมีฐานะเปนผูแทนมีอํานาจตามกฎหมายในการตาง ๆ 
แทน SEAMEO ตําแหนงผูอํานวยการมีกําหนดวาระ และหมุนเวียนในระหวาง ประเทศสมาชิก
เม่ือครบวาระ ประกอบดวย 2 ฝายดังน้ีคือ ฝายบริหารและการสื่อสารกับฝายโครงการและ
พัฒนาการตลาด แตละฝายประกอบดวยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ทั่วไป ภายใตการ
บังคับบัญชาของรองผูอํานวยการ 2 ทาน ฝายบริหารและการสื่อสารแบงออกเปน 4 แผนก 
ไดแก แผนกบริหารทั่วไป แผนกการเงิน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยสารนิเทศ 

3. ศูนยภูมิภาคขององคการซีมีโอ (SEAMEO Regional Centres) เพ่ือดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว SEAMEO ไดจัดตั้งศูนยภูมิภาคข้ึนในประเทศสมาชิก 
หนวยงานเหลาน้ี มีเจาหนาที่จัดการฝกอบรมและวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ
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เอกสารและรายงานตางๆ เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนา ในดานวิชาการและความรูความสามารถ
ที่จะนํามาใชพัฒนาประเทศสมาชิกขององคการซีมีโอซึ่งอยูในภูมิภาคเดียวกันแตละศูนยภูมิภาค 
มีคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนจากประเทศสมาชิก 
คณะกรรมการ บริหารจะประชุมทุกป อยางนอยปละคร้ังโดยมี ผูอํานวยการ ศูนยหรือผู
ประสานงานเครือขายและผูอํานวยการสํานักงาน เลขาธิการเขารวมประชุมดวยในฐานะ
กรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณาตรวจตราและประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของศูนยภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้คือ  งบประมาณ เจาหนาที่โครงการและกิจกรรมให
เปนไปตามแผนพัฒนา 5 ป ตลอดจนพิจารณาชั้นตนแผนพัฒนา 5 ป และรายงานประจําป กอน
นําเสนอตอ SEAMEC ศูนยภูมิภาคแตละแหงดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาหาป ซ่ึงตอง ได
การอนุมัติจากซีเมค การวางแผนกิจกรรมของศูนยภูมิภาคแตละแหงเปนไปตามขั้นตอนซึ่งมี
ลักษณะพิเศษคือ มีการเตรียมงานอยางละเอียด และโดยความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวาง
ประเทศสมาชิก เร่ิมดวยการที่ประเทศสมาชิกแตละประเทศจะเปนผูประเมินความจําเปนของ
ประเทศของตนเอง ประเทศสมาชิกแตละประเทศนั้นมีคณะกรรมการประสานงานแหงชาติ 
(National Coordinating Committee) อยูหลายชุด โดยแตละชุดรับผิดชอบในเรื่องที่เก่ียวของ 
กับศูนยหรือเครือขายภูมิภาคแตละแหง คณะกรรมการประสานงาน เหลาน้ีประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญในแตละดาน และตัวแทนจาก หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ หนาที่สําคัญประการ 
หน่ึงของ คณะกรรมการนี้ก็คือ การประเมินความตองการของประเทศ และกําหนดขอบขายทาง
วิชาการของกิจกรรมตางๆ เพ่ือเสนอให บรรจุในแผนพัฒนาหาปของศูนยหรือเครือขายภูมิภาค
แตละแหง การดําเนินการดังกลาวอาจจัดทําโดยคณะกรรมการประสานงานแตละชุด หรืออาจจะ
จัดใหมีการประชุมพิเศษระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการชุดที่เปนเจาของเร่ืองทําหนาที่เปนผู
ประสานงานเมื่อถึงขั้นตอนที่จะพิจารณากันในระดับภูมิภาค เพ่ือที่จะนําขอเสนอ ที่จัดทําขึ้นโดย
ประเทศสมาชิก มารวมกันเขาเปนแผนพัฒนาน้ัน ศูนยและเครือขายภูมิภาคแตละแหงจะจัดการ
ประชุมพิเศษของ ผูแทนและ ผูเชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ผูที่เขารวมในการประชุม
พิเศษน้ีสวนมากจะเปนผูที่ไดมีสวนในการจัดทําขอเสนอในขั้นแรกในระดับชาติแลว ศูนยและ
เครือขายภูมิภาคก็จะนําขอเสนอแนะของที่ประชุมพิเศษระดับภูมิภาคน้ีไปเปนพ้ืนฐานในการ 
จัดทํารางแผนพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา และอนุมัติ ขั้นตอนตอไปคือ 
การนํารางแผนที่ไดรับการพิจารณา อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแลวน้ันเสนอตอที่ประชุม
ประจําปของผูบริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก SEAMEO ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดย
สํานักงาน SEAMES  เพ่ือใหที่ประชุมน้ีพิจารณา อีกขั้นหน่ึงกอนจะนํารางแผนพัฒนาเสนอตอ
สภาซีเมคในการ ประชุมประจําป เพ่ืออนุมัติเปนขั้นสุดทายการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเปน
ขั้นตอนอยางละเอียดรอบคอบ เชนนี้ชวยทําใหเปนที่แนใจไดวากิจกรรมของ SEAMEO จะไม
ไปซํ้าซอนกับกิจกรรม ภายในของประเทศสมาชิก 
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ในวันที่ 15 มกราคม 2552 ไดมีการประชุมเจาหนาที่อาวุโสขององคการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุม จาก 11 ประเทศสมาชิก คือ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม และ
ติมอร-เลสเต รวมทั้งสมาชิกสมทบอีก 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส 
เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เยอรมัน นอรเวย และสเปน ตลอดจนผูแทนจากสํานักเลขาธิการ
อาเซียน ธนาคารโลก ยูเนสโก ยูนิเซฟ และบริติช เคานซิล วัตถุประสงค เพ่ือเปนเวทีกําหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในระดับภูมิภาค สรรหาแนวคิดรูปแบบใหมเพ่ือการพัฒนา 
รวมทั้งสรางความรวมมือ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การ
ประชุมน้ีมีความสําคัญในฐานะที่เปนการประชุมเบื้องตน เพ่ือหาขอสรุปรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิก กอนที่จะนําเสนออนุมัติในที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตอไป ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการของไทยรับเปนเจาภาพ  โดยไดมีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 44 ในวันที่ 6 เมษายน 2552 ที่จังหวัดภูเก็ต ผูเขารวมประชุม 
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสมาชิกอาเซียน 11 ประเทศ  และ
สมาชิกสมทบอีก 8 ประเทศ สําหรับเปาหมายในการจัดประชุมเพ่ือรวมกันพิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินโครงการและงบประมาณดําเนินงานของซีมีโอ เชน โครงการคุณภาพและความเสมอภาค
ทางการศึกษาของ SEAMEO โครงการใชภาษาแมสําหรับสื่อการสอน และโครงการสําหรับกลุม
ดอยโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ 
และองคการยูเนสโก ซ่ึงตองการใหเด็กทุกคนเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพภายในป 
2015 จําเปนจะตองมีความชวยเหลือพิเศษแกเด็กดอยโอกาสทุกประเภทที่ไมสามารถเขาถึง
การศึกษา โดยในการประชุม SEAMEC คร้ังน้ี มีการกําหนดวาระหารือเร่ืองดังกลาวและมีมติ
กําหนด 10 โครงการ ออกมาเพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาสทุกประเภทเพ่ือใหไดมีโอกาสเรียน
หนังสือ ไดแก 

1.โครงการจัดการศึกษาพิเศษ ใหเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายไดรับโอกาสทาง
การศึกษา ซ่ึงประเทศมาเลเซียรับเปนเจาภาพ และอีกหลายประเทศเขารวมโครงการดวย  

2. โครงการแกปญหาเด็กออกกลางคัน และเด็กกลุมเสี่ยงจะออกกลางคัน มีประเทศ
ฟลิปปนสรับเปนเจาภาพ ประเทศไทยเขารวมโครงการดวย  

3. การเขาถึงการศึกษาของเด็กและสตรี คนกลุมนอยในเขตทุรกันดาร ประเทศมาเลเซยี
รับเปนเจาภาพ และมียูนิเซฟรวมโครงการ  

4. โครงการติดตามผลผูเขาไมถึงการศึกษา และใหมีการคนหาสาเหตุพรอมวางแผนให
เขาเขาถึงการศึกษา โดยมีสํานักงานเลขาเลขาธิการซีมีโอ รับเปนเจาภาพไปกอนเพราะยังไมมี
ประเทศใดรับเปนเจาภาพ  

5. โครงการชวยเหลือเด็กกอนวัยเรียนที่มีฐานะยากจน มีประเทศบรูไนเปนเจาภาพ 
ประเทศไทยเขารวม  
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6.โครงการสอนแบบคละชั้น มีประเทศลาวเปนเจาภาพ ไทยเขารวม  
7. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน การชวยเหลือเด็กชายขอบ โดยมีประเทศไทย

เปนเจาภาพ และอีก 4 ประเทศเขารวมดวย ซ่ึงตนตั้งใจมอบภารกิจน้ีใหสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามาอัธยาศัยของไทยรับเปนผูดําเนินการ  

8. โครงการชวยเหลือเด็กไรสัญชาติ เด็กชายขอบ ซ่ึงจะมีการตั้งสถานศึกษาตามแนว
ขอบชายแดน มีประเทศอินโดนีเซียรับเปนเจาภาพ  

9. โครงการแกปญหา HIV มี SEAMES รับเปนเจาภาพ  
10. โครงการชวยเหลือเด็กทีมีอยูในพ้ืนที่ที่มีปญหา เชน พ้ืนที่มีสงคราม/ภัยพิบัติ มี

ประเทศอินโดนีเซียรับเปนเจาภาพ 
ทั้ง 10 โครงการนี้ ที่ประชุมมีมติใหประเทศเจาภาพดําเนินการจัดใหมีการประชุม

เจาหนาที่ระดับสูงของแตละประเทศไดทันที แลวนํากลับมาเสนอในที่ประชุม SEAMEC คร้ังที่ 
45 ที่ประเทศฟลิปปนส นอกจากน้ีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 
44 ยังเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกไดรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงนโยบายดานการพัฒนาครู
ใน 5 หัวขอยอย อาทิ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการสอนเพ่ือสนองความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เปนตน 

 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations) หรือ ASEAN เปนองคการทางภูมิศาสตรการเมืองและองคการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เร่ิมตนขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดย
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South 
East Asia ขึ้นเพ่ือการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง 2 
ป ก็ตองหยุดชะงักลง เน่ืองจากความผกผันทางการเมืองระหวาง ประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย จนกระทั่งตอมามีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศขึ้น จึงไดมีการ
แสวงหาลูทางจัดตั้งองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคโดยมีการลงนาม "ปฏิญญา
กรุงเทพ"เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส มาเลเซีย และ สิงคโปร ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแกไทย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา มีวัตถุประสงคตาม
ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน 
คือ  

1. เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนา
วัฒนธรรมในภูมิภาค  
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2. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรม 
และ  หลักนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดม่ันใน
หลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ  

ในการประชุม สุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนําประเทศอาเซียน
ตกลงที่จะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป 2558 ประเทศสมาชิก
กลุมอาเซียนไดจัดการประชุมขึ้น เรียกวา การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ซ่ึงประมุขของรัฐบาล
ของแตละประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแกไขประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงการ
จัดการประชุมรวมกับประเทศนอกกลุมสมาชิกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศ การ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนคร้ังแรกจัดขึ้นที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในป พ.ศ. 2519 
จากผลของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนคร้ังที่สาม ณ กรุงมะนิลา ในป พ.ศ. 2530 สรุปวา
ผูนําประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนควรจะจัดการประชุมขึ้นทุกหาป  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปนกฎขอบังคับในการดูแล
ความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน และยกระดับกลุมอาเซียนใหเปนองคการ
ระหวางประเทศอยางถูกตองตาม 

ในโอกาสครบรอบ 30 ปของการกอตั้งอาเซียน ในป 1997 ผูนําของประเทศสมาชิก
อาเซียนไดรับรองวิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพองกันในวิสัยทัศน
รวมของอาเซียนที่จะเปนวงสมานฉันทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต ตองการมีปฏิสัมพันธกับ
ภายนอก การใชชีวิตในสภาพที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรือง ผูกมัดกันเปน
หุนสวนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มีความเอ้ืออาทรระหวางกัน ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน คร้ังที่ 9 ป 2546 ที่บาหลี  ในป 2546 ผูนําอาเซียนไดไดแสดงเจตนารมณใน Bali 
Concord II เห็นพองกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก อันไดแก 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ภายในป 2563 โดยมีวัตถุประสงคใหอาเซียน
เปนสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความม่ันคง ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการ
พัฒนาในทุกดานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมเอกลักษณของอาเซียน   การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 10 ที่
เวียงจันทน ป 2547 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการประชาคมสังคม-
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ที่ระบุอยูใน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Program) ซ่ึงเนน 4 ดานหลัก ไดแก    

1. การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอ้ืออาทร  
2. แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
3. สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง  
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4. สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม รวมทั้งรับรูขาวสารเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณอาเซียน (ASEAN 
Identity) ซ่ึงจะเปนรากฐานที่จะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 ผูนําประเทศอาเซียนไดลงนามใน Cebu 
Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 
เรงรัดการเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นอีก 5 ป คือ ป 2015 โดยอาเซียนไดจัดทําราง
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Draft ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint) เสร็จแลว ซ่ึงแผนงานประกอบดวยความรวมมือหลักไดแก  

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)  
2. การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)    
4. ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)  
5. เอกลักษณอาเซียน (Common ASEAN Identity)  
6. การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)   โดยจะเสนอ

ใหผูนําประเทศอาเซียนลงนามกันในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 ในป 2552 ที่ไทยเปน
เจาภาพ 

นอกจากการจัดการประชุมอ่ืนๆ แลวในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในป 2552 ยังไดจัด
ใหมีการประชุมของเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน คร้ังที่ 31 และการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังที่ 4  ในวันที่ 5 เมษายน 2552 โดยไดมีการตกลงจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 5 ป ดานความรวมมือทางการศึกษาอาเซียน  มีสาระสําคัญเปดโอกาส ใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางวิชาการระหวางกัน การลงทุนทางการศึกษา และ การสรางสังคมของการเรียนรู
ระหวางประเทศสมาชิกและในภูมิภาค  อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การโอนหนวยกิ
ตระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก และการอํานวยความสะดวกจัดทําวีซา
นักเรียน  สําหรับประเทศสมาชิก เปนตน 

สําหรับความรวมมือดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ ASEAN มีการจัดตั้ง 
ASEAN University Network: AUN ขึ้นมาเปนเปนกลไกในการดําเนินงาน ซ่ึงมีสํานัก
เลขานุการอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เขารวม 17 แหง โดย
มหาวิทยาลัยของไทยที่เปนสมาชิกของ AUN คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation)  

ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือ APEC เปนกลุมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ ระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเอเปคกอตั้งขึ้นเม่ือป 1989 โดยนาย 
Bob Hawke นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียในขณะนั้น มีจุดประสงค มุงเนนความเจริญเติบโตและ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของภูมิภาค และผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝาย รอบอุรุกวัย ประสบ
ผลสําเร็จ ขณะเดียวกัน เอเปคก็ตองการถวงดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ 
โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรป อีกดวยสิทธิประโยชนที่สมาชิกเอเปคใหแกกัน จะมีผลตอผูที่มิได
เปนสมาชิกเอเปคดวยปจจุบัน เอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ 2 เขต
เศรษฐกิจ) ประกอบดวยมหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา 
รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุน รวมทั้งสมาชิกอาเซียน และประเทศในอเมริกาเหนือ
และใต 
         APEC เปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีพลังและพลวัตรของการเจริญเติบโตสูงสุด
ของโลก มี GDP รวมกันกวา 19 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 50 ของ GDP ของโลก มี
สัดสวนการคากวารอยละ 41 ของมูลคาการคาโลก และสัดสวนการคาระหวางไทยกับสมาชิก
เอเปคสูงถึงรอยละ 70 ของมูลคาการคาระหวางประเทศของไทยทั้งหมด 
          APEC สนับสนุนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบเปดกวาง (open 
regionalism) โดยสิทธิประโยชนที่สมาชิกเอเปคใหแกกันจะมีผลใหผูที่มิไดเปนสมาชิกเอเปค 
ไดรับประโยชนดวย มีเปาหมายสนับสนุนระบบการคาพหุภาคี (multilateral trading system) 
โดยการดําเนินการของ APEC จะเปนการหารืออยางตรงไปตรงมา มิใชการเจรจา แตยึด
หลักการฉันทามติ (consensus) และความสมัครใจ (voluntarism) ของทุกฝาย ความเทาเทียม
กันและผลประโยชนรวมกันของสมาชิก โดยคํานึงถึงความแตกตางของระบบเศรษฐกิจและ
สังคม และระดับการพัฒนาของสมาชิก   
          เปาหมายของ APEC คือ การเปดเสรีดานการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย - 
แปซิฟก โดยเริ่มจากสมาชิกที่พัฒนาแลวภายในป 2010 และสมาชิกกําลังพัฒนาที่เหลือภายใน
ป 2020 โดยที่ APEC กอตั้งขึ้นมาดวยความตองการที่จะเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แบบหลวมๆ จึงไมมีการจัดตั้งโครงสรางองคกรกลางในลักษณะเชนเดียวกับองคการความ
รวมมืออ่ืนๆ เชน สหภาพยุโรป หากแตประกอบดวยโครงสรางองคกรที่สําคัญๆ 2 สวน คือ 
สวนที่เปนกลไกการดําเนินงานในแตละปซ่ึงเปนความรับผิดชอบของสมาชิกที่ไดรับเลือกใหเปน
ประธานของการประชุมปน้ันๆ และสวนที่เปนองคกรกลางที่เรียกวาสํานักเลขาธิการ APEC 
(APEC Secretariat) เพ่ือทําหนาที่คลายกับเปนฝายเลขานุการใหการสนับสนุนสมาชิกที่เปน
ประธานการประชุม APEC ในแตละป โดยที่ประธานการประชุม APEC จะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันทุกป ทําใหไมสามารถติดตามความคืบหนาการดําเนินการตางๆ ไดอยางตอเน่ือง 
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สํานักเลขาธิการ APEC จึงเปรียบเสมือนหนวยความจําภาคสถาบัน (institutional memory) 
เพ่ือทําหนาที่ติดตามประสานงานใหมีความตอเน่ืองของกิจกรรมความรวมมือตางๆ APEC 
ประกอบดวยกลไกการดําเนินการหลัก 6 ระดับ ไดแก  

1. การประชุมผูนําเศรษฐกิจ (Economic Leaders Meeting) 
          เปนการประชุมระดับสูงสุดของเอเปคโดยมีผูนําประเทศ/รัฐบาลและเขตเศรษฐกิจของ
แตละสมาชิกเขารวมประชุม  จัดประชุมปละ 1 คร้ัง  

2. การประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) 
          เปนการประชุมรวมของรัฐมนตรีตางประเทศและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดานการคา
ประจําป   เจาภาพจัดการประชุมคือสมาชิกที่เปนเจาภาพการประชุม APEC ในปน้ัน ประชุมป
ละ 1 คร้ัง  

3. การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส (Senior Officials Meetings)  
          โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอยางเปนทางการ 3 คร้ังและไม
เปนทางการ 2 คร้ัง  

4. การประชุมรัฐมนตรี APEC ในสาขาตางๆ (Sectoral Ministerial Meetings) 
          APEC จัดประชุมรัฐมนตรีรายสาขาตามวาระท่ีกําหนด ที่ผานมามีการประชุมรัฐมนตรี
รายสาขา ไดแก ดานการคา ดานการศึกษา ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ดานการคลัง ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ และดานการ
ขนสง 

คณะกรรมการ (Committees)  
         APEC มี 4 คณะกรรมการหลัก ไดแก  
          1.คณะกรรมการวาดวยการคาและการลงทุน (Committee on Trade and Investment) 
เปนเวทีปรึกษาหารือและติดตามการดําเนินการดานการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกทาง
การคาและการลงทุน  
          2. คณะกรรมการเศรษฐกิจ (Economic Committee) ทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหแนวโนม
และประเด็นที่อยูในความสนใจของสมาชิก APEC เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการเปดเสรีการคา
และการ ลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ APEC รวมทั้งหารือแนวทางการ
ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของสมาชิก APEC 
         3. คณะกรรมการวาดวยงบประมาณและการบริหาร (Budget and Management 
Committee) มีบทบาทในการใหคําแนะนําตอเจาหนาที่อาวุโส APEC ในดานงบประมาณการ
บริหารและการจัดการ  

4. คณะกรรมการอํานวยการของเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ (SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation) มีบทบาท
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ในการประสานและกําหนดกรอบนโยบายดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
(Economic and Technical Cooperation) รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหไดผลลัพธ
เปนรูปธรรม  

5. คณะทํางาน (Working Groups) เปนการประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเด็น
เฉพาะดาน APEC มีคณะทํางานที่รับผิดชอบดานตางๆ ดังน้ี  

- การสงเสริมการคา (Trade Promotion)  
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม (Industrial Science and 

Technology)  
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development)  
- พลังงาน (Energy) 
- โทรคมนาคมและสารสนเทศ (Telecommunications and Information) 
- ประมง (Fisheries) 
- การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources Conservation) 
- การขนสง (Transportation) 
- ความรวมมือทางเทคนิคการเกษตร (Agricultural Technical Cooperation) 
- การทองเที่ยว (Tourism) 
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

            นอกเหนือจากกลไกหลักของภาคราชการแลว เอเปคยังมีกลไกที่สําคัญของ
ภาคเอกชน  คือ  สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC (APEC Business Advisory Council) หรือ 
ABAC ทําหนาที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกผูนําฯ ในการดําเนินการเพ่ือเปดเสรี
และอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน สภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประกอบดวย
สมาชิก 63 ราย ที่มาจากการแตงตั้งโดยผูนําของแตละเขตเศรษฐกิจจํานวน 3 คน/เขตเศรษฐกิจ  
 
 สมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ASAHIHL)   
 สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต )  ASAHIHL  (
หรือ สออ .เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2497 ในการประชุมอธิการบดีของ 8 มหาวิทยาลัย 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  เปนผูสนับสนุนการกอตั้งและเห็นชอบ
ใหมีการจัดตั้งสํานักงานประจําในประเทศไทย  สมาคมนี้มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหสถาบันสมาชิก
เสริมสรางความเขมแข็งของตนเองดวยการชวยเหลือระหวางสถาบันสมาชิกเพ่ือความโดดเดน
ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยในปแรกๆไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ
ตางๆ จากรัฐบาลไทย ตอเน่ืองกันมาเปนเวลาหลายป  จนกระทั่ง  ASAHIHL  ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหลายแหลงในปจจุบัน  อยางไรก็ตาม  รัฐบาลไทยยังคงใหความสนับสนุนดานสิ่ง
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อํานวยความสะดวกทางกายภาพตางๆ  และใหทุนสนับสนุนเปนจํานวนเงิน  5,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ทุกป  
 วัตถุประสงคหลักของ ASAHIHL คือ การชวยเหลือสถาบันการศึกษาของประเทศ
สมาชิกใหมีการความเขมแข็งและสามารถชวยเหลือตัวเองได เพ่ือสรางชื่อเสียงและความโดด
เดนในระดับสากลท้ังดานการสอน การวิจัย และการใหบริการแกสาธารณชน รูปแบบการให
ความรวมมือของ ASAHIHL เพ่ือสงเสริมศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่เปนสมาชิก ไดแก 
การสรางโอกาสใหเกิดการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยทั่วไป ชวยเหลือสมาชิกในการคัดเลือกและจัดสรรตําแหนงใหกับบุคลากรทางการศึกษาใน
คณะ การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา เปนที่ปรึกษาและทําใหเกิดการรวมมือกันในระดับ
ภูมิภาคอยางเขมแข็ง และสนับสนุนใหสมาชิกมีการรายงานผลการพัฒนาในภูมิภาค  

ทั้งน้ี สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASAHIHL) 
มีสมาชิกมากกวา 150 มหาวิทยาลัย ใน 14 ประเทศ คือ บรูไน ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุน นิวซีแลนด สวีเดน และอเมริกา 
โดยในประเทศไทยเองมีมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 24 แหงเปนสมาชิก และมหาวิทยาลัยเอกชนอีก 11 
แหง รวมเปน 35 แหง ซ่ึงนับเปนสมาคมของสถาบันการศึกษาที่เกาแกแหงหน่ึง สําหรับ
ประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชนเปนสมาชิก สวนประเทศเพื่อนบานนั้น ปจจุบันคงมีแตเพียงมหาวิทยาลัย
ของประเทศกัมพูชาที่ยังมีบทบาทอยูใน ASAHIHL คือ International University, Phnom Penh 
และ Build Bright University, Phnom Penh โดยประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552 น้ี จะมีการ
จัดประชุมที่ International University สวน Build Bright University น้ัน เพิ่งเขามาเปนสมาชิก
จึงยังไมมีกิจกรรมใดๆ   

 
University Mobility in Asia and the pacific 
UMAP (ยูแมพ) ยอมาจาก University Mobility in Asia and the pacific ซ่ึงตั้งขึ้นในป

พ.ศ. 2536 โดยเปนองคกรที่รวมมือกันระหวางมหาวทิยาลัยในภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
มีประเทศออสเตรเลียเปนผูผลักดันโครงการ ตั้งในป พ.ศ. 2536 มีจุดมุงหมายเพ่ือเสริมสราง
ความเขาใจระหวางประเทศโดยเพ่ิมการเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนนักศกึษาในมหาวทิยาลัยและ
พนักงานในประเทศสมาชิกในรูปแบบของการถายโอนหนวยกิต ประเทศสมาชิกประกอบไปดวย 
ออสเตรเลีย บรูไน เกาหลี ฮองกง มาเลเซีย มองโกเลีย ปาปวนิวกินี ลารียูเน่ียน บังคลาเทศ ฟจิ 
ญ่ีปุน มาเกา เมคซิโก นิวซีแลนดื ฟลิปปนส ไตหวัน เวียดนามและไทย สําหรับในประเทศไทย
น้ันมีหนวยงานที่ดูแลคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยางไรก็ตามประเทศ
เพ่ือนบานของไทยในกลุม CLMV น้ัน มีเพียงเวียดนามประเทศเดียวที่เปนสมาชกิ และสวนใหญ
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ไมไดมาแลกเปลี่ยนที่เมืองไทย ดังน้ัน UMAP จึงยังไมมีบทบาทสําคัญนักสําหรับเรื่องของความ
รวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

 
จะเห็นไดวาไทยกับประเทศเพื่อนบานมีความรวมมือกันในสวนที่เก่ียวของกับการศึกษา

หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูหลายกรอบดวยกัน และมีผูดูแลหรือ focal point ที่
หลากหลายตามวัตถุประสงคของแตละกรอบ อยางไรก็ตาม กรอบความรวมมือที่มีบทบาทใน
เร่ืองของความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและเพื่อนบานมากที่สุดคือ การรวมมือดาน
การศึกษาภายใตกรอบ GMS และ ACMECS โดยประเมินไดจากการมีจํานวนนักศึกษาและ
บุคลากรจากไทยไปประเทศเพ่ือนบานและจากประเทศเพื่อนบานมาไทยเปนจํานวนที่เห็นเปน
รูปรางชัดเจน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากแตละหนวยงานมีภารกิจที่รัดตัว จึงอาจทําใหการดูแล
ติดตามนักศึกษายังไมใกลชิดเทาที่ควร จึงยังไมมีการติดตามผลอยางเปนกิจจะลักษณะวา 
ภายหลังจากที่บุคลากรจากประเทศเพ่ือนบานกลับไปแลว คนเหลาน้ันมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประเทศไทยมากนอยเพียงใด นอกจากน้ีเปนที่นาสังเกตวา ในกรอบความรวมมือใดที่มี
สมาชิกหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง เชนออสเตรเลีย จีน ญ่ีปุน 
บุคลากรจากประเทศเพ่ือนบานในกลุม CLMV มักจะเลือกไปศึกษาหรือประเทศท่ีประเทศ
เหลาน้ันมากกกวามาประเทศไทย 
 
2.7 นโยบายตางประเทศของประเทศเพื่อนบานในสวนที่สัมพันธกับไทย 
  

2.6.1 นโยบายตางประเทศของกัมพูชา 
นโยบายตางประเทศของกัมพูชาตั้งแตสมัยเจาสีหนุ และสมัยชวงเขมรแดง (1975-

1978) จนถึงปจจุบัน ไดใชนโยบายพึ่งการถวงดุลอํานาจเปนเคร่ืองมือสําคัญของนโยบาย
ตางประเทศ ดวยเหตุผลดานภูมิรัฐศาสตรที่ติดกับดวยประเทศที่มีขนาดใหญกวาเชน ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งมีประวัติศาสตรความขัดแยงกัน เปนผลใหนโยบายตางประเทศของกัมพูชาตองใช
ระบบการถวงดุลแหงอํานาจในภูมิภาค เพ่ือธํารงรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ 
นอกจากนี้ปจจัยชาตินิยมยังมีอิทธิพลตอการกําหนดและการดําเนินนโยบายตางประเทศของ
กัมพูชา โดยเปนปจจัยสําคัญทั้งในแงของการเมืองภายในและการเมืองระหวางประเทศ  

หลังการลงนามในสนธิสัญญาปารีส (Paris Peace Accords) ในป 1991 การดําเนิน
นโยบายตางประเทศของกัมพูชาเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคยเปนแนวรวมของสหภาพโซเวียต 
(Soviet Bloc) และมีความสัมพันธใกลชิดกับเพ่ือนบาน คือ เวียดนาม เน่ืองจากการตองการ
ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินนโยบายตางประเทศและความชวยเหลือจากตางประเทศ ทําให
กัมพูชาไดเพ่ิมความสัมพันธอยางใกลชิดกับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกอาเซียน อยางไรก็
ตาม ความขัดแยงทางการเมืองระหวางพรรค CPP และ FUNCINPEC ในป 1997 ไดทําใหการ
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เขาเปนสมาชิกอาเซียนของกัมพูชาตองลาชาออกไปและมีผลกระทบตอการลงทุนและความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ จวบจนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นในป ค.ศ. 1998 และไดรับ
การยอมรับใหเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนในป ค.ศ. 1999  

ปจจุบันกัมพูชาไดประกาศการดําเนินนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและไมฝกใฝฝาย
ใดตามที่ไดประกาศไวตอสภาแหงชาติ โดยการแสวงหาแนวทางใหมเพ่ือเพ่ิมบทบาทของตนให
เปนที่ยอมรับในสังคมโลก ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบานและอาเซียน เพ่ือ
เสริมสรางภาพลักษณของประเทศในเชิงบวกรวมทั้งการแสวงหาประโยชนในดานตางๆ เชน 
การรับความชวยเหลือ และการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ 
      สําหรับความสัมพันธระหวางกัมพูชากับไทยน้ันถูกกําหนดโดยปจจัยทางประวัติศาสตร 
สภาพการเมืองในประเทศ และสภาพการเมืองระหวางประเทศที่ผันแปรไปตามสถานการณ 
อยางไรก็ตาม ปจจัยเก่ียวกับทัศนคติและความเขาใจของประชาชนกัมพูชายังคงมีลักษณะของ
ความหวาดระแวงตอไทย ซ่ึงมีตนตอสําคัญจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร แมวาบรรยากาศ
ระหวางประเทศจะเปลี่ยนไปในทางเสริมสรางมากกวาจะเปนอุปสรรคก็ตาม การแสดงออกซ่ึง
ความรูสึกชาตินิยมรุนแรงถึงความยิ่งใหญในอดีตของชาติที่เชื่อมโยงไปถึงปญหาพรมแดน
โดยเฉพาะกับไทย รวมทั้งปจจัยที่เกิดจากสภาพสงครามและความขัดแยงภายในประเทศที่
ดําเนินมาเปนเวลายาวนาน เน่ืองจากความขัดแยงภายในเหลาน้ี นับตั้งแตอดีตมักจะมีประเทศ
ภายนอกเขาไปยุงเก่ียวดวยเสมอ สงผลใหชาวกัมพูชามักจะหวาดระแวงภัยคุกคามจากตางชาติ
เปนพิเศษ และเปนสวนหนึ่งของความรูสึกหวาดระแวงไมไววางใจของฝายกัมพูชาที่มีตอไทย 
ไมวาจะเก่ียวกับการพยายามเขาไปมีอิทธิพลของไทยในกัมพูชาในลักษณะใด หรือการเขาไป
แสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรของกัมพูชาเฉพาะอยางยิ่งหลังนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปน
สนามการคาในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ปญหาการแสวงผลประโยชนอยางไม
ชอบธรรมผสมกับความรูสึกหวาดระแวงชาวตางชาติหรือความรูสึกที่มีตอคนไทยในอดีตของ
ประชาชนกัมพูชา รวมทั้งความขัดแยงทางการเมืองภายใน ตลอดจนการแสดงออกเรื่องศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิของชาติ ไดกอใหเกิดความรูสึกตอตานไทย จนกระทั่งเกิดกรณีการเผาสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2003  

ความสัมพันธไทย – กัมพูชา ไดมีพัฒนาการดีขึ้นอีกคร้ังหน่ึงหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรีรวมไทย – กัมพูชาในป ค.ศ. 2003 ที่จังหวัดเสียมเรียบและจังหวัดอุบลราชธานี 
ซ่ึงถือเปนฟนคืนความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา เขาสูภาวะปกติหลังเหตุการณการเผาสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ โดยหลังจากนั้นไดมีการเยือนของพระราชวงศทั้งสอง
ประเทศ เชน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริยกัมพูชา และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันของผูนํารัฐบาลของ
ไทยและกัมพูชาอยางสมํ่าเสมอ โดยมีกรอบความรวมมือตาง ๆ เปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญใน
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การดําเนินความสัมพันธระหวางสองประเทศท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  ไดแก ยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจาพระยา - แมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - 
Mekong Economic Cooperation Strategy)  หรือ ACMECS กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region) หรือ GMS และกลไกความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับ
รัฐบาลและระดับทองถิ่นซึ่งมีสวนชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางสองประเทศใหดําเนินไป
อยางราบร่ืน 

ความรวมมือระหวางไทยและกัมพูชาที่สําคัญ ไดแก การสํารวจและปกปนเขตแดนทาง
บกไทย - กัมพูชา ซ่ึงชวยแกไขปญหาท่ีมักเปนชนวนนําไปสูความขัดแยงและไมเปนผลดีตอ
ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางสองประเทศ ความรวมมือชายแดน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกดานการสัญจรขามแดนระหวางประชาชนทั้งสองประเทศและการอนุรักษสภาพแวดลอม
รวมทั้งการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ความรวมมือดานแรงงานและการตอตานการคา
มนุษย ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงรัฐบาลสองประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญและตกลงที่จะ
รวมมือกันเรงรัดการแกไขปญหาและลดอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวางกันให
ปรากฏผลท่ีเปนรูปธรรม ในสวนของความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศไดพยายามใชความรวมมือดานวัฒนธรรมเปนสื่อกลางในการสงเสริมความสัมพันธและ
ความเขาใจอันดีระหวางกันเพ่ือประสานรอยราวของความสัมพันธภายหลังเหตุการณในป 2003 
ดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย – กัมพูชา เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรมและ
ใชเปนกลไกในการกระชับความสัมพันธระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศสําหรับดานความ
รวมมือทางวิชาการไทย - กัมพูชา น้ัน ไทยไดใหความชวยเหลือแกกัมพูชาผานสํานักงานความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ โดยใหความชวยเหลือดาน
การพัฒนาดานการเกษตร การศึกษาและดานสาธารณสุขเปนหลัก รวมทั้งการพัฒนาในสาขา
อ่ืนๆ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชนบท และการทองเท่ียว เปนตน  

โดยความตกลงที่สําคัญๆระหวางไทยและกัมพูชา ประกอบดวย ความตกลงวาดวยการ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (1 มกราคม1994)ความตกลงวาดวย
ความรวมมือดานการทองเที่ยว (29 มีนาคม 1995) ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ชายแดน (29 กันยายน 1995) ความตกลงวาดวยการคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
(20 มิถุนายน 1996) ความตกลงทางวัฒนธรรม (21 มิถุนายน 1997) บันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือในการปราบปรามการคายาเสพติด สารออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารตั้งตน 
(6 พฤษภาคม 1998) สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน (6 พฤษภาคม 1998) ความตกลงวา
ดวยการตอตานการลักลอบขนสงทรัพยสินทางวัฒนธรรมขามแดนและการสงคืนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรม (14 มิถุนายน 2000) บันทึกความเขาใจวาดวยการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก 
(14 มิถุนายน 2000) บันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนาถนนหมายเลข 48 (เกาะกง - สแร
อัมเบิล) และถนนหมายเลข 67 (สะงํา - อันลองเวง - เสียมราฐ) (31 พฤษภาคม 2003) บันทึก
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ความเขาใจวาดวยความรวมมือในการขจัดการคาเด็กและหญิง และการชวยเหลือเหยื่อจาก
การคามนุษย (31 พฤษภาคม 2003) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษา (31 
พฤษภาคม 2003) เปนตน 

 
2.6.2 นโยบายตางประเทศของลาว 
หลังเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองภายใตชัยชนะของพรรคประชาชนปฎิวัติ

ลาวในป 1975 การที่รัฐบาลลาวจําเปนตองพ่ึงพาความชวยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจจาก
กลุมประเทศสังคมนิยมทดแทนที่เคยรับจากสหรัฐฯในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวสังคมนิยม
เพ่ือใหประเทศอยูรอด และประเทศตะวันตก ทําใหนโยบายตางประเทศของลาวในชวงสงคราม
เย็นจึงมุงเสริมสรางความสัมพันธกับกลุมประเทศโคมีคอน (Council for Mutual Economic 
Cooperation: COMECON) เชน สหภาพโซเวียต เยอรมันตะวันออก เชคโกสโลวาเกีย 
บัลแกเรีย คิวบา มองโกเลีย ฮังการี และคิวบา หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและรักษาความสัมพันธ
กับประเทศตะวันตก และองคการสหประชาชาติ  ทําใหลาวไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ
จากออสเตรเลีย สวีเดน และญี่ปุน ในการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ขณะที่
เวียดนามและกัมพูชา ไมไดรับ รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับเวียดนาม  และกัมพูชา ใน
ฐานะพันธมิตรรวมรบเพ่ือพิทักษสังคมนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเพื่อสันติภาพใน
ภูมิภาค ตลอดจนคงความสัมพันธอันดีกับประเทศโลกที่สามเพ่ือประโยชนดานการเมืองระหวาง
ประเทศ  เชนเดียวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือแสวงหาความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจ  และกับประเทศไมฝกใฝฝายใด เฉพาะอยางยิ่งอินเดีย เพ่ือผลประโยชนดานการเมือง
ระหวางประเทศ นอกเหนือไปจากการสนับสนุนการตอสูของประชาชนในประเทศตางๆท่ี
ตองการปฏิวัติสังคมนิยม  เชน เอลซัลวาดอร นิคารากัว และลิเบีย  

ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป ค.ศ. 1991 และการสิ้นสุดลงของสงคราม
เย็น ลาวจึงจําเปนตองทบทวนนโยบายตางประเทศของตนควบคูไปกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ หลัง
การที่ทหารเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ในป ค.ศ. 1989 การลงนามในขอตกลง
สันติภาพกัมพูชาที่กรุงปารีสในป ค.ศ. 1991 ความชวยเหลือจาก สหภาพโซเวียตที่ยุติลง  ทํา
ใหลาวตองหันไปหาความชวยเหลือจากประเทศตะวันตก และองคการระหวางประเทศตางๆ 
ทดแทนความชวยเหลือจากสหภาพโซเวียต  และปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศโดยดําเนิน
นโยบายตางประเทศที่มุงสรางเสริมความสัมพันธแบบรอบดานกับทุกประเทศ บนพ้ืนฐานของ
การอยูรวมกันอยางสันติโดยไมแบงแยกลัทธิอุดมการณ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนและความ 
ชวยเหลือในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ดวยการใหความสําคัญกับ
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก เวียดนาม จีน พมา กัมพูชา และไทย เปนลําดับแรก รองลงมาคือ 
ประเทศรวมอุดมการณ ไดแก รัสเซีย เกาหลีเหนือ คิวบา และประเทศทางตะวันตก ตามลําดับ
เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลงทุนจากตางประเทศ  
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การลงนามในสนธิสัญญาบาหลี ซ่ึงเปนสนธิสัญญามิตรภาพ และความรวมมือกับกลุม 
ประเทศอาเซียน พรอมกับเวียดนามในป ค.ศ. 1992 ทําใหลาวมีสถานะเปนผูสังเกตการณ  
กอนที่จะเขาเปนสมาชิกอาเซียน (ASEAN)  ในป ค.ศ. 1997 แมวาในชวงสงครามเย็น ลาวจะ
ดําเนินนโยบายตางประเทศตามแนวทางสหภาพโซเวียต และเวียดนาม ในการโจมตีความ
พยามยามของอาเซียนในการระงับความขัดแยงในกัมพูชา โดยอางวารัฐบาลปฏิวัติประชาชน
กัมพูชาเปนรัฐบาลเดียวที่ถูกตอง การประชุมใดๆ ระหวางประเทศถือเปนการแทรกแซงกิจการ
ภายใน แตลาวก็พยายามที่จะไมแสดงความเปนปฏิปกษกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
เน่ืองจากตองแสวงหาความชวยเหลือจากตางประเทศ เพ่ือแกไขเศรษฐกิจของประเทศ  

แมลาวจะพยายามดําเนินความสัมพันธกับประเทศตางๆ ใหสมดุลเพ่ือลดการพ่ึงพา
ประเทศใดประเทศหนึ่งเปนหลัก แตขอจํากัดของลาว คือ การไมมีทางออกทะเล ตองพ่ึงพา
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ทําใหลาวตองมีความสัมพันธพิเศษกับเวียดนาม และจีนทั้งดาน
ความม่ันคงและดานเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพันธทางประวัติศาสตร และระบบการเมืองที่
คลายคลึงกัน แมจะพยายามลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเปนหลัก เพ่ือผลในการถวงดุล
กับไทยก็ตาม   

หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง แรงผลักดันของธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ทําใหลาว
ไดรับประโยชนจากบรรยากาศทางการเมืองระหวางประเทศในภูมิภาค นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีน ไทย และกลุมอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากในชวงป ค.ศ. 
1982-1986 โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการหาเสนทางออกทางทะเลแกมลฑลทางตะวันตก
เฉียงใต เชน หยุนหนัน เสฉวน กุยโจว และกวางสี ภายใตกรอบโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่
พัฒนาไปสูความรวมมือในโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
(Greater Mekong Subregion) หรือ GMS ในป ค.ศ. 1992  

สําหรับความสัมพันธและความรวมมือในภูมิภาค นอกจากความรวมมือในฐานะเปนสวน
หน่ึงของประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแตป ค.ศ. 1997 ทําใหลาวสามารถลดการพึ่งพิงทาง
เศรษฐกิจจากเวียดนามและไทย โดยการรับความชวยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆที่
ไมมีพรมแดนติดตอกัน เชน สิงคโปร และมาเลเซีย ลาวยังมีความรวมมือกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาค เชน ความรวมมือในกรอบคณะกรรมาธิการโครงการแมนํ้าโขง (Mekong River 
Commission) การประชุมสุดยอดอยางไมเปนทางการระหวางผูนํารัฐบาลลาว เวียดนาม และ
กัมพูชา (Informal Indochina Summit) และกลุม CLMV (Cambodia, Lao, Myanmar, 
Vietnam) 

หลังลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบสังคมนิยมในป ค.ศ. 1975 ความสัมพันธ
ระหวางไทยและลาวมีลักษณะขึ้นๆ ลง กลาวคือ สัมพันธภาพในลักษณะความรวมมือมี
พัฒนาการตามลําดับจนถึงระดับสูงสุด ขณะเดียวกันความสัมพันธในลักษณะความขัดแยงก็ขึ้นสู
ภาวะตรึงเครียดสูงสุดจนทําใหมีการปะทะกันดวยกําลังทหารหลายครั้งตามตะเข็บชายแดน
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นับตั้งแตป ค.ศ. 1975-1992 และรุนแรงขึ้นตามลําดับ สาเหตุหลักๆ มาจากปญหาความขัดแยง
ตามพรมแดนแมนํ้าโขงซึ่งเปนแนวพรมแดนที่เปนรองน้ําลึกก้ันระหวางสองประเทศ  

ความสัมพันธของทั้งสองประเทศพัฒนาไปในทางที่ ดีขึ้นสมัย พล.อ.เกรียงศักด์ิ 
ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี ในป ค.ศ. 1977 ความตรึงเครียดบริเวณชายแดนเริ่มนอยลง 
ภายใตนโยบายปรับปรุงความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่เปนสังคมนิยม  และการเดินทาง
ไปเยือนลาวของพลเอกเกรียงศักด์ิ และการเดินทางมาเยือนไทยของนายไกสอน พมวิหาน 
นายกรัฐมนตรีลาวในขณะนั้น และรวมกันยืนยันเจตนารมณที่จะทําใหแมนํ้าโขงเปนแมนํ้าแหง
สันติภาพ มิตรภาพ และผลประโยชนรวมกัน รวมทั้งความรวมมือในการปองกันการกระทําของ
ผูกอการรายที่ใชพ้ืนที่บริเวณชายแดนเคลื่อนไหว  

อยางไรก็ดี ลาวยังคงหวาดระแวงฝายไทยมาโดยตลอดวาใหการสนับสนุนพวกตอตาน
รัฐบาลลาว จนนําไปสูความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสองประเทศจากความขัดแยงกรณีปญหา
การพิพาทแยงชิงดินแดนสามหมูบาน  และขยายตัวลุกลามจนกระทั่งนําไปสูการยุติสงคราม
บานรมเกลา-บอแตน  

หลังจากกรณีปญหาบานรมเกลาแลวความตรึงเครียดระหวางไทยและลาวไดลดระดับลง
เน่ืองจากการพยายามปรับความสัมพันธของทั้งสองประเทศทําใหความสัมพันธระหวางไทยและ
ลาวพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเปนลําดับ ความใกลชิดกันทางภูมิศาสตร และความผูกผันกันทาง
ประวัติศาสตร ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมรวมกันบนฐาน
ความสัมพันธในลักษณะเครือญาติ รวมทั้งเง่ือนไขสภาวะแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ลาวปฏิรูปเศรษฐกิจไปสูกลไกตลาด ในป ค.ศ. 
1986 และเขาเปนสมาชิกอาเซียน ในป ค.ศ. 1997  และการปรับปรุงนโยบายของไทยตออินโดจีน
ใหมในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เปนนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะนโยบายขยาย
ความสัมพันธดานการคาและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน โดยการเปลี่ยนสนามรบใหเปน
สนามการคา  ที่สําคัญ ก็คือ การลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือระหวางกัน 
(Treaty of Amity and Cooperation) ในป ค.ศ. 1992 เพ่ือยืนยันวาจะเคารพเอกราชและไม
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งตกลงจะระงับขอขัดแยงโดยสันติวิธี  และการ
เสด็จเยือนลาวของพระราชวงศและประมุขของประเทศ ดวยการเสด็จเยือนลาวเปนคร้ังแรกของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในป ค.ศ. 1990 ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของ
รัฐบาลลาว  และไดเสด็จเยือนลาวหลังจากน้ันทุกป รวมทั้งการเยือนไทยของนายไกสอน พมวิหาน 
ประธานประเทศลาวขณะนั้น และภริยา อยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในป ค.ศ. 1992 แตที่สําคัญ คือ 
การเสด็จเยือนลาวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในป ค.ศ. 
1994 อันเปนการเสด็จเยือนตางประเทศในรอบ  27 ป และทรงเปดศูนยบริการหวยซอน-หวย
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ซ้ัว อันเปนโครงการในพระราชดําริที่ เมืองนาซายทอง แขวงเวียงจันทน หลังทรงเปนประธาน
เปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว รวมกับนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวในขณะนั้น 

ลาวและไทยไดบรรลุความตกลงและลงนามในสนธิสัญญาสําคัญๆ หลายฉบับ เชน 
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 
และสารตั้งตน (17 สิงหาคม 2001)  บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน 
(18 ตุลาคม 2002) สนธิสัญญาวาดวยการโอนตัวผูตองคําพิพากษาและความรวมมือในการ
บังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (20 มีนาคม 2004) ความตกลงวาดวยกรอบความ
รวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ลาว (20 มีนาคม 2004) และบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานการศึกษา (20 มีนาคม 2004)  เปนตน 

กลไกในการปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางความรวมมือและแกไขปญหาในกรอบทวิ
ภาคีที่สําคัญระหวางไทยและลาว ไดแก คณะกรรมาธิการวาดวยความรวมมือไทย-ลาว  
คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว คณะกรรมการเขต
แดนรวมไทย-ลาว คณะกรรมการรวมทางการคาไทย-ลาว  คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ดานธุรกิจและการลงทุน  การประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว 
และสมาคมไทย -ลาว  เ พ่ือมิตรภาพ  กรอบยุทธศาสตรความรวมมือ เชน   ACMECS 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) หรือยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง   

สถานะภาพความสัมพันธระหวางไทยและลาวในหลายๆ เรื่องแมวาจะมีการแกไขลุลวง
ไปดวยดี แตปญหาสําคัญที่ลาวยังคงมองวาไทยไมจริงใจ ก็คือ ปญหาขบวนการตอตานรัฐบาล
ลาว เพราะเปนปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของลาว กระแสความคิดหลักที่ผานผานกลไกของ
พรรคประชาชนปฎิวัติลาว  ตําราเรียน เอกสารทางประวัติศาสตร และสื่อมวลชนอันเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในการสรางความรูสึกชาตินิยม 
(Nationalism) และการบูรณาการชาติ (National Integration) เปนปจจัยพ้ืนฐานทางสังคมที่ลวน
มีสวนในการกําหนดนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ เฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวาง
ลาวและไทย ซ่ึงไมสามารถหลีกเลี่ยงมิติทางประวัติศาสตรที่มีทั้งความรวมมือและความขัดแยง
กัน  

อาจกลาวไดวา ความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและลาวนั้นแทบไมมี
ความคืบหนาแตอยางใดนับตั้งแตไทยไดมอบรางความตกลงวาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรม
ใหลาวพิจารณาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1996 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการรวมมือทาง
วัฒนธรรมระหวางกัน   

การครอบงําของสื่อไทยโดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศนที่มีบทบาทแทรกซึมเขาไปเปนสวน
หน่ึงในการดําเนินชีวิตของคนลาว แมวาสิทธิในการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนลาวจะเริ่มมีมาก
ขึ้นก็ตาม  แตสื่อประเภทเดียวกันของลาวไมสามารถแขงขันกับไทยไดทั้งในแงปริมาณและ
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คุณภาพ เพราะเทคโนโลยีและการจัดรายการของไทยที่มีสีสันมากกวาและไดเปรียบในแงภาษา
ที่คนลาวเขาใจมากกวาภาษาอ่ืน   โดยปญหาการขาดความระมัดระวังของสื่อไทยไดกลายเปน
ปญหาที่สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางไทยและลาว แมวาลาวจะใหความสําคัญกับไทย
อยางมากในฐานะเพื่อนบานใกลชิด แตในความใกลชิดที่มีพรมแดนติดตอกัน มีภาษาพูด ภาษา
เขียนที่เกือบเปนภาษาเดียวกัน มีศาสนา ชาติพันธุ ประเพณี และวัฒนธรรม ที่คลายกัน ได
กลายไปเปนเง่ือนไขที่สําคัญตอการครอบงําวัฒนธรรมลาว นอกจากน้ี การเมือง การปกครอง ที่
แตกตางกัน ทําใหทางลาวจําเปนตองใหความสําคัญกับสื่อตางๆ ของไทยเพราะเสรีภาพในการ
นําเสนอขาวสารของสื่อไทย อาจจะสงผลตอความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมืองของลาวได   
 
 2.6.3 นโยบายตางประเทศของพมา  
 นโยบายตางประเทศที่รัฐบาลพมายึดถือมาตลอดนับตั้งแตไดรับเอกราชจากอังกฤษในป 
ค.ศ. 1948 คือ นโยบายวาดวยความเปนกลาง (neutral policy) นโยบายนี้มีรากฐานอยูบน
ปรัชญาของการรักษาสมดุลของประเทศในการที่จะไมเอนเอียงไปอยูขางใดขางหน่ึงจนทําใหอีก
ฝายตองหวาดระแวง และปจจัยหลักของนโยบายตางประเทศนี้มาจากที่ตั้งของประเทศพมา
น่ันเองซึ่งอยูตรงกลางระหวางสองมหาอํานาจของเอเชียซ่ึงไดแก จีนและอินเดีย การเอนเอียง
ของพมาไปทางจีนก็จะทําอินเดียหวาดระแวงพมา และหากพมาจะเอนเอียงมาทางอินเดียก็อาจ
ทําใหจีนไมพอใจได ดังน้ัน นโยบายที่ดีที่สุดคือ ความเปนกลางนั่นเองที่จะทําใหพมาปลอดภัย
จากทั้งสองประเทศได ซ่ึงรัฐบาลพมาก็ไดยึดถือนโยบายนี้อยางเครงครัดตลอดมาจวบจนถึงป 
ค.ศ. 1988 
 อยางไรก็ตาม แมวาพมาจะยึดถือนโยบายความเปนกลาง หากแตในความเปนกลางนั้น
ก็ยังมีความตางกันอยูบาง ขึ้นอยูกับบริบททางการเมืองของประเทศ ตลอดจนบริบทของ
การเมืองระหวางประเทศ ดังนั้น หากพิจารณานโยบายความเปนกลางของพมาอยางลึกซ้ึงก็จะ
พบวาในชวงระหวางป ค.ศ. 1948 จนถึง ค.ศ. 1962 น้ัน นโยบายความเปนกลางของพมาน้ัน
เนนอยูที่การรักษาสมดุลของการสานสัมพันธกับประเทศตางๆ รอบบานภายในภูมิภาคและกับ
ชุมชนโลก เปนชวงเวลาที่พมาสัมพันธกับประเทศทุกประเทศอยางเสมอภาค มีการเปดสัมพันธ
กับนานาประเทศ โดยรัฐบาลไดกําหนดกรอบการดําเนินนโยบายไวดังน้ี11คือ  

1) ตรวจสอบปจจัยตางๆ ของนโยบายตางประเทศของชาติตางๆ อยาง
เที่ยงธรรมตามความเปนจริง 

2) เปนมิตรกับทุกประเทศ 

                                                 
11 Maung Maung, 1957, p. 145. 
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3) ยอมรับความชวยเหลือจากตางประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศบน
เง่ือนไขที่วาความชวยเหลือน้ันเปนการใหเปลาโดยไมมีผลตอบแทนใดๆ และไมมีผลกระทบตอ
อธิปไตยของพมา 

4) พมามีความมุงม่ันในการสรางสันติภาพในโลกและใหความชวยเหลือ
แกประเทศที่ตองการความชวยเหลือ 

ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 14 ป (ค.ศ. 1948-1962) นโยบายตางประเทศของพมาจึง
มุงเนนที่จะสานสัมพันธกับทุกประเทศ กลาวไดวาเปนนโยบายเปนกลางอยางสรางสรรค 
(Positive Neutral)  

อยางไรก็ตาม การเมืองของพมาไดมีการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญใน ป ค.ศ. 1962 โดย
คณะนายทหารนําโดย นายพล เน วิน ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนของ อู นุ พรอมกัน
น้ันก็ไดเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจไปสูความเปนสังคมนิยม โดยกําหนดวา
รัฐบาลในสมัยการปกครองของสภาปฏิวัติน้ันจะใชการปกครองที่เรียกวา “สังคมนิยมวิถีพมา” 
(The Burmese Way to Socialist) ซ่ึงมีคําอธิบายวาหมายถึง “การมีสวนรวมของทุกคนในงาน
ซ่ึงเปนเจาของรวมกันของคนทั่วไป และเปนการวางแผนที่มุงตอความเพียงพอและความพึง
พอใจของทุกคน เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมุงหมายตอการสรางสังคมใหมใหทุกคนใหมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ และมีขวัญกําลังใจดีขึ้น ดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุขและมีความม่ังคั่ง12”  และ
ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งมาสู
ระบบพรรคเดียว และจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีมาสูระบบสังคมนิยมวิถีพมา หากแต
นโยบายตางประเทศก็ยังคงเหมือนเดิมน่ันคือ นโยบายเปนกลาง หากแตนโยบายเปนกลางใน
ระหวางป ค.ศ. 1962 -1988 น้ี มีความตางจากนโยบายเปนกลางในยุคแรก (ค.ศ. 1948-1962) 

รัฐบาลทหารของพมาในยุคสังคมนิยมวิถีพมา เร่ิมทําการโดดเด่ียวพมาออกจาก
ประชาคมโลก ในชวงนี้เองที่องคกรตางชาติในพมาเร่ิมถูกกีดกันและควบคุมอยางเขมงวด 
องคกรดานขอมูลขาวสารถูกหามดําเนินกิจกรรม ทางดานการศึกษาและวัฒนธรรมที่สัมพันธกับ
นานาประเทศถูกยกเลิก การออกวีซาใหชาวตางชาติเขาพมายากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ไม
สนับสนุนใหชาวพมาไปตางประเทศเชนกัน นักขาวตางประเทศถูกกีดกันไมใหเขาประเทศ การ
สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพถูกควบคุมอยางเขมงวด หนังสือพิมพเอกชนถูกปดเหลือ
เพียงสื่อมวลชนที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดย
เอกชนโดยเฉพาะจากหมอสอนศาสนาถูกโอนไปเปนโรงเรียนของรัฐ กลาวโดยยอ นโยบายเปน
กลางยุคนายพล เน วิน โดดเด่ียวตนเองจากชุมชนโลก จํากัดบทบาทของพมาในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็กีดกันไมใหตางชาติเขาไปมีบทบาทใดๆ ในพมาไมวาจะเปน

                                                 
12 เกียรติชัย พงษพานิช, 2536, 48. 
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ดานการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเผยแพรวัฒนธรรม ศาสนา รวมไปถึงการศึกษา นโยบาย
เปนกลางในยุคน้ีเปนโยบายเปนกลางเชิงลบ (Negative Neutralism)  

ชวงที่พมาโดดเด่ียวตนเองจากชุมชนโลกนี้เองที่ทําใหพมาเกือบจะถูกลืมไปโดยสิ้นเชิง 
ทั้งน้ี เพราะพมามีปญหาภายในที่ซับซอนและยุงยากจนเกินกวาที่จะเอาไปรวมในพันธกิจตางๆ 
กับชุมชนโลก อีกสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลพมามุงเนนที่การลางอิทธิพลจากตางชาติโดยเฉพาะ
ดานการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยหันไปหาปรัชญาการพ่ึงพาตนเองไมพ่ึงพาตลาด
ตางชาติดานเศรษฐกิจ สวนดานศาสนาวัฒนธรรมนั้น เปนการหวนกลับไปหารากเหงาของ
สังคมด้ังเดิมของพมา และปฏิเสธวัฒนธรรมตะวันตก ดังน้ัน จึงเปนเรื่องไมแปลกที่พมาไม
สนับสนุนใหเยาวชนของพมาไปศึกษาตางประเทศหรือรับความชวยเหลือดานการศึกษาและ
อบรมจากตางประเทศ ทําใหวิทยาการของพมานับตั้งแตป ค.ศ. 1962 เปนตนมาเริ่มย่ําอยูกับที่ 
ไมพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเฉกเชนประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคเอเชียอาคเนย เชน 
ไทย สิงคโปร มาเลเซีย หรือฟลิปปนส เปนตน 

หลังจากที่พมาถูกหลงลืมไปเปนเวลา 26 ป (ค.ศ. 1962-1988) พมาก็กลับมาเปนขาว
รอนของโลกอีกคร้ัง ในป ค.ศ. 1988 อันเนื่องมาจากการเดินขบวนประทวงของประชาชนพมา
ทั่วประเทศในเดือนสิงหาคม 1988 โดยประชาชนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงดานการเมือง 
การปกครองและเศรษฐกิจ ดานการเมืองใหยกเลิกการปกครองแบบพรรคเด่ียว หันไปสู
การเมืองระบบหลายพรรค และใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือใหพรรคการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้ง
สูงสุดเปนฝายจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน ใหทหารกลับไปทําหนาที่ดูแลประเทศชาติ และใหระบบ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสมากขึ้น การประทวง
ของประชาชนเริ่มตนที่เมืองยางกุงไดระบาดไปทั่วประเทศทําใหรัฐบาลทหารตัดสินใจสลายการ
ชุมนุมประทวงดวยการใชกําลังเขาปราบปราม ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวน
มาก นักศึกษา นักการเมืองและเรียกรองการเปลี่ยนแปลง สวนหนึ่งตองหลบหนีออกจากพมา 
เพ่ือเปนการแกไขสถานการณทางการเมือง คณะนายทหารชุดใหมไดทําการยึดอํานาจและ
แตงตั้งคณะผูบริหารประเทศชุดใหมเรียกวา “สภาฟนฟูกฎระเบียบแหงรัฐ” (SLORC)  

สถานการณการปราบปรามประชาชนของทหารและรัฐบาลของพมาในขณะนั้น 
กอใหเกิดการวิพากษวิจารณในเวทีโลก รัฐบาลของนานาประเทศพากันประทวงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของรัฐบาลทหารพมา อีกทั้งไมใหการยอมรับรัฐบาลใหมของพมาหรือ SLORC ใน
ทามกลางวิกฤตการณทางการเมืองในป ค.ศ. 1988 น้ี ประเทศจีนและประเทศตางๆ ในเอเชีย
ยกเวนอินเดีย ตางมีความเห็นทวนกระแสจากตะวันตกและใหการยอมรับรัฐบาลใหมของพมา 
โดยเฉพาะประเทศจีนนั้นไดเขาไปใหความชวยเหลือแกพมาอยางเปดเผยไมวาจะเปนความ
ชวยเหลือดานเศรษฐกิจหรือดานการเมือง ในขณะท่ีประเทศตางๆ ในเอเชีย อันไดแก ญ่ีปุน 
เกาหลีใต และสมาชิกอาเซียน ตางก็เปดสัมพันธไมตรีกับรัฐบาลใหมของพมาอยางกระตือรือรน 
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อนุสนธิจากการถูกบอยคอตและประณามจากชุมชนโลกโดยเฉพาะประเทศในซีก
ตะวันตก ทําใหรัฐบาลใหมของพมาเปดประเทศและเริ่มสานสัมพันธกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค
อยางรวดเร็ว รัฐบาลใหมของพมาใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบานเฉกเชน จีน ไทยและ
สมาชิกอาเซียน โดยการเปดโอกาสใหประเทศเหลาน้ีเขาไปลงทุนและคาขายกับพมาภายใต
นโยบายเศรษฐกิจใหมคือ การคาเสรี พรอมทั้งประกาศกฎหมายวาดวยการลงทุนจากตางชาติ 
(The Foreign Investment Law 1988) ยกเลิกระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมวิถีพมา และหันมาชู
นโยบายการตลาด เปดเสรีใหเอกชนพมาเขามาลงทุนในกิจการตางๆ และดําเนินธุรกิจได 

การเปดประเทศใหมอีกคร้ังของพมาทําใหพมาตระหนักวาประเทศพมามีชองวางในการ
พัฒนาดานองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมอยางมหาศาล เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน
เชน ไทย และประเทศตางๆ ในภูมิภาคท่ีมีความเจริญรุดหนาไปไกลกวาพมาหลายชวงนี้ เปน
เหตุใหพมาหันกลับมาใหความสําคัญกับการเพ่ิมพูนความรู วิทยาการใหกับเยาวชนรุนใหมของ
ตนอยางแทจริง กอรปกับการที่พมาไดเขามาเปนสมาชิกขององคกรอาเซียนในป ค.ศ. 1997 ทํา
ใหพมาไดเขามาสัมพันธกับประเทศสมาชิกในอาเซียนในหลายมิติมากขึ้น นอกเหนือไปจาก
การคาการลงทุน การเขามาเปนสมาชิกอาเซียนทําใหพมาตองจัดสงคณะบุคคลไปรวมการ
ประชุมกับอาเซียนในเวทีตางๆ มากขึ้น การพบปะกับความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่
หลากหลายทําใหรัฐบาลพมาเปดรับความชวยเหลือดานการอบรม ทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีใหมๆ จากประเทศสมาชิกเพ่ิมขึ้น แมวาการคัดเลือกบุคคลไปรับการอบรมจะยังคง
จํากัดอยูในหมูขาราชการบางกลุม หากแตการประชุมและการอบรมที่มากคร้ังน้ันทําใหโอกาสได
แผกระจายไปสูบุคคลจํานวนหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ปจจุบันพมาไดเปดสัมพันธดานตางประเทศกับนานาประเทศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
แมวาประเทศทางตะวันตกจะยังคงคว่ําบาตรและแทรกแซงพมา หากแตก็มีหลายประเทศที่เห็น
ประโยชนกับการสัมพันธกับพมา ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะพมาเปนประเทศที่มีศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ประกอบปจจัยทางภูมิศาสตรที่ที่ตั้งที่เปนจุดเชื่อมระกวางเอเชียตะวันออกกับเอเชีย
ใต ซ่ึงสามารถเปดประตูไปสูประเทศตางๆ รอบทิศ ทําใหทั้งจีนและอินเดียตองการที่จะเขาไปใช
ประโยชนจากพมาเพ่ือขยายโอกาสดานเศรษฐกิจของตน นอกจากน้ี พมายังอุดมสมบูรณไป
ดวยทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนพลังงาน แรธาตุ อัญมณี เปนตน สงผลใหพมาเปนประเทศ
เนื้อหอมที่หลายประเทศตองการจะคบคาสมาคมดวย  
 ประเทศไทยในฐานะเปนประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกับพมาประมาณกวา 
2,000 กิโลเมตร ก็ไมตางกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคที่เห็นความจําเปนในการรักษาสัมพันธภาพที่
ดีกับประเทศพมา ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันทําใหไดรับผล
สะเทือนจากปญหาภายในของกันและกัน ไมวาจะเปนปญหาดานกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 
ปญหาดานยาเสพติด ปญหาแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมาย ปญหาการคามนุษย ฯลฯ แลวยัง
พบวาทั้งไทยและพมาตางตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหาเหลาน้ีใหหมดไป 
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การสานสัมพันธกับพมาจึงเปนสิ่งที่รัฐบาลไทยใหความสําคัญ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของไทยก็
จําเปนตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติไมนอย ไมวาจะเปนดานพลังงาน แรธาตุ ไม อัญมณี และ
อาหารทะเล อีกทั้งพมายังเปนตลาดใหญของสินคาไทยอีกประการหน่ึงดวย ในเวลาเดียวกัน
ประเทศพมาก็มีความจําเปนตองคบคาสมาคมกับไทย ทั้งน้ี เพราะไทยสามารถเปนทางออก
ใหกับพมาในการหลีกเลี่ยงการตกอยูใตอิทธิพลของจีนและอินเดีย การเปนมิตรที่ดีกับไทยจะ
ชวยใหพมามีทางเลือกที่จะไมตองพ่ึงพาจีนและอินเดียจนเกินไป การสานสัมพันธของทั้งสอง
ประเทศใหแนบแนนจ้ึงเปนความจําเปนที่รัฐบาลของประเทศทั่งสองประเทศ ซ่ึงปจจุบันทั้งไทย
และพมาก็มีขอตกลงรวมกันในหลายโครงการภายใตกรอบความรวมมือตางๆ อาทิ กรอบ 
ACMECS GMS BIMSTEC ซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายมิติตั้งแตเศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม ซ่ึงความรวมมือทางดานการศึกษาก็ถือวาเปนหน่ึงในโครงการสานสัมพันธดาน
ตางประเทศดวยเชนกัน 
  

สถานการณความสัมพันธไทย-พมา 
ความรวมมือระหวางไทยกับประเทศพมาที่มีอยูในปจจุบันไดครอบคลุมทั้งดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม โดยไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับพมาเม่ือวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ.2491 และมีการเปดสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองฝายเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2492 ไทยและพมามีความสัมพันธใกลชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน โดยมี
ความสัมพันธกวางขวางทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการ
แลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ ปจจุบันมีนายบรรสาน บุนนาค ดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศพมาและนายเย วิน (U Ye Win) เปนเอกอัครราชทูตพมา
ประจําประเทศไทย13 ปจจุบันประเทศทั้งสองมีขอความตกลงที่สําคัญระหวางกัน ไดแก14 

 ความตกลงทางการคาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมา
ลงนามเม่ือวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 

 บันทึกความเขาใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมทางการคาไทย – พมา ลงนาม
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 

 บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวา
ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2533 

                                                 
13 กรมเอเชียตะวันออก ,กระทรวงตางประเทศ ,ความสัมพันธระหวางไทยกับสหภาพพมา [Online], 
Accessed 20 July 2008 Available from http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=49/. 
14 เพ่ิงอาง. 
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 บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมา
เก่ียวกับเขตแดนคงที่ชวงแมนํ้าสาย-แมนํ้าสบรวก ลงนามเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2534 

 ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย-พมา ลงนามเม่ือวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2536 

 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยการ
กอสราง กรรมสิทธิ์ การจัดการและบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพขามแมนํ้าเมย/ทองยิน 
ลงนามเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาเพ่ือการคา
ชายแดนระหวางประเทศทั้งสอง ลงนามเม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2539 

 บันทึกความเขาใจวาดวยการธนาคาร ลงนามเม่ือวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539 
 หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับพมาวาดวยการขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง ลง
นามเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

 บันทึกความเขาใจเรื่องการรับซ้ือไฟฟาจากพมา ลงนามเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 
 ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสหภาพพมา ลงนามเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

 ความตกลงดานวัฒนธรรมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพ
พมา ลงนามเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท และสารตั้งตน ลงนามเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

 ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสหภาพพมาเพ่ือการ
เวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวนที่เก่ียวกับภาษีเก็บจาก
เงินได ลงนามเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 

 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน ลงนามเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2546 

 ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการลงทุนระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของพมา ลงนามเมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 

 หนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยการอํานวยความสะดวกงานกอสรางถนนในสหภาพพมา สาย
เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี ลงนามเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 บันทึกความเขาใจความรวมมือไทย-พมาวาดวยการจัดการทรัพยากรนํ้า ลงนามเม่ือ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  
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 บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานไฟฟาพมาวาดวย
ความรวมมือในโครงการไฟฟาพลังนํ้าที่ลุมนํ้าสาละวินและลุมนํ้าตะนาวศรี ลงนามเม่ือ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  

 บันทึกความเขาใจเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ระหวางสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ 
Central Control Board on Money Laundering พมา ลงนามวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 

 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการเกษตรไทย-พมา ลงนามเม่ือ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 ที่กรุงยางกุง 

 บันทึกความตกลงวาดวยการกอสราง การถือครองกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการ
โครงการเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าฮัทจีลงนามเม่ือ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่กรุงยางกุง 
 
นอกจากนี้แลวในปจจุบันประเทศไทยยังมีโครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ที่ทํากับประเทศพมาหลายโครงการผานกระทรวงตางๆ โดยในป พ.ศ. 2550 มีมูลคาทั้งสิ้น 
20,767,725.56 บาท แยกตามหนวยงานดังตารางที่ 2.5  

 
ตารางที่ 2.5 ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีประเทศไทยใหแกพมา มกราคม – ธันวาคม     

พ.ศ.2550 
กระทรวง สาขา มูลคา 

กระทรวงพลังงาน พลังงาน 16,484,000.00 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หลากสาขา 342,500.00 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

97,547.00 

กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา 450,000.00 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

459,766.47  

กระทรวงแรงงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

161,130.00 

กระทรวงคมนาคม การขนสง 385,240.00 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 

การพัฒนาสังคม 1,724,675.22 
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กระทรวง สาขา มูลคา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกรรม 672,866.87 

รวม  20,767,725.56 

ที่มา: กระทรวงตางประเทศ, 2551. 
 
โดยในปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองมีประเด็นที่นาพิจารณาทั้งใน

ความสัมพันธดานการเมือง ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ และความสัมพันธดานสังคมวัฒนธรรม 
ดังน้ี 

 
 ดานการเมือง 

ในดานการเมืองน้ันแนวนโยบายความมั่นคงแหงชาติของประเทศไทยตอพมา มี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในความสัมพันธระหวางกัน และให
ความสัมพันธ ดําเนินไปบนพื้นฐานของความใกลชิดทางวัฒนธรรมและเสริมสรางความไววางใจ
ระหวางกัน และมุงใหประเทศพมามีการพัฒนาในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและอยู
รวมกันกับไทยอยางฉันทมิตร โดยเฉพาะบริเวณชายแดน ไทย-พมา มีความม่ันคงปลอดภัย15 
โดยประเทศทั้งสองไดมีการรวมกันสรางกลไกในการประสานงานดานความม่ันคงโดยมี
คณะทํางานรวมระหวางทั้ง 2 ประเทศเรียกวา “คณะกรรมการรวมมือเพ่ือความม่ันคงชายแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน” มีการทํางานรวมกันใน 4 ระดับ ไดแก 
       1) คณะกรรมาธิการรวมไทย-พมา (Thailand – Myanmar Joint Commission on 
Bilateral Cooperation: JC) ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทั้งสองประเทศเปน
ประธานรวมเพ่ือสงเสริมความสัมพันธในภาพรวม 
       2) คณะกรรมการเขตแดนรวม (Joint Boundary Committee: JBC) ซ่ึงรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงการตางประเทศทั้งสองประเทศเปนประธานรวม เพ่ือแกไขปญหาเขตแดนรวมกัน  
       3) คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) โดยมี 
แมทัพภาค 1 หรือ 3 หรือ 4 เปนประธานฝายไทย กําหนดใหมีการหมุนเวียนจัดประชุมขึ้นทุกๆ 
6 เดือน โดยประมาณ หากทั้งสองฝายมีความพรอม โดยทั้งสองฝายไดดําเนินการอยูบนพ้ืนฐาน
ของการประสานประโยชนรวมกัน พรอมทั้งมีการนําขอหารือเก่ียวกับปญหา ซ่ึงยังอยูระหวาง
การพิจารณากําหนดขอยุติในระดับคณะกรรมการที่เก่ียวของเขาสูการพิจารณา เพ่ือลดความ
ขัดแยงกันในปจจุบัน อันอาจจะเกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนได สงผลใหการ

                                                 
15 กรมกิจการชายแดนทหาร ,นโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศเพื่อนบาน [Online], 
Accessed  20 July 2551 Available from http://web.schq.mi.th/~tncbcc/command_ mayan.html/. 
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ประชุมดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางดีในทุกๆ ดาน  โดยเฉพาะการสนับสนุนให
ความสัมพันธระหวางกองทัพทั้งสองประเทศใหเกิดความแนนแฟนกันมากขึ้น  

4) คณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น (Township Border Committee: TBC) เปน
คณะกรรมการชายแดนหนวยยอยลงมา ในระดับอําเภอเพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจ
อันดีในระดับของผูปฏิบัติงานในพื้นที่ สําหรับหัวขอสําคัญที่นําเขาหารือ ไดแก การเสริมสราง
ความรวมมือและการพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน ทั้งฝายทหาร ขาราชการพลเรือน และ
ราษฎรของทั้งสองฝาย การสงเสริมการคาบริเวณชายแดน ปญหาชนกลุมนอย/กลุมตอตานตาม
แนวชายแดน และปญหาการหลบหนีเขาเมือง รวมทั้งแรงงานตางดาว โดยมีรูปแบบการประชุม
ทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการขึ้นอยูกับความเรงดวนและประเด็นปญหา  
 คณะกรรมการระดับตางๆ เหลาน้ีเปนกลไกสําคัญในการแกปญหาระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาท่ีเกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนของประเทศทั้งสอง โดยทั้งสองฝายได
ดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของการประสานประโยชนรวมกัน พรอมทั้งมีการนําขอหารือเก่ียวกับ
ปญหา ซ่ึงยังอยูระหวางการพิจารณากําหนดขอยุติในระดับคณะกรรมการที่เก่ียวของเขาสูการ
พิจารณา เพ่ือลดความขัดแยงกันในปจจุบัน อันอาจจะเกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ชายแดนได สงผลใหการประชุมดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางดีในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ
การสนับสนุนใหความสัมพันธระหวางกองทัพทั้งสองประเทศใหเกิดความแนนแฟนกันมากขึ้น 
 
 ดานการคาและการลงทุน 
  ประเทศไทยและพมามีความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจที่กวางขวางทั้งทางดาน
การคาและการลงทุน โดยไทยและพมามีกลไกความรวมมือในกรอบคณะกรรมาธิการรวม
ทางการคาไทย-พมา (Joint Trade Commission: JTC) ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ของทั้งสองประเทศเปนประธานรวม เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทางการคา
ระหวางกัน 

ในดานการคานั้นไทยเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของพมา โดยในป พ.ศ.2548 มีมูลคา
การคารวม จํานวน 100,316.5 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2547 รอยละ 27.2) โดยไทยนําเขา 
71,915.9 ลานบาท และสงออกไปพมา 28,400.6 ลานบาท ทําใหไทยเสียเปรียบดุลการคา 
43,515.3 ลานบาท (สวนหนึ่งมาจากคาใชจายในการซื้อกาซธรรมชาติจากพมา) สินคาสงออกที่
สําคัญของไทย ไดแก ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ เม็ดพลาสติก เปนตน สําหรับสินคาที่ไทยนําเขาจากพมา ไดแก กาซธรรมชาติ ไมซุง 
ไมแปรรูป สินแรโลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ เหล็ก เหล็กกลา และถานหิน เปนตน (ดูตารางที่ 2.6) 
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ตารางที่ 2.6 ประเทศคูคาที่สําคัญของพมาในป พ.ศ. 2550 

ตลาดสงออก มูลคา 
(ลานจั๊ต) 

สัดสวน 
(%) 

แหลงนําเขา มูลคา 
(ลานจั๊ต) 

สัดสวน 
(%) 

1. ไทย 
2. อินเดีย 
3. จีน 
4. สิงคโปร 
5. ญ่ีปุน 
6. อ่ืนๆ 

6,719.3 
1,955.6 
1,644.0 

807.3 
737.3 

4,833.8 

40.2 
11.7 
9.9 
4.8 
4.4 

29.0 

1. สิงคโปร 
2. จีน 
3. ไทย 
4. ญ่ีปุน 
5. มาเลเซีย 
6. อ่ืนๆ 

3,471.5 
2,819.0 
1,054.2 

920.4 
666.1 

2,407.3 

30.6 
24.9 
9.3 
8.1 
5.9 

21.2 
มูลคาสงออกรวม 16,697.3 100.0 มูลคานําเขารวม 11,338.5 100.0 
ท่ีมา : Central Statistical Organization (CSO), 2551. 

 
นอกจากน้ีในดานการลงทุน ปจจุบันภาคเอกชนไทยลงทุนในพมารวมทั้งสิ้น 57 

โครงการ คิดเปนมูลคา 7,376 ลานดอลลารสหรัฐ การลงทุนของไทยในพมาที่สําคัญ ไดแก การ
ลงทุนในสาขาพลังงาน (นํ้ามันและกาซธรรมชาติ) ประมง อุตสาหกรรมโรงแรมและการ
ทองเท่ียว รวมถึงการแปรรูปสินคาเกษตรกรรมดวย 

 
ดานสังคมวฒันธรรม 
โดยที่ไทยและพมามีพรมแดนติดตอกันและประชาชนของทั้งสองประเทศมีความ

คลายคลึงทางดานวัฒนธรรมและศาสนา ในภาพรวมรัฐบาลไทยและพมาไดลงนามในความตก
ลงทางวัฒนธรรมเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 นอกจากน้ียังไดดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก 
โครงการอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแกวัดในพมาซ่ึงกระทรวงการ
ตางประเทศดําเนินการติดตอกันมาปน้ีเปนปที่ 10 การเชิญผูสื่อขาวพมาเยือนประเทศไทย การ
สนับสนุนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศของพมา การจัดโครงการวาด
เขียนเก่ียวกับประเทศไทยในหมูเยาวชนพมา เปนตน ทั้งน้ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลพมายัง
สามารถสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือดานวัฒนธรรมและศาสนาเพิ่มเติมไดอีกเพ่ือสงเสริม
ความเขาใจอันดีในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น 

นอกจากน้ีในฐานะประเทศเพื่อนบาน ประเทศไทยก็ไดใหความชวยเหลือเม่ือเกิดวิกฤติ
ตางๆ ในประเทศพมาตลอดมา ดังเชนในเหตุการณที่ประเทศพมาประสบกับภัยธรรมชาติพายุ
ไซโคลนนารกีส พัดเขาทําความเสียหายในที่ราบลุมปากแมนํ้าอิระวดีและเมืองชายฝงทางตอน
ใต โดยเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 รัฐบาลพมาไดประกาศตัวเลขผูเสียชีวิตอยางเปน
ทางการจํานวน 84,537 คน และสูญหายอีก 53,836 คน แมวาจะมีความชวยเหลือจากองคกร
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นานาชาติและองคกรชาวบานในทองถิ่นจํานวนมาก แตก็พบวายังมีประชาชนอยางนอยอีกกวา 
1 ลานคนตองเผชิญกับผลกระทบและรอคอยความชวยเหลืออยูในพ้ืนที่16 

ประเทศไทยถือเปนประเทศแรกๆ ที่ไดเขาไปใหความชวยเหลือ ทั้งความชวยเหลือจาก
หนวยงานภาครัฐ เชน จากกระทรวงสาธารณสุขที่ไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 10 ลานบาทเพ่ือ
จัดหาเวชภัณฑ อาหารสําเร็จรูป ชุดประสบภัยฉุกเฉิน 50,000 ชุด รวมทั้งของใชจําเปนอ่ืนๆ 
ความชวยเหลือจากกระทรวงตางประเทศที่ไดมอบเงินจํานวน 1 แสนเหรียญสหรัฐ ผานทาง
เอกอัครราชทูตประเทศพมาประจําประเทศไทย เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแก
ประชาชนในประเทศพมา รวมถึงความชวยเหลือจากกองทัพไทยที่ไดจัดมอบสิ่งของชวยเหลือ 
อาทิ อาหารสําเร็จรูป นํ้าด่ืม และยารักษาโรคเวชภัณฑตางๆดวยเชนกัน รวมถึงการใหความ
ชวยเหลือในดานการจัดสงโดยใชเคร่ืองบิน ซี-130 ของกองทัพอากาศในการลําเลียงดวย  

นอกจากนี้หนวยงานภาคเอกชนก็ไดเปนกําลังสําคัญในการรวบรวมความชวยเหลือจาก
ประชาชนจากภาคสวนตางๆ ทั้งสภากาชาดไทยที่ไดจัดเตรียมของอุปโภค-บริโภค จํานวน 12 
ตัน เพ่ือสงไปใหทางการพมา, สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคาไทยที่ไดใหความรวมมือใน
การจัดซ้ืออุปกรณกอสรางตางๆ อาทิ ตะปู สังกะสี ผาใบกันฝนในราคาเปนธรรม เพ่ือนําไป
ชวยเหลือผูประสบภัยในประเทศพมา รวมถึงสมาคมไทย-พมา ที่ไดมอบเงินชวยเหลือเพ่ิมเติม
จํานวน 3 แสนบาทอีกดวย17  

เหนือสิ่งอ่ืนใดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี ก็ไดทรงมีพระราช
สาสนถึงประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐแหงสหภาพพมา เพ่ือแสดงความเสียพระ
ราชหฤทัยกรณีเกิดพายุไซโคลนนารกีสที่ประเทศพมา18 อีกทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ยังไดมีรับสั่งใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแกนประสานจัดหนวยแพทย
พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ชุดแรกจํานวน 30 คน ไปใหการรักษาพยาบาล
ชาวพมาที่ประสบภัยดวย ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ไดเผื่อแผไปถึงประชาชนชาวพมาที่
ประสบภัยเหลาน้ีดวย19 

 
 
 
 
 

                                                 
16 มูลนิธิสงเสริมสันติวิถี,  60 วันหลังเหตุการณนารกีส [Online], Accessed 18 July 2008 Available from 
http://www.burmaissues.org/New_Thai_site/home2.html/. 
17 “พมาจอ 5 หมื่นศพ-นารกีสฤทธิ์เทาสึนามิ.” ขาวสดรายวัน, 7 พฤษภาคม 2551.  
18 เพ่ิงอาง. 
19“พมาไฟเขียวทีมแพทยพระราชทาน.” ผูจัดการรายวัน, 15 พฤษภาคม 2551. 
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 2.6.4 นโยบายตางประเทศของเวียดนาม 
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1988 หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลาย เวียดนามไดนํา

นโยบายดานการตางประเทศที่ Hensengerth (2005) เรียกวา “นโยบายการตางประเทศรอบ
ดาน” (omni - directional foreign policy) ที่เนนการสรางความสัมพันธแบบพหุภาคีและความ
หลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป และเพ่ือความเปนอิสระในทางกิจการ
ตางประเทศและเศรษฐกิจ นโยบายดังกลาวพัฒนาไปพรอมๆ กับการทําระบบเศรษฐกิจใหเปน
สากล ซ่ึงวิธีการทั้งสองประการทําใหเวียดนามมีความเจริญและพัฒนาทางดานวัตถุ ทั้งยังเขา
ไปมีสวนรวมและมีบทบาทในองคกรและกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง อาเซียน  
รวมทั้งคณะกรรมมาธิการแมนํ้าโขง   

ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตคร้ังที่ 7  เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1991 มีการ
ปรับปรุงนโยบายการตางประเทศรอบดาน และเปลี่ยนเปนนโยบาย “เปนมิตรกับทุกประเทศ” 
และ “สรางความสัมพันธระหวางประเทศที่หลากหลาย20” ปจจัยที่ทําใหนโยบายการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจของเวียดนามประสบความสําเร็จ นอกจากการเปดเสรีทางการคาและเศรษฐกิจ
การตลาด การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศแลว นโยบายการสรางความสัมพันธกับ
ตางประเทศก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการทําใหประเทศเวียดนามมีความกาวหนาในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

กระทรวงการตางประเทศเวียดนาม ระบุวา นโยบายดานการตางประเทศของเวียดนาม
ปรากฏในรายงานทางการเมือง ของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ในการ
ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต คร้ังที่ 10 (The Political Report of The Central Committee - 
Vietnam Communist Party, 9th Tenure, at The Party’s 10th National Congress) ที่กลาววา 
นโยบายตางประเทศของเวียดนามคือ เปดเผย หลากหลาย และสรางความสัมพันธกับ
ตางประเทศแบบพหุภาคี มีบทบาทในการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับนานาชาติอยาง
กระตือรือรน พรอมกับขยายความรวมมือในสาขาอื่นดวย เวียดนามเปนมิตรและเปนหุนสวนที่
เชื่อถือไดของนานาประเทศ และมีบทบาทในกระบวนการสรางความรวมมือในภูมิภาคและในโลก   

ภารกิจดานการตางประเทศยังรวมถึงการสรางสภาพแวดลอมและเง่ือนไขที่ดีแก
นานาชาติในการร้ือฟนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะนําไปสูความเปน
ประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย นอกจากนี้ยังสรางและปองกันประเทศ มีสวนในการชวยผูคน
ในโลกแสวงหาสันติภาพ อิสรภาพ ประชาธิปไตยและความกาวหนาทางสังคม รวมทั้งการแกไข
ปญหาและการแสดงออกจากภายนอกในประเด็นที่เก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ชาติ
พันธุและศาสนา ที่กาวกายกิจการภายในและคุกคามอิสรภาพ  เอกราช เขตแดน  ความ
ปลอดภัยและความม่ันคงของเวียดนาม 

                                                 
20 Thayer ,2001 ,186 .  
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เวียดนามตองการสรางความสัมพันธกับนานาประเทศอยางม่ันคง ยั่งยืนและลึกซ้ึง โดย
พัฒนาความสัมพันธบนพ้ืนฐานของความเคารพในเอกราช อิสรภาพ และเขตแดน ไมกาวกาย
ในกิจการตางประเทศซึ่งกันและกัน ไมใชความรุนแรง ยุติขอขัดแยงดวยการตอรองอยางสันติ  
เคารพซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของความเทาเทียมและผลประโยชนรวมกัน  สรางความสัมพันธ
ที่เขมแข็งกับพรรคแรงงานและฝายซาย ประเทศสังคมนิยม พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
ตอบุคคล ภายใตคําขวัญ “ถูกตอง ยืดหยุน สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ” พัฒนาความรวมมือ
ในการรับความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  

ภารกิจของการตางประเทศในดานเศรษฐกิจ คือ การบูรณาการทางเศรษฐกิจแบบทวิ
ภาคีและพหุภาคีกับประเทศตางๆ โดยยึดประโยชนของชาติเปนสําคัญ ซ่ึงการเขารวมเปนสวน
หน่ึงในองคกรและกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เปนไปตามที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ป 2001-2020 สงเสริมความรวมมือกับอาเซียนและ
ประเทศในแปซิฟค พรอมทั้งพัฒนาระบบกฎหมายใหเกิดความม่ันคง และโปรงใส สงเสริมความ
รวมมือทางวัฒนธรรม และการวิจัย 

ศูนยอาเซียนศึกษา สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร (2547) วิเคราะหเก่ียวกับการพัฒนา 
ความสัมพันธดานการเมืองระหวางประเทศของเวียดนามวา ยังคงใหความสําคัญกับประเทศ     
เพ่ือนบานโดยเฉพาะในกลุมอินโดจีน ไดแก ลาว กัมพูชา เปนอันดับแรก ขณะเดียวกันก็สราง
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศมหาอํานาจอยาง สหรัฐฯ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย รวมทั้งประเทศใน
กลุมอาเซียน ในลักษณะพหุภาคีหรือในมิติแหงความหลากหลาย (Diversification)   

ความสัมพันธกับลาว และกัมพูชา เปนกลุมประเทศอินโดจีนที่มีความสัมพันธที่ดีที่สุด
กับเวียดนาม ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกัน และเปนประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ซ่ึงมี
ประวัติการตอสูรวมกันในอดีต นอกจากนี้ ทั้งลาว และกัมพูชา ยังเปนรัฐกันชนระหวางเวียดนาม
และไทย โดยเฉพาะหากระดับความสัมพันธไมอยูในภาวะปกติ อาจกลายเปนความขัดแยงได  

ความสัมพันธกับฝรั่งเศส รัสเซีย และเวียดนามอยูในเกณฑดี มีการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระหวางผูนํา ตลอดจนลงนามในสัญญาใหความชวยเหลือดานตางๆ แกเวียดนาม สวน
ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา เวียดนามไดรับความชวยเหลือทั้งดานเงินทุน การสนับสนุนสิ่งที่
เวียดนามรองขอ ตลอดจนใหสิทธิพิเศษทางการคาจากสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน 
สหรัฐอเมริกาก็ไดสนับสนุนชนกลุมนอย ใหทําการตอตานรัฐบาล ทําใหเวียดนามเกิดความแคลง
ใจ แตเวียดนามก็ยังคงรักษาความสัมพันธที่ดีกับสหรัฐอเมริกา ใหคงอยูไว เพื่อถวงดุลอํานาจ
กับจีนที่ตองการเขามามีบทบาทในเวียดนามเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา  

ความสัมพันธกับจีน เวียดนามดําเนินความสัมพันธกับจีนอยางคอนขางระมัดระวัง 
เพราะจากประวัติศาสตรที่จีนเคยปกครองเวียดนามมานับพันกวาป ปจจุบันจีนก็ยังคงพยายาม
สรางอิทธิพลครอบคลุมเวียดนาม โดยเฉพาะผลประโยชนในทะเลจีนใต คือ การอางสิทธิ์เหนือ
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หมูเกาะสแปรตลีย  ซ่ึง Hensengerth  (2005)  ระบุวาความสัมพันธระหวางเวียดนามกับจีนน้ัน 
เวียดนามมองวา จีนเปนประเทศสังคมนิยมที่ยังคงเขมแข็งในขณะที่ประเทศสังคมนิยมอ่ืนอยูใน
ภาวะเสื่อมถอย จีนมีสถานะเปนสหายและพี่นอง เปนแบบอยางในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและ
การเมือง นอกจากน้ี ความไมเชื่อใจที่มีรากฐานมาจากการที่จีนเคยปกครองเวียดนามในอดีต 
และขอพิพาทกรณีเขตแดนและหมูเกาะระหวางจีนกับเวียดนาม เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเวียดนาม
ดําเนินนโยบายการตางประเทศแบบรอบดาน และสรางความสัมพันธระหวางประเทศอยาง
หลากหลาย 

สวนความสัมพันธกับไทย มีการพัฒนาระดับความสัมพันธกับเวียดนามเปนอยางดี มี
การแลกเปลี่ยน การเยือนระหวางผูนําเปนประจําทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะใน
เวทีเอเปค อาเซม และอาเซียน ในกรอบความรวมมือ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
การปองกันประเทศ โดยเฉพาะการรวมมือการลาดตระเวนทางทะเล ตลอดจน การแกไขขอ
พิพาทที่เกิดขึ้น  

Nguyen Than Duc (2002)21 ชี้ใหเห็นวา  การที่เวียดนามเขาไปมีสวนรวมในอนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เน่ืองจากเวียดนามมีวัตถุประสงคในดานนโยบายตางประเทศสามประการ 
คือ  การสรางความสัมพันธระหวางประเทศที่หลากหลายในสภาพแวดลอมใหมของโลก และ
การพัฒนาความสัมพันธกับประเทศที่เคยเปนฝายตรงขาม เชน จีน รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความ
นาเชื่อถือของเวียดนามในดานความสัมพันธระหวางประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายระยะยาว 
เชน การเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลก เปนตน การพัฒนาความสัมพันธแบบปกติกับจีน
ตั้งแตชวงตนทศวรรษ 1990  และการสรางความรวมมือในอนุภูมิภาค จะชวยในการดําเนิน
นโยบายดานการตางประเทศและนโยบายดานความม่ันคงแกเวียดนาม นอกจากนี้ Nguyen 
Than Duc ยังระบุวา วัตถุประสงคในการเขารวมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค คือ ประโยชน
ที่จะไดรับในการผลิตขาวในพ้ืนที่ราบลุมปากแมนํ้าโขง การเดินเรือ การชลประทาน การประมง  
ไฟฟาพลังน้ําและการทองเท่ียว สวนประเด็นในดานนิเวศวิทยาที่เวียดนามใหความสนใจ คือ 
การทําลายปา การพังของหนาดิน ภาวะดินเค็มอันเกิดจากแหลงนํ้าจืดลดลง มลพิษ และการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งภาวะ อุทกภัย การแกปญหาตางๆ ดังกลาว  
เวียดนามจําเปนตองไดรับความรวมมือจากประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและจีน การท่ีนํ้า
จืดลดลงเนื่องจากการสรางเขื่อน การผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทานบริเวณแมนํ้าโขง
ตอนบน ทําใหเกิดปญหาในเวียดนามและกระทบความสัมพันธระหวางเวียดนามกับจีน ทําให
เกิดประเด็นขัดแยงในการใชนํ้าจากแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขา การทําความตกลงในประเด็น
ดังกลาวทําไดยาก และการแขงขันทางการคาก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหความพยายามในการสราง
ความรวมมือในอนุภูมิภาคไมอาจเปนไปอยางสมบูรณได แตนักวิชาการเวียดนามมองวา 

                                                 
21 Nguyen Than Duc, 2002 ,4 . 
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อาเซียนและเขตการคาเสรีอาเซียนเปนจุดเร่ิมตนสําหรับความสําเร็จของเวียดนามในการแขงขัน
ทางดานเศรษฐกิจในเวทีโลก22  

 
2.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน 
 
 2.8.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกัมพูชา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (2006-2010) ของกัมพูชา 
กัมพูชาเร่ิมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Socio - Economic Development Plan : 

SEDP)  ฉบับที่ 1 ในป ค.ศ. 1996 และฉบับที่ 2 ในป ค.ศ. 2001 โดย 3 ปแรกของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 เปนโครงการลงทุนสาธารณะ (Public Investment Program: 
PIP) ที่วางแผนเตรียมการดานงบประมาณมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ซ่ึง
กัมพูชาไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการลบลางความยากจนของชาติ (National Poverty 
Reduction Strategy: NPRS) ป ค.ศ. 2002 และเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Cambodia Millennium Development Goals (CMDGS) ป ค.ศ. 2003 นอกจากน้ี ในป ค.ศ. 
2004 รัฐบาลกัมพูชาไดวางยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy) ขึ้น โดยเนนเรื่อง    
ธรรมาภิบาลและประเด็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหบรรลุผลในอีก 5 ปขางหนา จาก
การท่ีกัมพูชาไดรวมเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคโดยเขารวมเปนสมาชิก ASEAN ทําใหกัมพูชา
ตองเขาสูขอตกลงทางการคาตางๆ กับประเทศในเอเชียเพ่ือเขาถึงตลาดภายนอก ที่สําคัญ ก็คือ 
ความตองการเขาเปนสมาชิก WTO ซ่ึงตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน และความเสมอ
ภาค ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Le ,2003  
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ภาพที่ 2.4 ยุทธศาสตรสีเ่หลี่ยมของกัมพูชา 

ท่ีมา: National Strategic Plan 2006-2010 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (The National Strategic Development Plan : 
NSDP)  (ค.ศ. 2006-2010) ของกัมพูชาไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการลบลางความ
ยากจนเปนลําดับแรกและความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเปนลําดับ
รองลงมา แผนดังกลาวมีลักษณะการวางแผนในระยะยาว โดยประสานกับความชวยเหลือใน
ดานการพัฒนาจากตางประเทศ และสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาวการณ เนนการฟนฟูแล
การสรางสันติสุขในประเทศความมั่นคงปลอดภัยภายใตหลักการประชาธิปไตยและกฎหมายเพือ่
รักษาไวซ่ึงระเบียบทางสังคม การเพ่ิมขึ้นของเสรีภาพสวนบุคคล การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การปรับปรุงงบประมาณและการจัดการ 

ดานเศรษฐกิจน้ัน GDP ของกัมพูชาขยายตัวประมาณรอยละ 7 ตอป มีที่มาจากการ
เติบโตของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา การทองเที่ยว และการกอสราง ผลผลิตมวลรวมตัวหัว
ของประชาการเติบโต รอยละ 4.7 โดยมีเงินเฟอประมาณรอยละ 5 

หลังสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 ดัชนีชี้วัดทางสังคมที่สําคัญซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงการลดลงของความยากจน ก็คือ การขยายตัวของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การลดลงของ
อัตราการตายในทารกและเด็กอายุ 5 ปลงมา การลดลงของโรคติดตอโดยเฉพาะ HIV/AIDS การ
ปรับปรุงน้ําสะอาดในเขตเมือง และการเขาถึงสุขอนามัยในเขตชนบท การลดลงของความไม
เสมอภาคในหลายกรณี อยางไรก็ตาม ปญหาซ่ึงยังคงเปนอุปสรรคสําคัญ ก็คือ ความยากจน ซ่ึง
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มีจํานวนรอยละ 34.7 ของประชากรทั้งประเทศ เฉพาะอยางยิ่งในเขตชนบทที่หางไกลที่
ประชากร จากผลผลิตการเกษตรต่ํา การมีรายไดต่ําหรือไมมีรายได ขาดโอกาสเขาถึงบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน สาธารณสุข การศึกษา แมวาความยากจนจะมีจํานวน
ลดลงจากป ค.ศ. 1993/1994 ที่มีจํานวนรอยละ 59  ของประชากรทั้งประเทศ ในดานการพัฒนา
ชนบทไดมีการปรับปรุงถนน ตลาด และการฝกอบรมเจาหนาที่ ในสวนของสินเชื่อในชนบทได
ขยายตัวอยางรวดเร็วแตดอกเบี้ยยังคงสูง 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (ค.ศ. 2006-2010) โดยรัฐบาลกัมพูชาสัญญาวาจะ
ยึดม่ันหลักการประชาธิปไตย รับหลักประกันดานเสรีภาพ เพ่ือเสถียรภาพทางการเมือง ยึดม่ัน
ในกฎหมาย ความเทาเทียมกัน อยางโปรงใส การขยายตัวของระบบการเงินจุลภาค โดยในดาน
การพัฒนาชนบทน้ันมุงปรับปรุงโครงสรางสาธารณูปโภค ตลาด นํ้าด่ืม สุขอนามัย การกอสราง
ชลประทานขนาดเล็ก อาคารโรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุข และการสนับสนุนกองทุน
ผานสภาหมูบาน ในการเขาถึงสินเชื่อและเพ่ือแกไขปญหาดอกเบี้ยมีอัตราที่มีอัตราสูงใหลดลง 

 
ธรรมาภิบาล 

 ในป 2001 กัมพูชาไดดําเนินแผนปฏิบัติการสรางธรรมาภิบาล (The Governance 
Action Plan: GAP I) ขึ้น เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการบริหารงานภาคราชการ
โดยเฉพาะในดานกฎหมาย การยุติธรรม และการขจัดการคอรรัปชั่น ซ่ึงอยูภายใตแผนแหงชาติ
สําหรับการปฏิรูปการบริหาราชการ (A National Plan for Public Administration Reform: 
NPAR) ในการปรับปรุงการใหบริการของภาครัฐ การเพ่ิมเงินเดือนและสมรรถภาพของ
ขาราชการ การพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และการใชเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (ICT) 

ยุทธศาสตรการลบลางความยากจนของชาติ ป 2002 รัฐบาลกัมพูชาไดใหคําม่ันถึงการ
สรางความเขมแข็งแกสถาบันและธรรมาภิบาล ใน 4 เร่ืองดวยกัน คือ (1) การปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการเตรียมการออกฎหมายที่สัมพันธกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
การลงทุนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (2) การปฏิรูประบบราชการ ที่เนนในเรื่องความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญ ประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการใหบริการ (3) การสรางกระบวนการ
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกทองถิ่น (4) การตอตานการคอรรัปชั่น  สําหรับแผนปฏิบัติ
การสรางธรรมาภิบาล ฉบับที่ 2 (GAP II) ป ค.ศ. 2005-2008 มุงไปที่ผลกระทบโดยตรงที่เกิด
จากการลบลางความยากจน รับบาลกัมพูชาเห็นวา คอรรัปชั่น เปนปญหาสําคัญ ซ่ึงมีที่มาจาก
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยไดรางกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption 
Law) ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนสุดทายกอนออกเปนกฎหมายรวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหแก 
หนวยงานตรวจสอบแหงชาติ ในการตรวจสอบกระทรวง และหนวยงานตางๆ ตลอดจนการขึ้น
เงินเดือนขาราชการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การถวงดุลในองคกร และบทลงโทษ เปนตน 
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สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 ดานสาธารณูปโภค ไดมีการปรับปรุง
ถนนท่ีชํารุดเสียหาย และการปรับปรุงทาเรือที่พนมเปญและสีหนุวิลลในการขนสงสินคา การ
ปรับปรุงสนามบินพนมเปญ รวมถึงการระบบสงกระแสไฟในพนมเปญและเมืองหลักตางๆ 
ตลอดจนดานพลังงานในการสํารวจน้ํามันและแก็สบริเวณพื้นที่ชายฝงเพ่ือสรางรายไดแกรัฐ
ตลอดจนการขยายระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมและระบบอินเตอรเน็ทโดยเปดใหมีการ
แขงขันกันของเอกชน โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (ค.ศ. 2006-2010) ในดานการ
พัฒนาสาธารณูปโภคมีลักษณะไมแตกตางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 โดยมี
แผนในการปรับปรุงสาธารณูปโภค ประกอบดวย ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ ชลประทาน ระบบ
โทรคมนาคมสื่อสาร ระบบสงกระแสไฟฟา โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวม  

 
ภาคเกษตรกรรม 
ในชวง 12 ปที่ผานมา ไดมีความพยายามในการปรับปรุงการเพ่ิมรายไดในภาคเกษตร 

เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบท และการปฏิรูปที่ดินเพ่ือแกไขปญหาการไมมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเอง โดยมีจุดมุงหมายใหผลผลิตและรายไดในชนบทเพิ่มสูงขึ้น การเพ่ิมผลผลิตในดาน
การเกษตรถือเปนกุญแจสําคัญในการแกไขปญหาความยากจนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากประชากรรอยละ 85 อาศัยอยูในชนบท และประชากร รอยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  

โดยกัมพูชาไดเริ่มสงขาวาออกไปยังประเทศเพื่อนบาน แมวาจะมีผลผลิตขาวเพ่ิมสูงขึ้น
จากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูก ซ่ึงมีจํานวน 18,000 เฮกตาร ในป ค.ศ. 1993 เปน 23,000 
เฮกตาร ในป ค.ศ. 2004-2005 โดยมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 1.31 ตัน ในป ค.ศ. 1993 เปน 1.97 
ตัน ในป ค.ศ. 2004-2005 แตผลผลิตยังคงต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศใกลเคียง 

 
การพัฒนาภาคเอกชน และการจางงาน 
กลไกสําคัญที่ทําให GDP ของกัมพูชาขยายตัว มาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา การกอสราง และการทองเที่ยว ของ ยังคงเติบโตยัง
เติบโตอยางรวดเร็ว มาตรการหลายอยางไดถูกใชในการสงเสริมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงสําคัญมากกับกัมพูชา เพราะคิดเปนจํานวนรอยละ 90 ของ
อุตสาหกรรม โดยการจางงานกวาคร่ึงหนึ่งอยูในภาคเอกชน และมีสวนทําใหความเทาเทียมกัน
ทางเพศกาวหนาไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอัตราสวนของผูหญิงในกําลังแรงงาน ซ่ึงมีที่มาจาก
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา  

รัฐบาลกัมพูชาไดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Cambodia Investment 
Board: CIB) ขึ้นภายใตสภาการพัฒนาแหงกัมพูชา  (The Council for the Development of 
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Cambodia :CDC) ในป ค.ศ. 1999 มีหนาทีในการแสวงหามาตรการในการสงเสริมบรรยากาศ
การลงทุน การคา และการพัฒนา SME โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (ค.ศ. 2006-
2010 มีเปาหมายในการขยายการลงทุนไปยังภาคชนบท ดึงดูดการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ 
ซ่ึงมีความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพยายามลดอุปสรรคความลาชาซ่ึงเปนตนทุนการ
ประกอบการดวยการปรับปรุงระบบราชการใหมีธรรมาภิบาล โปรงใส และการชวยเหลือให 
SME สามารถเขาถึงสินเชื่อในระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งขยายการคากับประเทศเพ่ือน
บานจากการสงออกสินคาและบริการที่มีความไดเปรียบ 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนามนุษยถือวามีความสําคัญในการลบลางความยากจน หลังสิ้นสุดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 ซ่ึงนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา (The Education Strategic Plan: 
ESP) ป ค.ศ. 2001 - 2015 มาปฏิบัติ ถือวาประสบความสําเร็จในดานการศึกษาจากความรวมมือ
ของผูมีสวนไดสวนเสียในดานการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ กัมพูชาถือวา
การศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และเปนหลักในการตอสูความยากจน โดยเด็กและ
เยาวชนมีโอกาสเทาเทียมกันในดานคุณภาพการศึกษาไมจํากัดฐานะทางชนชั้น ภูมิศาสตร ชาติ
พันธุ ศาสนา เพศ หรือความพิการ  

ในสวนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (ค.ศ. 2006 – 2010) ไดนําแผน
ยุทธศาสตรการศึกษา (ค.ศ. 2006 - 2010) มาปฏิบัติ โดยผานการปรึกษาจากผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการศึกษาทุกแผนในป ค.ศ. 2003-2015 ซ่ึงตองการปรับปรุงชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนยากจนโดยใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แหงชาติ (2006 -2010) เนนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ เชน นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ 
แพทย นักวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในหลากหลายสาขา 
เฉพาะอยางยิ่งดานอาชีวศึกษา เทคนิค และมหาวิทยาลัย 

งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 10 ในป ค.ศ. 1997 เปนรอยละ 
19.5 ในป ค.ศ. 2004  และรอยละ 20 ในป ค.ศ. 2005 โดยรอยละ 60 ถูกใชในการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาไดจากจํานวนผูศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและที่เขา
ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการเพ่ิมขึ้นขอจํานวนเด็กผูหญิง ซ่ึงเพ่ิมขึ้นถึงรอย
ละ 27 ในระหวางป ค.ศ. 1999  โดยการศึกษาไดชวยลดชองวางระหวางเพศ  

แผนยุทธศาสตรการศึกษา ค.ศ. 2006 - 2010 มีเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใหเปนสากล ภายใตหลักการ งายและยุติธรรมในการเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให
ลําดับความสําคัญกับความงายและสะดวกในการเขาถึงการศึกษา โดยเฉพาะคนยากจน 
เด็กผูหญิง ชนกลุมนอย และเด็กที่ดอยโอกาส เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่หางไกลซ่ึงมีความยากจน
สูงในดานโอกาสการเขาสูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเนนในดานอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นสูง 
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ที่เกิดจากความจําเปนที่ตองการบุคคลที่มีทักษะซ่ึงจําเปนในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยง
การศึกษาเขากับการฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะกลางเพื่อตอบสนองแกตลาดแรงงาน 
ครอบคลุมทักษะการศึกษาเพ่ือการดํารงชีวิต และการศึกษาเพ่ือปองกัน HIV/AIDS 

 
ตารางที่ 2.7 ตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศกัมพูชา 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ประเทศกัมพูชา  
 
เพ่ิมจํานวนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เฉพาะในพ้ืนที่หางไกล เพ่ิมจํานวน

ครู และนักศึกษาครู จัดใหมีการยกระดับครูโดยผูเชี่ยวชาญเชื่อมโยงกับการเพ่ิมเงินเดือนและ
จายตรงเวลา แกไขปญหาการใหเงินกินเปลาแกครู เพ่ิมอุปกรณการศึกษา หองสมุด และ
หองทดลองวิทยาศาสตร และส่ิงอํานวยความสะดวกแกเด็กผูหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลายดวยการเพ่ิมหอพักสําหรับเด็กผูหญิงที่มาจากพ้ืนที่หางไกลในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือลดชองวางของความยากจนและอํานวยความสะดวกแกผูที่อยูในพ้ืนที่หางไกล 
และใหเด็กที่อยูในพ้ืนที่หางไกลสามารถเดินทางไปโรงเรียนที่อยูใกลกับหมูบาน เพ่ิมอัตราการ
เขาศึกษาตอในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย
มีเปาหมายใหอัตราสวนของเพศหญิงที่เขาศึกษาในระดับประถมศึกษาเปน 100 เปอรเซ็นต ให
ไดกอนป ค.ศ. 2015  รวมทั้งลดภาระการเงินแกนักเรียนที่ยากจนโดยการใหทุนการศึกษาทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการดาน
การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสถาบันและสรางศักยภาพในการกระจายอํานาจ การปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับพ้ืนฐานและที่สูงขึ้นไป ยังรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร และ
ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา ซ่ึงจัดใหมีการประเมินสําหรับเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 
6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 (ระดับ 9) โดยไดมีการการพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินผล
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แหงชาติสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป ตลอดจนการเพิ่มและปรับปรุงโครงการรูหนังสือแก
ผูใหญโดยเฉพาะในผูหญิง 

 
ตารางที่ 2.8 เปาหมายดานการศึกษาของประเทศกัมพูชา 

 
 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา  
 

ในดานประชากร นโยบายดานประชากรแหงชาติของกัมพูชาไดวางการขยายตัวของ
ประชากรใหเปนไปอยางสมดุล โดยที่อายุคาดหมายเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
โดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 ไดมีการปรับปรุงดานสาธารณสุขซ่ึงใน
หลายกรณีถือวามีความกาวหนาในอัตราสูง เชน อัตราการตายของมารดา การลดลงของ 
HIV/AIDS อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความกาวหนาแตในดานดัชนีสุขภาพยังคงต่ําทําใหแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ (ค.ศ. 2006 - 2010) ตองเรงปฏิรูปการสาธารณสุขในทุกพ้ืนที่ 
โดยขยายการใชประโยชนและเขาถึงความสะดวกสบายในบริการสาธารณสุข ดวยการกอสราง
โรงพยาบาล ศูนยสุขภาพ ในพ้ืนที่ชนบท ขยายและสรางความเขมแข็งของวิธีการชวยเหลือให
คนไขเขาถึงระบบการดูแลรักษา รวมทั้งกระตุนการดูแลเอาใจใสใจตอสุขภาพทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท เฝาระวังการแผขยายของ HIV/AIDS ไปยังครอบครัว โดยการใหขอมูลขาวสารและ
การศึกษา  
 

2.8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาว 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6 (6th National Socio-Economic 
Development Plan : NSEDP) ของลาว  

 ลาวเปนประเทศหนึ่งที่ยากจนในเอเชีย มีประชากรประมาณ 5.6 ลานคน รายไดเฉลี่ย
ตอหัวของประชากรในป ค.ศ. 2006 ประมาณ 678 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ
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สําคัญ ไดแก เหมืองแร ปาไม และไฟฟาพลังนํ้า โดยภาคเกษตรกรรมมีขนาดใหญที่สุดในระบบ
เศรษฐกิจของลาว คิดเปนรอยละ 42 ของ GDP ในป ค.ศ. 2006 มีการจางงานประมาณรอยละ
80 ของกําลังแรงงาน ลาวมีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนประเทศซึ่งไมมีทางออกทางทะเล 
ภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจตามนโยบาย “จินตนาการใหม” หรือ “New Economic 
Mechanism” ในป ค.ศ. 1986 จากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนยไปสูระบบเศรษฐกิจแบบกลไก
ตลาด ทําใหเศรษฐกิจของลาวเติบโตอยางรวดเร็ว โดยในป 1990 ขยายตัวถึงรอยละ 6.3 และ
เพ่ิมเปนรอยละ 6.5 ในป ค.ศ. 2000-06 และรอยละ 7.5 ในป ค.ศ. 2007 โดยรัฐบาลลาวมีความ
ตองการคงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชนเพื่อบรรลุ
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals : MDGs) ในป 
ค.ศ. 2015 และพนจากการเปนประเทศยากจนในป ค.ศ. 2020 โดยมีเปาหมายในการลบลาง
ความยากจนในแผนการพัฒนาของรัฐบาล ซ่ึงอยูภายใตยุทธศาสตรการลดความยากจน 
(Poverty Reduction Strategy: PRSP) โดยรัฐบาลลาวไดนํามารวมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 เพ่ือเตรียมการในโครงการลบลางความยากจนแหงชาติ (The 
National Poverty Eradication Programme: NPEP) ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบของสภา
แหงชาติ โครงการลบลางความยากจนแหงชาติไดถูกยกระดับขึ้นเปนยุทธศาสตรการ
เจริญเติบโตและการลบลางความยากจนแหงชาติ (The National Growth and Poverty 
Eradication Strategy : NGPES) ในป ค.ศ. 2004 ซ่ึงเปนเคาโครงสําหรับการเติบโตและการลบ
ลางความยากจนในอนาคตและเปนโครงรางในการปฏิรูปนโยบายและการใชจายสาธารณะ ซ่ึง
จะชวยใหลาวพนจากการเปนประเทศยากจนในป ค.ศ. 2020 โดยรวมกับเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ และเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 ซ่ึงไดรับการ
รับรองจากกองประชุมใหญสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว คร้ังที่ 7 โดยการใหความสําคัญ
กับ ภาคเกษตร ขนสง สาธารณสุขและการศึกษา มีเปาหมายเพื่อ (1) เรงและผดุงรักษาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาในระบบสังคมนิยม-เศรษฐกิจตลาด (2) ลดความยากจน 
สรางการจางงาน และกําจัดส่ิงไมดีในสังคม (3) ปรับปรุงการใหบริการทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข นํ้าสะอาดและสุขอนามัย (4) สรางความเขมแข็งแกโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ปกปองสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ปองกันประชาชนจากภัย
พิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ใหการค้ําชูการพัฒนาในภาคเอกชนและสงเสริมความเทาเทียมกัน
ทางเพศ โดยสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษดวยการนําไปปฏิบัติ 

 
การลบลางความยากจน 
ยุทธศาสตรการเจริญเติบโตและการลบลางความยากจนแหงชาติ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 (ค.ศ. 2006-2010) ไดใหความสําคัญกับโครงการลบลางความ
ยากจน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาชนบทของรัฐและยุทธศาสตรในการบรรเทาความยากจน 
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โดยการใหบริการทางสังคมและการบูรณาการทางวัฒนธรรมเพื่อเขาสูความเปนชาติ โดยความ
ยากจนไดลดลงจากรอยละ 46 ในป ค.ศ. 1992/3 เหลือรอยละ 28.7 ในป ค.ศ. 2006 อยางไรก็
ตาม ปญหาการขาดสารอาหารในเด็กยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญ ในชวง ค.ศ. 1990 รอยละ 38 
ของเด็กที่อายุ 5 ปลงมา มีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ และกําลังงานมากกวารอยละ 80 ยังคงเปน
แรงงานที่ยังชีพอยูในภาคการเกษตร โดยมีทักษะต่ําและมีปญหาในดานสาธารณสุข ดังน้ัน
แนวทางในการแกไขปญหาความยากจนจึงมุงไปท่ีภาคการเกษตร การจางงานในชนบท และ
การเพ่ิมรายได โดยการพัฒนาการดํารงชีวิตดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชนบท  

ในป ค.ศ. 2003 ภาคการเกษตรเปนภาคที่มีขนาดใหญทางเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 80 
และเปนครึ่งหน่ึงของ GDP และการจางงานถึงรอยละ 80 ของกําลังแรงงานโดยรวม มีขยายตัว
รอยละ5ตอป และมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนการลบลางความยากจนในชนบท จากการจาง
งานในภาคการเกษตรโดยเฉพาะในแรงงานไรฝมือ  

 
การศึกษา 
การศึกษาถือเปนหลักในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลลาว 

จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 58 ในป ค.ศ. 1991 เปนรอยละ 84 ในป 
2005 อยางไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักเรียนยังเปนไปอยางคอนขางชาเม่ือเปรียบเทียบ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศอ่ืนๆ โดยในระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1 
ในระหวางป ค.ศ. 1991 ซ่ึงหางจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ อัตราการรูหนังสือ
เพ่ิมขึ้น จากรอยละ 31 เปนรอยละ 58 โดยการปรับปรุงการศึกษามีผลสําคัญกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (ค.ศ. 2006-2010) ไดจัดให
การศึกษาเปน เสาหลักในการลดความยากจน เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธกับอุปสงคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย 3 เสาหลักของการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไดแก (1) ความเทาเทียมและการเขาถึง (2) คุณภาพและความสัมพันธซ่ึง
กันและกัน (3) จุดแข็งในดานการบริหารและจัดการ  

โดยรัฐบาลลาวไดใหการรับรองวาจะเปนประเทศ “Fast Track Initiative” (FTI) ในการ
เปนหุนสวนระหวางผูบริจาคที่ใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการเงินและประเทศที่กําลัง
พัฒนาในการพัฒนาการศึกษาใหไปสูความเปนสากล ซ่ึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา
ชั้นประถมเปนลําดับตนๆ  

กระทรวงศึกษาของลาวไดจัดทําแผน The Education for All (EFA) ขึ้น เพ่ือใช
ขับเคลื่อนการแผขยายและการเขาถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การรู
หนังสือในผูใหญ ซ่ึงอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปาหมายของ EFA ใน
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ระดับชาติ ประกอบไปดวย (1) ความเที่ยงธรรม (2) การปรับปรุงคุณภาพซึ่งสัมพันธกัน (3) 
การจัดการใหการศึกษามีความเขมแข็ง โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเชีย และ AUSAIDS  

เคาโครงของการพัฒนาการศึกษา (Educational Sector Development Framework: 
ESDF) 10 ป (ค.ศ. 2008-18) เนนไปที่การขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และการฝกอบรมเทคนิค การปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวก ครู ตําเรียน อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการสถาบัน และการสรางศักยภาพ
ในดานการจัดการ ประกอบดวย (1) ความตองการในดานทรัพยากรทางการศึกษา (2) ความ
รวมมือในการรับความชวยเหลือจากภายนอก (3) ความสมดุลในการพัฒนาทางการศึกษา และ
การจัดลําดับความสําคัญ  
 รัฐบาลลาวไดใหการรับรองเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ในการเขาถึงการรู
หนังสือ การบริการดานการศึกษาแกผูดอยโอกาส โดยขจัดอุปสรรค เชน เพศ ภูมิหลังทางชาติ
พันธุ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ23  
 

สาธารณสุข 
การปรับปรุงการใหบริการสาธารณสุขแกประชากรเปนสิ่งที่รัฐบาลลาวใหความสําคัญ

เปนลําดับตนๆใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6   (ค.ศ. 2006-2010) โดยมี
เปาหมายในการลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ลงมาใหต่ํากวารอยละ 30  ซ่ึงคาดวา
นาจะบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  อยางไรก็ตาม อัตราการตายยังคงสูงในเขต
ชนบท และพ้ืนที่หางไกลมากกวาในเขตเมือง โดยอัตราการตายของเด็กอายุประมาณ 1 ป มี
ความสัมพันธกับภาวะการขาดสารอาหาร ซ่ึงหลังป ค.ศ. 2007 อัตราการขาดสารอาหารในเด็ก 
ยังคงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเล็กนอยประมาณ รอยละ  69  โดยกอนที่จะมีการรณรงค มีอัตราการ
ตายถึงรอยละ 95 จากการไดรับเชื้อโรคติดตออ่ืน เชน มาเลเรีย หรือไขเลือดออก เน่ืองจากไม
สามารถเขาถึงการสรางภูมิคุมกันและบริการสาธารณสุขแกเด็ก อยางไรก็ตาม การลดลงของ
การตาย อาจเกิดจากการเขาถึงบริการสาธารณสุข  ตูยา หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข 

 
 
 

                                                 
23 งบประมาณในดานการศึกษาของลาวยังคงต่ํา  โดยเฉพาะในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป  ค .ศ   .1997-98  ในป 
2006-7 ซึ่งใกลเคียงกับป  ค .ศ    .1995  โดยมีความสัมพันธกับ  GDP และการใชจายสาธารณะ  โดยในป ค .ศ  . 
2004-05 ความชวยเหลือจากตางประเทศ คิดเปน  รอยละ 90  ของการลงทุนในดานการศึกษา  รอยละ   60  เปน
งบประมาณความชวยเหลือดานการศึกษาในป  ค .ศ   .2005-06    ผลกระทบท่ีเห็นไดชัด  ก็คือ  การลดลงของ
จํานวนการสรางโรงเรียนและงบประมาณจายใหครู ตําราเรียน ฯลฯ 
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การสงเสริมความเทาเทยีมกันทางเพศและการสรางพลังอํานาจแกผูหญิง 
รัฐบาลลาวไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ โดยการสราง

พลังอํานาจแกผุหญิงถือเปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนาของชาติ ประกอบไปดวยการพัฒนา
ศักยภาพขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมีตัวชี้วัดในเรื่องการศึกษา สุขภาพ โภชนาการ และโอกาสความเทา
เทียมกันที่จะใชศักยภาพพื้นฐานน้ัน เชน คาจางแรงงานนอกภาคเกษตร การกําจัดความรุนแรง
และการขมเหงทางเพศ การสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศชายและหญิงปรากฏใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (ค.ศ. 2006-2010) ในยุทธศาสตรดานสตรี 
เพ่ือลดความยากจนและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิต โดยการมีสวนรวมของสตรี เฉพาะ
อยางในคนยากจนและชาติพันธุชนกลุมนอย โดยรัฐบาลลาวไดกําหนดความเทาเทียมกันทาง
เพศไวในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายในเรื่องการพัฒนาและคุมครองสตรี ที่รับรองโดยสภา
แหงชาติในป ค.ศ. 2004 เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ซ่ึงกําหนดถึง
ความเทาเทียมกัน และความกาวหนาของผูหญิง 

 
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ความยากจนมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในประชาชนที่ยากจน เชน การ

พ่ึงพาปาสําหรับการบริโภค การหาฟนเพ่ือใชเปนพลังงาน หรือแหลงรายได  การสงวนรักษา
และการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายอยางยั่งยืนจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือบรรลุตาม
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกันระหวางทรัพยากรธรรมชาติและ
โภชนาการ เน่ืองจากลาวเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณในดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา
ไม เหมืองแร  ทําใหลาวเปนหนึ่งในประเทศที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ความสัมพันธ ระหว างการมีประชากรอาศัยที่ มีความหนาแนนต่ํ าและอัตราการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
เสี่ยงที่จะถูกทําลาย และกระทบตอการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจของชาติ เน่ืองจากประชากร รอย
ละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรมและประมง ซ่ึงใชทรัพยากรธรรมชาติเปนพ้ืนฐาน   

การสงออกไมและไฟฟาพลังนํ้ามีผลกับ GDP โดยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.5 ในป ค.ศ. 
2007เปนรอยละ 7.9 ในป ค.ศ. 2008 โดยพ้ืนที่ปาไมของลาว มีจํานวนรอยละ 25 ในแขวง
ภาคเหนือ และรอยละ 70 ในแขวงภาคใต ซ่ึงทรัพยากรปาไมมีบทบาทสําคัญกับเศรษฐกิจลาว 
โดยนํารายไดเขาประเทศ ถึงรอยละ 42 ในป ค.ศ. 1998 และลดลงเหลือรอยละ 10 ในป ค.ศ. 
2006  ประชากรกวารอยละ 80 ของลาวอาศัยอยูในชนบทและใชประโยชนจากปาเพื่อการดํารง
ชีพ ทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (ค.ศ. 2006-10) ไดกําหนดใหมี
บริการดานสิ่งแวดลอม เชน การควบคุมการพังทลายของดิน การปองกันน้ําหลาก และการ
สนับสนุนการทําการเกษตร ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดการที่ดี 
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 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป ค.ศ. 1940 เปนตนมา พ้ืนที่ปาซ่ึงเคยมีถึงรอยละ 70 ลงเหลือ
รอยละ 64 และเหลือรอยละ 42 ในป ค.ศ. 2002  กระแสการเขามาลงทุนเพาะปลูกในลาวตั้งแต
ป ค.ศ. 2006 โดยบริษัทตางประเทศ ทําใหเกษตรกรลาวหันมาใชพ้ืนที่ในการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น 
ทําใหตองมีการจัดการปลุกปา ซ่ึงใหความสําคัญกับในแนวทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
และการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ การที่รัฐบาลลาวใหการรับรองเร่ือง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
โลก ทําใหรัฐบาลลาว เห็นวาการจัดการความหลากหลายในดานการเกษตรมีความสําคัญใน
เรื่องดังกลาว 

โดยรัฐบาลมียุทธศาสตร เ ก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่ งยืนโดยกําหนดให มี (1) 
คณะกรรมการแหงชาติที่ชี้นําแนวทางในการรวมมือกับองคกรตางๆ (2) มีกระทรวงและองคกร
ในระดับชาติ (3) ใหแขวงและเมืองมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (4) องคกร
มหาชนท่ีสนับสนุนรัฐบาลโดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และไดมีการออก
กฎหมายเก่ียวกับปาไมขึ้นในป ค.ศ. 2007 เพ่ือจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในการกาวสูการออกกฎหมายเก่ียวกับประมง
ซ่ึงเก่ียวพันกับการควบคุมระบบนํ้า 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (ค.ศ. 2006-2010) ยังได
กําหนดแผนการพัฒนารายภูมิภาคไวดวยคือ 

 
ภาคเหนือ 
 เนนการลงทุนในดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยง

กับทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและมีหลายอยางที่สําคัญ เชน ปาไม เหมืองแร พลังงาน และ
การเกษตร โดยคาดวาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (ค.ศ. 2006-
10) นาจะมีการลงทุนในภาคเหนือประมาณ รอยละ 28 ของเงินลงทุนในประเทศทั้งหมด หรือ
ประมาณ 1,933 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการกอสราง รอยละ 
36 การเกษตรและปาไม รอยละ 40 และการลงทุนในภาคบริการ รอยละ 19  

 
ภาคกลาง 
 เนนบทบาทในการเปนศูนยกลางของประเทศทั้งดานเกษตรและอุตสาหกรรม ในดาน

อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี อุตสาหกรรมไฟฟา อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมเกษตร 
การทอง เที่ ยว  และการค าระหว างประ เทศ  เ น่ืองจากมีความอุดมสมบู รณ ในด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการสื่อสาร และการคมนาคมที่ดี โดยคาดวา
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (ค.ศ. 2006-2010) จะมีการลงทุนใน
ภาคกลางถึงรอยละ 50 ของเงินลงทุนในประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 3,690 ลานเหรียญ
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สหรัฐฯ โดยเปนการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการกอสรางรอยละ 37 การเกษตรและปาไม 
รอยละ 30.7 และการลงทุนในภาคบริการ รอยละ 29.3 

 
ภาคใต  
มีศักยภาพที่เหมาะกับดานเกษตร ประมง ปาไม ไฟฟาพลังนํ้า และเหมือแร รวมทั้งเปน

เขตท่ีมีเสนทางพัฒนาเศรษฐกิจในระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) พาดผาน แนวทางการพัฒนาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตรขนาดใหญ 
การเลี้ยงปศุสัตว การปลูกยางพารา และกาแฟ เพ่ือการสงออก โดยมุงไปที่อุตสาหกรรม
พลังงาน และการผลิตทีใชเทคโนโลยี คาดวาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 6  (ค.ศ. 2006-2010) นาจะมีการลงทุนในภาคใต ประมาณ รอยละ 22 ของเงินลงทุนใน
ประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 1,605 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
รอยละ 22 การเกษตรและปาไม รอยละ 30.4 การลงทุนในภาคบริการ รอยละ 23.6 และการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รอยละ 24 

 
2.8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพมา 
ในชวงป ค.ศ. 1962-1988 รัฐพมาไดปรับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมาสาระบบ

สังคมนิยมวิถีพมา24 (The Burmese Way to Socialist) สงผลใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 อยูในสภาวะวิกฤตจนพมาตองขอสถานะประเทศยากจน (The 
least Developed Country) จากองคการสหประชาชาติในป ค.ศ. 1988 จนรัฐบาลใหมหรือสภา
ฟนฟูกฎระเบียบแหงรัฐ (the State Law and Order Restoration Council-SLORC) ตองยกเลกิ
นโยบายระบบสังคมนิยมวิถีพมาและหันมาปรับใชนโยบายเศรษฐกิจที่มุงเนนระบบการตลาด 
(market oriented) พรอมทั้งออกกฎหมายวาดวยการลงทุนตางชาติ (the Foreign Investment 
Law) ในเดือนพฤศจิกายน 1988 เปดโอกาสใหตางชาติสามารถเขาไปลงทุนในประเทศพมาได 
หลังจากที่ถูกหามมาตั้งแต ค.ศ. 1962 
 อยางไรก็ตาม การเปดประเทศครั้งใหมดานเศรษฐกิจสงผลใหบริษัทตางชาติเขาไป
ลงทุนในพมาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะดานธุรกิจการทองเท่ียวและโรงแรมซึ่งเปนภาคธุรกิจที่
ลงทุนจากไทยและสิงคโปรนิยมเขาไปลงทุนในพมาในระยะแรกๆ ในขณะที่ทุนจากตะวันตกจะ
ใหความสนใจในการลงทุนดานพลังงานและเหมืองแร สวนจีนจะสนใจลงทุนในเรื่องโครงสราง

                                                 
24 สาระสําคัญของระบบสังคมนิยมวิถีพมา ไดแก การท่ีรัฐยึดกิจการตางๆ เปนของรัฐโดยเอกชนไมมีสิทธิใน
การเปนผูลงทุนหรือผูประกอบการในกิจการตางๆ ทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการธนาคาร การคาขายกับ
ตางประเทศ การคาปลีก การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนั้น นโยบายนี้ยังหามการ
ลงทุนของตางชาติในประเทศอีกดวย 
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พ้ืนฐานและธุรกิจการกอสราง ปจจัยสําคัญที่เปนแรงดึงดูดทุนตางชาติในพมาดานตางๆ 
ดังกลาวน้ีมีอยู 2 ประการดวยกันคือ  
 1. พมาอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงานและแร
ธาตุซ่ึงเปนพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ปจจุบันพมามีแหลงนํ้ามันทั้ง
บนบก (on shore) และในทะเล (off shore) จํานวนมหาศาล แหลงนํ้ามันที่รัฐใหสัมปทาน
ตางชาติจะเปนแหลงน้ํามันในทะเล อันไดแก แหลงยาดานา เยตากุนในอาวเมาะตะมะ และที่
คนพบลาสุด ไดแก แหลงฉวย (Shwe) ในบริเวณอาวเบงกอล ชายฝงของรัฐยะไขทางตะวันตก
ของประเทศ นอกจากแหลงนํ้ามันแลว ยังอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุ อาทิ เหล็ก ทองแดง ดีบุก 
ยูเรเนียม สังกะสี ทังสเตน ฯลฯ อัญมณีที่มีคา อาทิ ทับทิม หยก เพชร ทองคําและเงิน เปนตน 
ที่สําคัญแรธาตุเหลาน้ียังอุดมสมบูรณ และยังไมไดถูกสํารวจหรือนํามาใชประโยชน เน่ืองจาก
นโยบายสังคมนิยมวิถีพมาที่ปดก้ันการลงทุนจากตางชาติมาเปนเวลา 26 ป (ค.ศ. 1962-1988) 
สงผลใหทุนตางชาติหลั่งไหลเขาไปลงทุนนับตั้งแตป ค.ศ. 1988 เปนตนมา 
 2. พมาถือไดวาเปนตลาดใหมที่มีประชากรมากกวา 50 ลานคน และมีแนวโนมจะ
เติบโตอยางตอเน่ือง ดังน้ัน บริษัทตางชาติจึงมีความตองการจะเขาไปเปดตัวสินคาใหม 
นอกจากน้ี ที่ตั้งของพมาเชื่อมโยงเขากับประเทศมหาอํานาจ 2 ประเทศ ไดแก จีนและอินเดีย 
ซ่ึงมีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน และ 1,100 ลานคนตามลําดับ การเขาไปในตลาดพมาได
จึงอาจหมายรวมถึงตลาดในจีนและอินเดียไดเชนกัน ตลาดพมาจึงเชื่อมโยงกับตลาดใหญที่นัก
ลงทุนไมอาจมองขามได 
 ดวยปจจัยของตนทุนทางธรรมชาติที่กลาวมาแลวทําใหรัฐบาลพมาเห็นศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมโยใชฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ตลอดจน
รากฐานที่แข็งแกรงและสําคัญของเกษตรกรรมซึ่งเปนฐานหลักของประเทศมาเปนเวลาชานาน25 
ดังน้ัน รัฐบาลจึงตั้งแผนพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการ
กําหนดวิสัยทัศนของประเทศให ”เปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ-สังคม (socio-economic 
development) ของประชากรเพื่อนําไปสูการสรางประเทศที่ทันสมัยและพัฒนา (a new modern 
developed nation) ดวยการขยายฐานของอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปไปสูประเทศ
อุตสาหกรรม”26 

ปจจุบันพมาอยูในชวงของแผนพัฒนา 5 ป ฉบับที่ 4 (2006/2007-2010/2011) โดยมี
วัตถุประสงคของแผนดังตอไปน้ี 

                                                 
25 ภาคเกษตรกรรมเปนภาคสําคัญในการสรางรายไดใหกับ GDP ของประเทศมากกวารอยละ 50 อีกท้ังเปน
ภาคท่ีมีการจางงานใหญท่ีสุดเชนกัน 
26 The Government of Myanmar “Country Report for Third United Nations Conference on the Least 
Developed Countries,” Brussels, 14-20 May 2001, p. xi, )เอกสารอัดสําเนา( 
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1. เพ่ือขยายงานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมบนฐานการเกษตร (Agro-based 
Industries) รวมทั้งอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องเพ่ือนําพาประเทศสูอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาพลังงานไฟฟาและภาคพลังงานอ่ืนๆ ใหสอดรับกับแนวโนมการพัฒนา
อุตสาหกรรมดานอ่ืนๆ 

3. เพ่ือขยายการผลิตภาคการเกษตร ปศุสัตว ประมง ใหพอเพียงตอความตองการ
ภายในประเทศรวมถึงการสงเสริมการสงออก 

4. การเพ่ิมผลผลิตของพืชเกษตรตอไรใหสูงขึ้น 
5. การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกใหมากขึ้น 
6. การกําหนดขนาดพื้นที่ปาไม และการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
7. การขยายดานการศึกษาและสาธารณสุขดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
8. การปรับปรุงระบบและการติดตอสื่อสารเพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาทางดานการคา 

รวมทั้งการสรางมิตรภาพระหวางกลุมตางๆ 
9. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเน่ือง 
10. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Development Zone) 
11. การพัฒนาชนบท 
12. การขจัดความยากจน 
13. การตระหนักถึงความสมดลุทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาโดยรวมทางเศรษฐกิจ 

 ในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาลพมาไดวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูการ
เปนประเทศอุตสาหกรรม โดยไดกําหนดวิสัยทัศนของประเทศ (National Vision) ไดดังน้ีคือ  

1. สรางประเทศใหเปนประเทศพัฒนาที่ทันสมัย (modern developed nation) ที่
สามารถพึ่งพาตนเองไดและสรางสมดุลทางดานเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด (market-oriented) 
3. พัฒนาภาคเกษตรกรรมใหเปนรากฐานของการพัฒนาแขนงอื่นๆ ของประเทศ 
4. ขยายฐานอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมโรงงาน 
5. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมทั้งในปละนอกประเทศ เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนรวมในการลงทุน 
ในการกําหนดวิสัยทัศนของประเทศชาติที่มุงไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมนี้ รัฐบาล

พมาไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเรียกวา “แผนพัฒนาอุตสาหกรรม 30 ป” (30 
Year Industrial Development Plan) โดยเริ่มตนจากป ค.ศ. 2000/01 ไปสิ้นสุดในป ค.ศ. 
2030/31 โดยกําหนดเปนพันธกิจไวดังนี้ คือ27 

                                                 
27 Kyi Kyi Seinn, “Strategies for Industrial Development of Myanmar,” Industrial Development Study 
Group, Yangon, March 2007, p. 6. (เอกสารอัดสําเนา) 
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1. พมาจะพัฒนาประเทศใหอยูในระดับเดียวกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในป ค.ศ. 2015-
2016 

2. พมาจะพัฒนาประเทศใหอยูระดับเดียวกับประเทศที่พัฒนาระดับสูงในเอเชีย
ตะวันออก เชน ญ่ีปุน ในป ค.ศ. 2020-2021 

3. พมาจะพัฒนาประเทศใหเทียบเทากับประเทศอุตสาหกรรมทั่วไปในป ค.ศ. 2030-
2031 

ตารางที่แสดงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแตละภาคในชวง 30 ป มีดังน้ีคือ28 
 

ตารางที่ 2.9 เศรษฐกิจกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 30 ป  
(สัดสวนรอยละของ GDP) 

แผน 30 ป  

แผน 5 ป
ระยะที่ 1 

แผน 5 ป
ระยะที่ 2 

แผน 5 ป
ระยะที่ 3 

แผน 5 ป
ระยะที่ 4 

แผน 5 ป
ระยะที่ 5 

แผน 5 ป
ระยะที่ 6 

ภาคการผลิต 
ป 

2000-2001 

% ของ GDP % ของ GDP % ของ GDP % ของ GDP % ของ GDP % ของ GDP 

ภาคการเกษตร 57.6 47.3 40 30 20 19 19 
ภาคอุตสาหกรรม 11.4 20 25 30 35 37 37 
ภาคบริการ 31 32.7 35 40 45 44 44 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 

ที่มา: แผนระยะยาว 30 ป 2000/02 – 2030/31 อางใน Kyi Kyi Seinn, Strategies for 
Industrial Development of Myanmar (Yangon: Industrial Development Study Group, 
March 2007), p. 6.  
 

จากตารางแสดงใหเห็นวารัฐบาลพมามีเจตนจํานงที่จะลดสัดสวนใน GDP ของภาค
เกษตรลงเปนระยะ พรอมไปกับการยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการใหสูงขึ้น ดังน้ัน 
กิจกรรมดานการพัฒนาตลอดจนการสนับสนุนของรัฐจะมุงเนนไปที่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเปนสําคัญ อาทิ ภาคพลังงาน โครงสรางพ้ืนฐาน (ไฟฟา การคมนาคม/ขนสง) ภาค
เหมืองแร ภาคปาไม ภาคกระบวนการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่ยังคงระดับการ
พัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมไวในสัดสวนที่นอยที่สุดของ GDP แตก็ไมไดละเลย
เสียทีเดียว 
 สําหรับรายละเอียดของแผนพัฒนา 30 ป ในระยะ 5 ปแรกน้ัน รัฐบาลไดกําหนด
ประเด็นสําคัญในการพัฒนาไวดังน้ีคือ29 

                                                 
28 Ibid., 
29 Union of Myanmar, “Myanmar Millennium Development Goals: Report 2005,” April 2005. 
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1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่จําเปนเพ่ือเปนกาวแรก
ไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม 

2. พัฒนาพลังงานไฟฟาและพลังงานอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม 

3. ขยายภาคการเกษตรและการประมง เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการสงออก 
4. การปลูกปาและการขยายพื้นที่สีเขียว 9 แหง 
5. ขยายบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่ในชนบท 
7. พัฒนาทุกภาคสวนใหครบวงจร 
8. สรางฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังใหมีความม่ันคงยั่งยืน 
 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนรายภาค 
1. การพัฒนาภาคการเกษตร  

เน่ืองจากภาคเกษตรกรรมถือเปนหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึง
ยังคงใหความสําคัญกับการผลิตของภาคน้ีอยู โดยรัฐบาลมุงเนนในการเพ่ิมผลผลิตขาว พืชที่
ผลิตเปนน้ํามันประกอบอาหาร ตลอดจนธัญพืชและพืชที่ใชเปนวัตถุดิบในการปอนโรงงาน
อุตสาหกรรม และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว พันธกิจของรัฐบาลที่จําเปนตองเรงรัด
สงเสริมและพัฒนาไดแก 
  1) เพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
  2) จัดสรรนํ้าที่ใชในการเกษตรใหพอเพียง 
  3) พัฒนาเคร่ืองจักรเครื่องยนตที่ใชในการเกษตร 
  4) เปลี่ยนระบบและวิธีการในการเพาะปลูกและ 
  5) พัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุพืช 
 พรอมกันนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการสนับสนุนภาคเกษตรไวดังน้ีคือ30 

1. ผลิตพืชที่เปนอาหารและพืชที่เปนวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมที่เปนที่ตองการของ
ตลาด 

2. อนุญาตใหมีการผลติเพ่ือการพาณิชยโดยเฉพาะพืชปอนโรงงานอุตสาหกรรม 
พรอมทั้งการปลูกพืชไรในแปลงขนาดใหญ 

3. อนุญาตใหเอกชนเขามาลงทุนในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพ่ือใชประโยชนจากพื้นที่รก
รางวางเปลา 

                                                 
30 The Government of Myanmar, “Country report for the Conference on the Least Developed 
Countries,” Brussels, 14-20 May 2001, p.39. 
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4. สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการกระจายผลผลิตภาคการเกษตร 
5. ใหนําพ้ืนที่ที่ไมสามารถสรางผลผลติทางการเกษตรไปใชประโยชนในภาคการผลิต

อ่ืนๆ 
 ในการน้ี รัฐบาลจึงไดเปดโอกาสใหเกษตรกรบุกเบิกและพัฒนาพ้ืนที่รกรางใหเปนพ้ืนที่
เพาะปลูกใหมากขึ้น สนับสนุนการปลูกพืชที่เปนที่ตองการของตลาด อนุญาตใหเอกชนเขาไป
ลงทุนในการเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา ออย ปาลมนํ้ามัน และพืชที่สามารถผลิต
เปนพลังงานทดแทน เปนตน ตัวอยางโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนไดแก31 

- โครงการพัฒนาพืชอาหาร (Food Crop Development) 
- จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร 
- โครงการพัฒนาพันธุพืชผักผลไม 
- โครงการพัฒนาพืชที่ใหโปรตีน 
- โครงการสงเสริมเรงรัดการผลิตฝาย 
- สนับสนุนโครงการวิจัยฝาย 
- โครงการสนับสนุนการปลูกออยเพ่ือการผลิตน้ําตาล 
- พัฒนายกระดับการผลิตยางพารา 
- โครงการเรงรัดพัฒนาการผลิตยางพาราและปาลมนํ้ามัน 
- จัดตั้งสถาบันวิจัยปอกระเจาและเสนใยแหงชาติ และสงเสริมโครงการวิจัย 
- ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปอกระเจา (Jute) 
- โครงการพัฒนาเสนใยเพื่อการผลิตกระดาษ 
- โครงการพัฒนาระบบน้ําและการจัดการนํ้า 
- โครงการน้ําใชในภาคชนบท 
- โครงการผลิตเครื่องยนต/เคร่ืองจักรใชในการเกษตร 

โครงการเหลาน้ีเปนตัวอยางโครงการพัฒนาท่ีรัฐจัดสรรขึ้นเพ่ือยกระดับและพัฒนาภาค
การเกษตร ซ่ึงเห็นไดชัดวารัฐบาลมีความจําเปนในการสรางและพัฒนาบุคลากรเพ่ือมาทํางานใน
โครงการตางๆ เหลาน้ีใหมากขึ้น ในสวนนี้เปนขอสังเกตที่รัฐบาลไทยและหนวยงานที่มีความ
ตองการสงเสริมโครงการใหความชวยเหลือดานการอบรมบุคลากรและการใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาพมาควรใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรอบรมและจัดโครงการในการใหความ
ชวยเหลือดานทุนการศึกษาเพ่ือเปนหลักประกันวาทุนการศึกษาที่รัฐบาลไทยจัดสรรใหน้ัน 
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของหนวยงานและรัฐบาลพมาอยางแทจริง 

                                                 
31 The Government of Myanmar “Country Report for Third United Nations Conference on the Least 
Developed Countries,” Brussels, 14-20 May 2001, p. 35-36, )เอกสารอัดสําเนา( 
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นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมแลว ภาคปศุสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือผลิตเปน
อาหารก็เปนอีกภาคหนึ่งซึ่งรัฐบาลพมาใหความสําคัญ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุง ปจจุบันรัฐบาล
พมาไดจัดสรรพ้ืนที่ในการทําฟารมกุงมากถึง 48,583 เฮกเตอร อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมภาค
น้ียังขาดความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอยูคอนขางมาก ดังเชนขอมูลจากสวนราชการระบุวา 
เทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของพมายังคงตองการการพัฒนาอยูคอนขางสูง ดังน้ัน จึงมี
ความจําเปนตองมีการอบรมบุคลากรใหมีความสามารถเพิ่มเพ่ือใหบริการแกประชาชนทั่วไป
เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน รัฐบาลพมาจึงยังมีความตองการชวยเหลือดานวิชาการและงบประมาณจากแหลง
ทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการอบรมบุคลากรเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหมากข้ึน32 
เชนเดียวกันกับภาคปศุสัตวที่ รัฐบาลยังตองการความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาและอบรม
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญและชํานาญดานการพัฒนาพันธุกรรมของสัตวเลี้ยง เชน โค กระบือ 
สุกร ไก แพะ แกะ ฯลฯ นอกจากน้ี ยังรวมถึงการเลี้ยงดู การอภิบาลรักษา และการเพ่ิมผลผลิต
ดานเน้ือสัตว เปนตน ในสวนของการประมง เน่ืองจาก นานน้ําของพมาทั้งในบริเวณอาวเบงกอล
และอาวเมาะตะมะยังอุดมสมบูรณไปดวยสัตวนํ้า การประมงจึงเปนอาชีพหลักของประชากร
บริเวณชายฝงทะเล อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมตอเน่ืองจึงเปนอีกภาคหนึ่งที่
รัฐบาลพมาใหความสําคัญในการพัฒนา ดังน้ัน การพิจารณาใหทุนการศึกษาและการอบรมจึงไม
ควรละเลยในภาคนี้เชนกัน 

 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 ตามแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม แผน 30 ป น้ัน รัฐบาลพมาไดกําหนดอุตสาหกรรมที่
จะสนับสนุนเปนอันดับตนๆ ดังน้ีคือ 

1. อาหารและเครื่องด่ืม 

2. เสื้อผาและเครื่องประดับ 
3. เคมีภัณฑและยา 
4. วัสดุกอสราง 
5. เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเกษตร 
6. สินคาอุปโภคและเครื่องใชในครัวเรือน 
7. อุตสาหกรรมที่ใชผลผลิตทางธรรมชาติ 
8. วัตถุดิบปอนอุตสาหกรรม 
9. สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา 
10. เคร่ืองจักรและเครื่องมือตางๆ 

                                                 
32 The Government of Myanmar, p  .36.  
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ปจจุบันรัฐบาลไดพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Park) ขึ้นมาจํานวน 22 แหง 
อยูในเขตเมือง 18 เขต และในเขตชายแดนอีก 4 แหง โดยเฉพาะในเขตชายแดนนั้นเนน
ชายแดนไทย-พมา ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนการรวมทุนกับไทยและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ตลอดถึงการฝกอบรมแรงงานและบุคลากรดานการจัดการ การบริหาร และการประชาสัมพันธ 
ดังน้ัน โอกาสในการประสานความรวมมือระหวางไทย-พมา ในดานอุตสาหกรรมและการพัฒนา
บุคลากรจึงยังมีโอกาสอยูคอนขางสูง เพราะทางดานเทคโนโลยีในการผลิตและการบรรจุหีบหอ
น้ัน ภาคอุตสาหกรรมพมายังขาดแคลนอยูมาก และจําเปนตองพ่ึงพาดานวิชาการและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศอยูคอนขางมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 10 รายการที่พมา
ตองการดังที่กลาวมาเบื้องตน 

นอกจากอุตสาหกรรม 10 ประเภทดังกลาวน้ี รัฐบาลพมายังมีความจําเปนตองพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเน่ืองและที่จะไปสนับสนุนการผลิตอีกหลายอุตสาหกรรม เชน ภาคพลังงาน ทั้ง
พลังงานจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ พลังงานทดแทนจากพืช พลังงานจากน้ํา (hydro-electric) 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบขนสง ระบบโลจิสติกทั่วประเทศ รวมถึง
ระบบสื่อสารสนเทศ เปนตน 

สวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยางสูงในพมาอีกประเภทหนึ่ง ไดแก การทองเที่ยว 
ทั้งน้ีเพราะพมามีพ้ืนที่เหมาะสําหรับการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนภูมิประเทศที่
หลากหลาย นับตั้งแตหมูเกาะใหญนอย ในหมูเกาะมะริด ชายฝงทะเลในรัฐมอญ มณฑลตะนาว
ศรี และรัฐยะไข หรือเขตเทือกเขาสูงในรัฐคะฉิ่น รัฐฉานและรัฐชิน เปนตน นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่
ประวัติศาสตรอีกมากมาย อาทิ วัด และเจดียในเมืองพุกาม โบราณสถานและพระราชวัง
ที่มัณฑะเลย พะโค อังวะ เปนตน แตที่สําคัญคือ พมายังขาดความชํานาญในเรื่อง การบริหาร
จัดการการทองเท่ียว การบริหารตางๆ ตั้งแต บริษัททัวร ไกดนําเที่ยว รานอาหาร โรงแรมและ
สถานที่เริงรมยตางๆ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับไทยแลว บุคลากรไทยมีความชํานาญการในเรื่องนี้
อยูในระดับสูง ซ่ึงสามารถถายทอดและใหการอบรมแกบุคลากรพมาไดเปนอยางดี 

โดยสรุปการพัฒนาดานอุตสาหกรรมของพมา ยังคงตองการความชวยเหลือดาน
วิชาการและเทคโนโลยีอยูคอนขางมาก ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาทุนการศึกษาที่รัฐบาลไทยพึง
จัดใหแกนักศึกษาพมาน้ันควรจะครอบคลุมในดานที่กําลังเปนที่ตองการของรัฐบาลพมาดังที่ได
กลาวไปแลว จึงจะนับวาเปาหมายของการจัดสรรทุนของไทยบรรลุวัตถุประสงค 

 
การพัฒนาดานสังคม 

 นโยบายสําคัญของรัฐบาลพมาในแผน 5 ฉบับที่ 4 น้ันมุงเนนการขจัดความยากจนและ
ยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนพมา ทั้งน้ี เพราะปจจุบันยังพบวาสถานภาพการดํารงชีวิต
ของประชากรรอยละ 75 ยังอยูในระดับต่ํากวาเสนความยากจน (Poverty line) รอยละ 25 ของ
ครัวเรือนมีสภาพต่ํากวาระดับมาตรฐาน และอีกรอยละ 50 ของครอบครัวในชนบทไมมีที่ดินทํา
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กิน ในขณะเดียวกัน ประชากรวัยผูใหญรอยละ 2.2 เปนผูติดเชื้อ HIV และมีผูเสียชีวิตปละ
ประมาณ 50,000 คน นอกจากนั้น ยังพบวาหน่ึงใน 3 ของประชากรเด็กเปนโรคขาดสารอาหาร 
หน่ึงในจํานวนเด็กสิบคนจะเสียชีวิตกอนถึงวัย 5 ป33 
 ในสวนของโรคภัยไขเจ็บ จากการสํารวจของรัฐบาลพมาโดยกระทรวงสาธารณสุขพบวา
โรคติดตอที่รายแรงในพมา ไดแก อหิวาห กาฬโรค ไขเลือดออก โรคทองรวง โรคบิด โรคไวรัส
ตับอักเสบ และไทฟอยด ในขณะที่โรคไขกาฬหลังแอน อหิวาห กาฬโรค และไขเลือดออก จะ
เกิดขึ้นและแพรระบาดเปนบางป สถานการณโรคภัยไขเจ็บทําใหองคการอนามัยโลกไดจัดลําดับ
ระบบสาธารณสุขของพมาใหอยูต่ํากวาทุกประเทศยกเวนเพียงประเทศเดียวคือ เชียวาลีโอน 
ทั้งน้ี สวนหนึ่งเปนเพราะโรงพยาบาลที่มีอยูมีสภาพการดําเนินงานในระดับพ้ืนฐานเทาน้ัน34 
 นอกจากนี้ ยังพบวาโรคที่กําลังเปนภัยคุกคามประชาชนชาวพมาที่นาเปนหวงอยูใน
ขณะน้ี ไดแก โรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือ HIV/AIDS น่ันเอง สําหรับตัวเลขของผูปวยและผูติด
เชื้อน้ันยังคงเปนตัวเลขที่ไมแนนอน ทั้งน้ีเพราะตัวเลขจากหนวยงานที่ทํางานดานโรค HIV ใน
พมาตางมีตัวเลขที่ไมตรงกัน อาทิ ตัวเลขที่รัฐบาลระบุวา เปนผูติดเชื้อ HIV อยูที่ประมาณ 
25,000 คน (ตัวเลขป ค.ศ. 2001) หรือประมาณรอยละ 0.05 ในขณะที่ธนาคารโลกระบุวาตวัเลข
ของผูติดเชื้อในพมามีมากกวา 700,000 คน หรือรอยละ 1.46 หนวยงานขององคการ
สหประชาชาติหรือ UNAIDS ประมาณการอยูที่ประมาณ 530,000 คน (ป ค.ศ. 2000) และ
เจาหนาที่ของหนวยงานแพทยอาสาไรพรมแดน (Medicine Sans Frontiers) คือ แฟรงค สมิทธูอิส 
(Frank Smithuis) ผูซ่ึงทํางานเกี่ยวกับการปองกันโรค HIV/AIDS ในพมายาวนานถึง 6 ป เชื้อ
วาจํานวนของผูติดเชื้อในพมาอยูระหวาง 200,000 – 1,000,000 คน35 ยางไรก็ตาม เปนการ
ยากท่ีจะระบุตัวเลขที่แทจริงของพมา หากแตหนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นพองตองกันวา 
ตัวเลขของผูติดเชื้อนาจะอยูที่ระหวาง 1-1.2 ลานคน 
 สวนสาเหตุของการแพรระบาดที่รวดเร็วน้ัน สวนหนึ่งมาจากการใชเข็มฉีดยารวมกัน 
โดยเฉพาะในหมูผูเสพยาเสพติด ประเภทเฮโรอีน ซ่ึงจะใชเข็มในการฉีดสารเฮโรอีนเขาเสน
เลือด36 ดวยเหตุน้ีจึงเปนสาเหตุสําคัญของการแพรระบาดของโลก HIV/AIDS นอกจากนี้ยัง
พบวา การขาดแคลนถุงยางอนามัยในพมาก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหการแพรระบากกระจายไป

                                                 
33 Zin li, “Burmese Generals ride Roughshod over a hopless populace,” [Online] 
(http://www.mizzima.com/MizzimaNews/EdOp/2007/Sep/04-Sep-07.html) 
34 หนวยแพทยเคล่ือนท่ี, “ฉุกเฉินเรื้อรัง: สุขภาพและสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกของพมา,” มปท,  2549 , 
49.  

35 “Denial and Ignorance,” ALTSEAN-Burma Report Card (2000-2001): 12 
36 ปจจุบันพบวาพมามีจํานวนผูติดยาเสพติดสูงเปนอันดับตนๆ ของโลก รอยละ 4   ของประชากรชาย และ
รอยละ 2 ของประชากรหญิง และเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของผูติดยาเสพติดท่ัวโลกแลว ประชากรของพมา
ผูติดยาจะอยูท่ีรอยละ 0.22  UNODC, World Drug Report 2000, (January 2001) 
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ในอัตราที่รวดเร็ว และเนื่องจากอุตสาหกรรมดานการคาประเวณีในบริเวณชายแดนพมากับ
ประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเปนชายแดนไทย-พมา จีน-พมา และอินเดีย-พมา มีอยูคอนขาง
หนาแนนควบคูไปกับการคายาเสพติดที่มีอยางแพรหลาย ประกอบกับการขาดแคลนถุงยาง
อนามัย และพฤติกรรมที่ไมคุนชินกับการใชถุงยางอนามัย สงผลใหอัตราการแพรระบาดของโรค
ในหมูประชากรของพมาสูงจนนาตกใจ 
 ในการนี้ รัฐบาลไดตั้งนโยบายในการพัฒนาดานสาธารณสุขไวดังน้ีคือ37 

1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาว 
2. เพ่ือรับประกันวาประชาชนทุกคนจะปลอดจากโรค 
สวนยุทธศาสตรในการดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงค รัฐบาลตั้งไว 3 ประการดวยกัน คือ 
1. เผยแพรขอมูลดานสาธารณสุข และการศึกษาดานสาธารณสุขไปใหถึงชุมชนในเขต

ชนบท 
2. สนับสนุนกิจกรรมการปองกันโรคในระดับตางๆ 
3. สนับสนุนและใหบริการการดูแลรักษาเพ่ือขจัดโรคราย 
ทั้งน้ี ดวยความตระหนักวาสุขภาพของประชากรเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา

ประเทศไปสูความทันสมัยและความเจริญกาวหนา ดังน้ัน รัฐบาลจึงถือเปนพันธกิจในการเพ่ิม
บุคลากรดานสาธารณสุขในทุกๆ ดานและทุกระดับ เพ่ือกระจายการใหบริการจากบุคลากรของ
รัฐไปยังทุกภาคสวนของสังคม ในสวนของการสงเสริมการสาธารณสุข รัฐบาลไดตั้งเปาหมายใน
การดําเนินการไวดังน้ีดวย 

1. จัดตั้งศูนยอนามัยและศูนยสาธารณสุขเพ่ือขึ้น เพ่ือลดชองวางการใหบริการดาน
สาธารณสุขระหวางชุมชนในเขตเมืองและชุมชนในเขตชนบท 

2. ยกระดับประสิทธิภาพของศูนยสาธารณสุขทั่วประเทศใหมีความสามารถในการ
สงเสริมสุขอนามัยของประชาชน ปองกันโรคภัยไขเจ็บ การรักษาพยาบาล 
ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนการวิ จัยเพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนบุคลากรดานสาธารณสุขและการแพทยใหเทียบเทามาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข พรอมทั้งสรางเครือขายดาน

สาธารณสุขในทุกๆ ดาน ตลอดจนการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของ
ภาครัฐใหเปนไปตามแผนและนโยบายดานสาธารณสุขของชาติ 

5. พัฒนาและจัดการงานดานสาธารณสุขทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
6. เผยแพรองคความรูดานสาธารณสุข ใหการศึกษาดานการดูแลและปองกันตนเอง

จากโรคภัยไขเจ็บในหมูประชาชน 

                                                 
37 The Government of Myanmar, p  .46-47.  
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7. พัฒนาและยกระดับความสามารถในการวิจัยเพ่ือใหไดมาตรฐานสากล 
8. ผสมผสานเทคโนโลยีการแพทยแผนโบราณ ซ่ึงเปนภูมิปญญาของทองถิ่นเขากับ

เทคโนโลยีสมัยใหมในการรักษาพยาบาล 
แผนการดําเนินงานที่กลาวมาแลวน้ีเปนไปเพื่อลดชองวางของการไดรับบริการดาน

สาธารณสุขของประชาชนในประเทศซึ่งอยูในนโยบาย “สุขภาพเพื่อประชาถวนหนา” (Health 
for All) โดยจะเพ่ิมผูรับบริการไปยังกลุมบุคคลดอยโอกาส ผูหญิงและกลุมที่มีความเสี่ยงสูง
โดยเฉพาะชุมชนในเขตชายแดน 

ขอสังเกตที่ รัฐบาลไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการพึงตระหนักไดแก การขยาย
ทุนการศึกษาและการอบรมในดานสาธารณสุขใหแกพมาเพ่ิมมากขึ้น เพราะเปนสวนที่พมายัง
ขาดแคลน ทั้งดานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนองคความรูและหลักสูตรทางการศึกษา
ที่ครอบคลุม อันจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั่วประเทศได การเนนในดาน
ความรวมมือทางการแพทย สาธารณสุข และการวิจัยกับประเทศพมาจึงจะสอดคลองกับความ
ตองการที่แทจริงของพมา 
  

2.8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนาม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป (ค.ศ. 2006-2010) ของเวียดนาม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป  (ค.ศ. 2006-2010) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ฉบับที่ 9 ที่ใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระยะยาว 20 ป (ค.ศ. 2001-2020) ตามมติของที่ประชุมสมัชชาแหงชาติพรรคคอมมิวนิสต
เวียดนาม ที่จะนําประเทศไปสูแนวทางสังคมนิยมอุตสาหกรรม  โดยมีเปาหมายใหประเทศ
เวียดนามเปนประเทศที่มีความทันสมัยและกาวเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมภายในป 
ค.ศ. 2020 ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวดังกลาว ไดแบงเปนแผน
ยุทธศาสตรระยะกลาง 10 ป จํานวนสองแผน คือ แผนยุทธศาสตรแรกตั้งแตป  ค.ศ. 2001-ค.ศ. 
2010  และแผนยุทธศาสตรที่สองตั้งแตป ค.ศ. 2011-2020   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลาง 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) คือ
การนําประเทศออกจากความดอยพัฒนา โดยพัฒนาทั้งดานวัตถุ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของ
ประชาชน วางพ้ืนฐานในการเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมทันสมัยในป ค.ศ. 2020 โดย
เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ิมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาโครงสราง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และศักยภาพดานความม่ันคง สรางสถาบันที่เก่ียวของกับ
เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม รวมทั้งทําใหสถานะของประเทศสูงขึ้นในสายตาของ
นานาชาติ และขยายความรวมมือ ความสัมพันธกับตางประเทศในดานเศรษฐกิจแบบพหุภาคี   

นอกจากนี้ ในดานการศึกษา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลาง 
10 ป ยังใหความสนใจในดานการจัดอาชีวศึกษาในโรงเรียนทั่วไป ขยายการจัดฝกอบรมแรงงาน
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ในหลายระดับ รวมทั้งชางเทคนิค ชางในระดับชํานาญงาน  พัฒนาและสงเสริมการเพ่ิมคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  เนนการสรางมหาวิทยาลัยแหงชาติที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคและนานาชาติ  ใหความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาการเกษตร  ชนบทและพื้นที่สูง  เพ่ิมการสงออกแรงงานและ
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย  อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาให
ทันสมัยและสอดคลองกับความเปนจริงในการปฏิบัติ พัฒนาและยกระดับความรูของนักศึกษาใน
ดานขอมูลและภาษา ตางประเทศ  พัฒนาผูสอน โดยเนนคุณภาพและคุณธรรมในการสอน 
รวมทั้งเนนการจัดการและชวยเหลือดานการวิจัยและการศึกษาตอในตางประเทศ 

ซึ่งจากการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป  (ค.ศ. 2001-2005) ที่ผานมา 
พบวา เปาหมายหลัก 19 ประการ ประสบความสําเร็จเปนอยางดี เชน ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ คิดเปนรอยละ 7.5 ตามเปาหมายที่กําหนดไว  การผลิตในทางอุตสาหกรรมที่
กําหนดไวรอยละ 13.1 ประสบความสําเร็จสูงกวาเปาหมาย ถึงรอยละ 15.9 จํานวนประชากร
เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.33 ในขณะที่อัตราการเจริญพันธุลดลงรอยละ 0.041 สามารถสรางงาน
ใหแกแรงงานจํานวน 7.5 ลานคน ในจํานวนนี้มีแรงงานที่ผานการฝกอบรม จํานวนรอยละ 25  
มีจํานวนนักเรียนเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงรอยละ 85 และมีจํานวนนักเรียนเขา
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงรอยละ 50 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 5 
จํานวนนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.5 ตอป  โรงเรียนอาชีวศึกษาเปด
เพ่ิมขึ้น รอยละ 13.8 ตอป เปนจํานวนรวมทั้งหมด 236 โรงเรียน เพ่ิมขึ้นจากป ค.ศ. 2000 
จํานวน  94 โรงเรียน  มีการอบรมทางดานวิชาชีพเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.4 ตอป เครือขายของ
มหาวิทยาลัยขยายออกไปสูพ้ืนที่ยากจนในชนบท โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางตอนใตและบริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง มีการจัดตั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้น งบประมาณดานการศึกษาและฝกอบรม เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ18 ของงบประมาณในป 
ค.ศ. 2005  นอกจากงบประมาณแลว การลงทุนจากพันธมิตรดานการศึกษายังชวยในการ
พัฒนาเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการจัดการการศึกษาและฝกอบรม 

จากผลการประเมินดังกลาว จะเห็นไดวา เศรษฐกิจของเวียดนามพัฒนามากขึ้น มี
แนวโนมที่สูความเปนประเทศอุตสาหกรรมทันสมัย ประชากรมีรายไดสูงขึ้นรอยละ 12.1 ตอป  
จํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมขึ้น วิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้น แตยังไมเพียงพอตอความตองการของ
ตลาดที่ตองการแรงงานที่มีทักษะในการทํางานสูง นอกจากน้ีการลงทุนดานการศึกษาและการ
ฝกอบรมเพ่ิมขึ้นเชนกัน  แตการเพ่ิมขึ้นของจํานวนไมไดมีความสัมพันธกับคุณภาพเสมอไป  
ในการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป (ค.ศ. 2001-2005) พรรคคอมมิวนิสต
เวียดนามยอมรับวา คุณภาพการศึกษาของประเทศยังไมเหมาะสม การจัดการศึกษายังไมตรง
กับความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ  
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โดยเฉพาะการจัดการของรัฐในดานการศึกษาและฝกอบรมยังมีขอจํากัด แมวาจํานวนกิจกรรม
และสถาบันการศึกษาและฝกอบรมจะเพิ่มขึ้น แตคุณภาพยังไมเปนไปตามที่ตองการ โครงสราง
ของการอบรมยังไมเหมาะสม การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัยยังไมสมดุล การอบรมวิชาชีพระยะสั้นพัฒนาเร็วเกินไปทําใหมีปญหาในการจัดการ 
รวมทั้งคุณภาพของผูเขารับการอบรมหลายแหงยังไมเพียงพอ ครูในพ้ืนที่ชนบทและในพื้นที่สูง
ยังขาดคุณภาพ การศึกษาและฝกอบรมสําหรับเด็กและผูที่ยากจนยังไมเหมาะสม  รวมทั้ง
คาใชจายในการเรียนยังสูงเกินกวาที่หลายคนจะสามารถจายได สวนการจัดการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาเอกชนยังมีการควบคุมคุณภาพที่เครงครัด นอกจากน้ียังมีผลกระทบดานลบ
ของการศึกษาและฝกอบรม เชน การฝาฝนและการทุจริตในการสอบเขามหาวิทยาลัย  การเรียน  
การขาดสอบ ประกาศนียบัตร การรับรองปริญญา การเรียนการสอนพิเศษนอกเวลาเรียน เปนตน 

สวนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประเมินผลสรุปวา การพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  แมวาการดําเนินการและการจัดการตางๆ มีแนวโนมที่ดีขึ้น แตยังคงเชื่องชา   
คุณภาพดานการวิจัยยังต่ําและขาดการเชื่อมโยงกับการผลิตและการดําเนินการทางธุรกิจ  
ความไมเทาเทียมกันในสังคมยังคงมีอยู และชองวางของมาตรฐานความเปนอยูของประชาชน
และชุมชนขยายตัวมากขึ้น 

สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเกิดขอดอยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว 
เน่ืองจาก ยังไมมีการกําหนดรายละเอียดของแนวคิดเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมให
ชัดเจน  ทําใหการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติขึ้นอยูกับความเขาใจและการตีความของเจาหนาที่
และผูที่เก่ียวของ นอกจากน้ี การปฏิรูปดานบุคลากร การทํางานขององคกรตางๆ และการ
บริหารรัฐกิจยังเชื่องชา ไมทันตอการพัฒนาและสถานการณใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว  ความรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ ระดับของอํานาจและผูนํายังไมไดกําหนดให
ชัดเจน เจาหนาที่ของรัฐยังมีปญหาดานคุณภาพ ขาดความรูและความตระหนักในเรื่อง
พฤติกรรมและความรับผิดชอบ ระบบการทํางานของรัฐมีขั้นตอนที่ยุงยาก มีการคอรรัปชันที่ทํา
ใหเกิดผลเสียตอความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีตอพรรคและรัฐ 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป  (ค.ศ. 2006-2010) พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
ยังคงกําหนดเปาหมายตามแนวทางเดิมที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ
กลาง 10 ป คือ เพ่ิมอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นําประเทศออกจากการพัฒนาใน
ระดับต่ําอยางรวดเร็ว พัฒนาทั้งดานวัตถุ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประชาชน เพ่ือให
ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทิศทางการพัฒนาท่ีรวดเร็วและม่ันคง สราง
พ้ืนฐานเพื่อเรงกระบวนการที่จะนําไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีความรูเปนฐาน ทําการเมืองใหม่ันคง รวมทั้งดานระเบียบ ความปลอดภัย  ปกปอง
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อิสรภาพ เอกราช เขตแดนและความปลอดภัยของชาติ พัฒนาสถานะของประเทศเวียดนามใน
ภูมิภาคและในโลก   

เปาหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศในชวง 5 ป มีดังน้ี  
1. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โดย เหมย” (Doi Moi) เพ่ือใหอัตราการ

เพ่ิมของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเติบโตรอยละ 8 หรือมากกวาภายในป ค.ศ. 
2010 (ใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเปน 94 - 98 พันลานดอลลารสหรัฐ)  

2. สรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมเพื่อกาวสูความ
เปนประเทศที่กําลังพัฒนาและทันสมัยภายในป ค.ศ. 2020 

3. พัฒนา knowledge - based economy 
4. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเรงรัดพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ี เวียดนามมีนโยบายเนนหนักเร่ืองการสงเสริมธุรกิจเอกชน 
เรงปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตาง ๆ และเชิญชวนนักลงทุนจากตางประเทศใหเขามาลงทุน
โดยตรงในเวียดนาม 

สิ่งที่นาสนใจในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม คือการวางแผน
พัฒนาประเทศตามลักษณะและคุณสมบัติของพื้นที่ในแตละภาค  โดยในเขตเศรษฐกิจหลักสาม
เขนใหญ คือภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต จะเนนในดานการสรางความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการสงออก  เขตอุตสาหกรรมที่
ผลิตเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งมีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมดวย ในแตละภาค ยังไดแบงเขตการพัฒนาเปน 7 เขต และกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาที่แตกตางกันไปตามศักยภาพ สภาพภูมิศาสตรและเศรษฐกิจของพื้นที่ 
ดังน้ี 

1. เขตภูเขาและที่สูงในภาคเหนือ  
เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาว เปนพ้ืนที่ที่มีประชากรยากจนและสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุ

สวนนอย  พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามจึงกําหนดเปาหมายในการกําจัดความหิวโหยและลด
ความยากจน ลดชองวางทางสังคมและความเปนอยู  สรางแรงจูงใจใหราษฎรในการยายไปอยู
บริเวณชายแดน  อนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุสวนนอย  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไป
พรอม ๆ กับการพิทักษสิ่งแวดลอม และปองกันเขตแดนของชาติ  สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
สมุนไพร  ผลไม  ไมดอก  และผักเพ่ือการบริโภคและการสงออก  ใหความสําคัญในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือชวยกําจัดความหิวโหยและลดความยากจนของกลุมชาติพันธุสวนนอย 

2. เขตที่ราบลุมปากแมนํ้าแดงในภาคเหนือ 
มีเปาหมายที่จะทําใหเปนภาคที่มีการพัฒนาอยางเขมแข็งในดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ

และสังคม  พัฒนาใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เชน การผลิตซอฟทแวร
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คอมพิวเตอร โดยพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบริเวณชานเมืองใหญ และเนนการพัฒนาการเกษตร
อินทรีย 

3. เขตภาคกลางตอนบนและชายฝงทะเลภาคกลาง 
กําหนดใหเปนจุดศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรวมมือกับนานาชาติ สรางโรงกลั่นน้ํามัน

และโรงงานผลิตภัณฑปโตรเคมี พัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตร ปาไม ประมง สิ่งทอ  
เคร่ืองหนังและกระดาษ นอกจากน้ียังมีความพยายามในการลดปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ
ดวย 

4. เขตที่ราบสูงภาคกลาง 
เนนใหเปนศูนยกลางในการปลูกพืชอุตสาหกรรม เชน กาแฟ ชา ยางพารา เม็ดมะมวง 

หิมพานต ฝาย พืชสมุนไพรและผลไม  พัฒนาดานการปาไม อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาพลังนํ้า
และเหมืองแร โดยเฉพาะแรบอกไซค 

5.  เขตภาคตะวันออกเฉียงใต 
กําหนดใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคา การบริการและการ

ลงทุนอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ การผลิตซอฟทแวร โรงงานแปร
รูปผลิตภัณฑการเกษตร กําหนดใหนครโฮจิมินหเปนเมืองศูนยกลางในหลายดาน เชื่อมตอกับ
จังหวัดอ่ืนดวยเสนทางที่ทันสมัย พัฒนารวมทั้งสรางทาเรือและโกดังสินคา พัฒนาและขยาย
โปรแกรมการศึกษาในนครโฮจิมินหและเมืองใกลเคียง สรางเครือขายมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
และโรงเรียนอาชีวศึกษา  สรางศูนยฝกอบรมดานเทคนิคแกแรงงานในนครโฮจิมินห โดยเฉพาะ
แรงงานในอุสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

6. เขตที่ราบลุมปากแมนํ้าโขง 
เนนการพัฒนาการเกษตรในเขตรอนชื้นที่มีพืชผลหลากหลายชนิด สรางพ้ืนที่เพาะปลูก

ในการปลูกพืชที่มีราคาสูงและคุณภาพดี เชน ขาว ผลไมและพืชเศรษฐกิจ โดยกําหนดพ้ืนที่ปลูก
ขาวจํานวน 1.8 ลานเฮกตาร เปนการปลูกขาวเพื่อสงออกถึงหน่ึงลานเฮกตาร นอกจากน้ียัง
กําหนดใหเปนเขตพัฒนาการประมง การผลิตอาหารทะเลเพื่อสงออก รวมทั้งใหมีการสํารวจกาซ
ธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติ ไฟฟาและปุยเคมี 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเล 
เวียดนามมีพ้ืนที่ติดชายฝงทะเลจากเหนือจรดใต มีความยาวถึง 3,444 กิโลเมตร และมี

พ้ืนที่ที่เปนเกาะจํานวนมาก จึงกําหนดการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล เกาะและพ้ืนที่ทางทะเล 
ใหเปนแหลงทองเที่ยว โดยตั้งเปาหมายใหมีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 4-5 ลานคน 
นักทองเท่ียวเวียดนาม 20-30 ลานคน ในป ค.ศ. 2010 ยกระดับและพัฒนาทาเรือ สงเสริมความ
รวมมือในการฝกอบรมนักเดินเรือกับนานาชาติ เพ่ือยกระดับนักเดินเรือของเวียดนามให
ทัดเทียมมาตรฐานสากล 
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 ในดานการศึกษา แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ดังกลาวมีเปาหมายใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยปฏิรูปการศึกษาอยางมีระบบ จัดการศึกษาใหมีมาตรฐานและ
ทันสมัย   พัฒนาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
เปาหมายในการเพ่ิมจํานวนผูเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหเปน 200 คน ตอประชากรหนึ่ง
หม่ืนคน ในป ค.ศ. 2010 นอกจากนี้ยังขยายความรวมมือกับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ใหตรงกับความตองการของภาค อุตสาหกรรมและความทันสมัย พรอมทั้ง
ยกระดับการศึกษาใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคและในโลก 
 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวียดนามน้ัน ยังมีการจัดทําในระดับทองถิ่น 
คือระดับจังหวัดและมหานครดวย  เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ  เชน ผูบริหารกรุงฮานอยเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
จํานวน 45 แผน ที่มีเน้ือหาครอบคลุมถึงป ค.ศ. 2020 โดยมีวิสัยทัศนถึงป ค.ศ. 2030 และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมถึงป ค.ศ. 2030 ที่มีวิสัยทัศน ถึงป ค.ศ. 2050 ที่เนน
การพัฒนาระบบสาธารณสุข การพัฒนาการศึกษาและฝกอบรม รวมทั้งแผนพัฒนาเครือขายของ
โรงเรียน 
 แมวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป (ค.ศ. 2006-2010) จะตระหนกัถงึความสาํคญั
ของโลกาภิวัตนและการบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศและนานาชาติ ที่มีการเชื่อมโยงเพื่อ
เปดเสรีทางการคา การลงทุน การขนสงสินคา และบริการ รวมทั้งแรงงานและเงินลงทุนที่มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  แตเวียดนามยังขาดการศึกษาวิจัยถึงผลของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคและในโลก เพ่ือใหมีขอมูลที่เพียงพอตอ
การปรับแผนการดําเนินงานใหเอ้ือตอประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากน้ี  
การกําหนดเปาหมายใหประเทศเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมทันสมัย ยังไมมีเกณฑที่
ชัดเจนในการพิจารณาวา ประเทศเปนอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด แมประเทศเวียดนามจะ
กําหนดเปาหมายดานปริมาณที่จะแสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในแตละ
ประเภท แตยังขาดการใหความสําคัญในดานคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงานและเชื้อเพลิงตอหนวยการผลิต  หรือการใชพลังงาน
ทดแทนเขามาชวยในการผลิต เปนตน   
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2.9 นโยบายดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน  
  
 2.9.1 นโยบายดานการศึกษาของกัมพูชา 

ระบบการศึกษาของกัมพูชามีจุดเร่ิมตนในศตวรรษที่ 13 ซ่ึงเปนการศึกษาแบบด้ังเดิมที่
มีศูนยกลางที่วัดในศาสนาพุทธมีพระเปนผูสอนอานและเขียนภาษาเขมร การรูหนังสือของ
ประชาชนจํากัดอยูแตเฉพาะเด็กผูชาย ระบบการศึกษาน้ีไดคอยๆเสื่อมลงหลังการเขามาของ
ฝรั่งเศสในกัมพูชา ซ่ึงแทนที่ดวยระบบการศึกษาแบบตะวันตก เฉพาะอยางยิ่งหลังการออก
กฎหมายการศึกษาของฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1917 สําหรับการศึกษาในระดับประถมและมัธยม ได
มีการเปดโรงเรียนมัธยมแหงแรกขึ้นในป ค.ศ. 1930 อยางไรก็ตาม ฝรั่งเศสไมไดมีความมุง
หมายหรือกระตือรือลนในการพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหมหรือสนองตอบตอความตองการ
ของคนทองถิ่น ดังนั้นการศึกษาจึงถูกจํากัดเฉพาะบุคคลชั้นสูง หรือเตรียมคนเพื่อทํางานรับใช
อาณานิคม แตมรดกเก่ียวกับการศึกษาที่กัมพูชาไดรับจากฝรั่งเศสกลับเปนความคิดใหมๆ
เก่ียวกับการศึกษาในระบบ ซ่ึงก็ไดทําลายการศึกษาแบบเดิมลง และนํามาซึ่งความคิดที่วา
การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเลื่อนระดับชั้นของคนในสังคม  

ภายหลังที่กัมพูชาไดรับอิสรภาพระหวางป ค.ศ. 1950-1960 ในสมัยเจานโรดม สีหนุ ได
มีการเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทั่วประเทศ โดยไดรับอิทธิพลจากระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศส 
การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นสวนใหญเปนโรงเรียนอาชีวศึกษา เชน The School of Health (1953) The 
Royal School of Administration (1956) The College of Education (1959) The National 
School of Commerce (1958) Institute of Judicial, Political and Economic Studies (1961) 
Buddhist University (1954) สําหรับใหการศึกษาแกพระสงฆ โดยในขณะนั้นกัมพูชาไมมี
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จนกระทั่งป ค.ศ. 1960 ไดมีการกอตั้ง Khmer Royal 
University และกลายมาเปน the Royal University ในป ค.ศ. 1965 ในปเดียวกันยังไดมีการ
กอตั้ง the Royal Technical University, the Royal University of Fine Arts, the Royal 
University of Kompong Cham, the Royal University of Takeo และ the Royal University of 
Battambang ขึ้น เปนตน 
 ระหวางสงครามกลางเมืองในป ค.ศ. 1970 ภายใตการปกครองของเขมรแดง ซ่ึง
ตองการสรางกัมพูชาใหม โดยการปฏิวัติผูหญิงและผูชายใหม และไดมีการทําลายการศึกษาใน
ระบบเกา ซ่ึงคลายคลึงกับกรณีระบบเหมา (Maoist) ในจีน เขมรแดงไดใหความสําคัญกับการใช
แรงงาน และปลูกฝงทางการเมืองมากกวาการศึกษาหาความรู โดยเห็นวา การทํางานในไรนา 
คือ หนังสือเรียนและการขุดหลุมเปรียบเสมือนกับดินสอ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยถูกปด 
โรงเรียนหลายแหงถูกทิ้งระเบิด บางแหงก็ถูกใชเปนคายทหาร คลังเก็บอาวุธ หรือคุก ครูหลาย
คนเลิกสอน บางคนก็ตายในคายกักกันแรงงาน หนีออกจากเมือง แมแตเขาเปนทหารหรือหนีไป
ตางประเทศ หองเรียนถูกทิ้งราง หนังสือเรียนถูกทําลายใชเปนกระดาษมวนยาสูบ ครู อาจารย 
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และผูมีการศึกษาสูงกลายเปนศัตรูทางชนช้ันในสายตาของเขมรแดง ในยุคของของเขมรแดงมี
จัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น ซ่ึงทําหนาที่ผลิตตําราเรียน โดยตั้งแตป ค.ศ. 1979 โครงสรางใน
ดานระบบการศึกษาของกัมพูชาไดถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนตําเรียน อุปกรณการ
เรียน การสอน หรือครูที่ตายลงเปนจํานวนมาก ประมาณการณวา รอยละ 75-80 ของผูมีความรู
ไดตายลงในระหวางชวงการปกครองของเขมรแดง ดังนั้นหลังป ค.ศ. 1980 เปนตนมาระบบ
การศึกษาของกัมพูชาโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจึงไดถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง กลายเปน
ปญหาที่สืบเนื่องและมีผลหลังป ค.ศ. 1990 และชวงเวลาตอมา 
 หลังการเขามาของกองทัพเวียดนามในป ค.ศ. 1979 รัฐบาลเฮงสัมรินไดมีความ
พยายามในการพัฒนาระบบการศึกษาขึ้นใหม โดยมองวาการศึกษาเปนทรัพยากรสําคัญ 
ภายใตคําขวัญที่วา ใครรูมากกวาสอนผูที่รูนอยกวา ทําใหผูที่ทําหนาที่เปนครูในทุกระดับมีความ
แตกตางกันออกไปในระดับการศึกษา แมวามีการฝกอบรมครูเปนระยะเวลาตั้งแตสามาสัปดาห
ถึงหน่ึงเดือน ทามกลางปญหาดานอาคารสถานที่ซ่ึงมีสภาพปรักหักพัง แตก็ยังคงจัดใหมีการ
ฝกอบรมนอกสถานที่กลางแจงแมแตใตตนไมก็ตาม ทักษะของครูที่ต่ําไดสงผลใหการพัฒนา
การศึกษาของกัมพูชากาวหนาไปอยางชาตามไปดวยและมีจํานวนปริมาณมากกวาคุณภาพ ยัง
ไดมีการจัดสงนักเรียนใหไปศึกษาตอในระดับสูงที่โซเวียต แตแทจริงแลวความพยายามของ
รัฐบาลเฮงสัมริน ก็คือ กําลังคนเพ่ือรับใชกองทัพ สําหรับตอตานฝายเขมรแดงและเขมรฝาย
อ่ืนๆ ทําใหมีการจํากัดจํานวนนักเรียนที่จะสงไปศึกษาตอยังโซเวียต การจํากัดจํานวนนักเรียนที่
จะเขาศึกษาตอในการศึกษาระดับสูง และมหาวิทยาลัย ไดกลายเปนที่มาของการเลนพรรคเลน
พวกและการคอรรัปชั่นจากผูปกครองที่มีความตองการใหบุตรหลานของตนมีโอกาสศึกษาตอ 
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับเวียดนามทําใหแมแตตําราเรียนในระดับประถมและมัธยมขณะนั้นก็ยัง
เปนการแปลมาจากภาษาเวียดนาม  

ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาสันติปารีสในป ค.ศ. 1990 และการเขามาจัดการ
เลือกตั้งของสหประชาชาติ การฟนฟูบูรณะและพัฒนาทางการศึกษาไดกลายเปนปญหาที่สําคัญ
และเรงดวนซึ่งจําเปนที่จะตองแกไขของรัฐบาลใหม ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทักษะของประชาชน โดยการศึกษากอนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เปนสิ่งทีเ่กิดขึน้
เปนสิ่งแรก ตามมาดวยการศึกษานอกระบบโรงเรียน และโครงขายสําหรับวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย อาคารเรียนตางๆไดถูกสรางขึ้นใหม รวมทั้งการปรับปรุงตําราเรียนที่ไดรับความ
ชวยเหลือในดานทุนจากการบริจาคของตางประเทศ งบประมาณดานการศึกษาไดเพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ 7.7 ในป ค.ศ. 2000 เปนรอยละ 15.67 ในป ค.ศ. 2001 อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหา
จากครูซ่ึงมักแสวงหารายไดเพ่ิมจากนักเรียนนอกหองเรียนที่มีความตองการในดานการศึกษา 
และคุณภาพของครูยังคงเปนปญหา โดยที่รอยละ 6 ของครูมีการศึกษาระดับประถม รอยละ 77 
มีการศึกษาในระดับมัธยม และรอยละ 14 มีการศึกษาในระดับที่สูง กวา มีเพียงรอยละ 3 
เทาน้ันไดรับการศึกษาเฉพาะจากกระทรวงศึกษา  
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สภาวะความยุงยากที่สืบเนื่องจากความวุนวายในยุคเขมรแดง แมกระทรวงศึกษาธิการ
จะเริ่มตั้งขึ้นใหมหลังป 1979และถูกจัดตั้งขึ้นโดยสภาคณะรัฐมนตรีในป ค.ศ. 1980 แมวา
หนวยงานตางๆของกระทรวงจะถูกจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1998 แตก็ยังไมไดมีระเบียบหรือ
กฎเกณฑในการควบคุมดูแลอํานาจหนาที่ของสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากการขาดแคลน
งบประมาณจากกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินและเปนสาเหตุที่วาทําไมการศึกษาในระดับสูงจึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบหรืออํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษามาจนถึงปจจุบัน  

กัมพูชาไดใหความสําคัญกับการศึกษา ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและทักษะ โดยสิทธิในการศึกษาเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญซ่ึงประชาชนทุกคนมีสิทธิเทา
เทียมกันในดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงรัฐมีหนาที่ในการจัดระบบการศึกษา จุดมุงหมายของ
การศึกษาก็เพ่ือการฝกอบรมประชาชนอยางเทาเทียมกันเพ่ือสรางศักยภาพสําหรับการ
ดํารงชีวิต โดยรัฐธรรมนูญของกัมพูชาไดกําหนดใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับเปนเวลา 9 ป 
และรับประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับประชาชนกัมพูชาทุกคน  

ในป ค.ศ. 1996 กัมพูชาไดมีการปรับปรุงระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนจาก 11 ป 
เปน 12 ป โดยเปนการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ป (Grades 1–6) และการศึกษาขั้น
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนมีระยะเวลาเรียน 3 ป (Grades 7–9) และ มัธยมศึกษาตอน
ปลายมีระยะเวลาเรียน 3 ป (Grades 10–12) และอุดมศึกษา 4-7 ป สวนการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมตั้งแต  3-5 ป สําหรับการศึกษานอกระบบนั้นเปนการจัดการศึกษา
เพ่ือฝกอบรมคน  

ระบบการศึกษาของกัมพูชามีลักษณะกระจายอํานาจ ที่ถูกแบงออกตามโครงสรางการ
ปกครอง กอใหเกิดปญหายุงยากตางๆมากมาย เชน คุณภาพของครู ระดับเงินเดือนที่ต่ํา และ
การขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ  ระดับ
สวนกลางโดยมีกระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport) 
เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนดานนโยบายระดับชาติและหลักสูตร โดยสถาบันการศึกษา
ระดับสูง อาชีวศึกษาและโรงเรียนเทคนิคบางสวนอยูภายใตการดูแลของกระทรวงตางๆ เชน 
สาธารณสุข แรงงาน และเกษตร สวนอีก 2 ระดับที่เหลืออยูภายใตการบริหารงานของจังหวัด
และอําเภอ โดยสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปดขึ้นใหม ไดแก The Royal University 
of Fine Arts (เปดขึ้นใหมในป 1980) The Institute of Technology of Cambodia (เปดในป 
1981 เดิมคือ The Higher Technical Institute of Khmer-Soviet Friendship) The Royal 
University of Agriculture (เปดในป ค.ศ. 1984 เดิมคือ The Institute of Agricultural 
Engineering) The Royal University of Phnom Penh (เปดในป ค.ศ. 1988-1996 ปจจุบัน
ประกอบดวยคณะครุศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร ทันตแพทย
แพทยศาสตร และบริหารธุรกิจ) The Vedic Maharashi Royal University ที่จังหวัด Prey Veng 
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Province (1993) และ The Royal School of Administration ซ่ึงเปดขึ้นใหม ในป ค.ศ.1995 
ภายใตการควบคุมดูแลของรัฐมนตรีสภา  

ในสวนของการศึกษาเอกชนนั้นไดถูกแยกออกจากระบบการศึกษาทุกระดับของกัมพูชา 
ซ่ึงมีที่มาจากอดีตและมีความสําคัญในกัมพูชากอนการเขามาของเขมรแดงโดยการจัดการ
การศึกษาโดยเอกชนในระดับประถมและมัธยมนั้นเปดขึ้นเพ่ือรองรับเด็กซ่ึงเปนชนกลุมนอยใน
ชุมชนตางๆ ภายในกัมพูชา เฉพาะอยางยิ่งประชากรในเขตเมือง โรงเรียนเอกชนหลายแหงได
ถูกเปดขึ้นเพ่ือรองรับกลุมชาติพันธุตางๆ เชน จีน เวียดนาม ยุโรป หรือนับถือศาสนาที่แตกตาง
กันออกไป เชน โรมันคาทอลิก และอิสลาม เพ่ือมีโอกาสเรียนภาษา และศาสนา หรือวัฒนธรรม
ของชาติพันธุของตน 

สําหรับการศึกษาในระดับสูงที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมที่มักตั้งขึ้นในพนมเปญ เชน Regent College, Norton University สวน
ใหญเปนโรงเรียนที่สอนทักษะดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร อยางไรก็ตามโรงเรียน
เอกชนบางแหงไดรับการอนุญาตใหพัฒนาหลักสูตรเองไดภายใตความเห็นชอบจากกระทรวง
ศึกษา เยาวชนและกีฬา โดยโอกาสการเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกัมพูชายังคงมี
อัตราสวนตอประชากรคอนขางต่ํา คือ รอยละ 1.2 ซ่ึงเม่ือเทียบกับประชากรของอาเซียน คือ 
รอยละ 20.7 

 

ภาพที่ 2.6 โครงสรางระบบการศึกษาของกัมพูชา 
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กัมพูชาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสําหรับการศึกษา (Education Strategic Plan) หรือ 
ESP และโครงการสนับสนุน ที่เรียกวา Education Sector Support Program 2006 – 2010 
หรือ ESSP โดยจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ หรือ National 
Strategic Development Plan 2006 – 2010 ซ่ึงเปนยุทธศาสตรของรัฐบาล และเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผน Education for All หรือ EFA และ Cambodian Millennium 
Development Goals หรือ CMDG EFA ไดถูกจัดเตรียมขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชาโดยอิงจาก The 
Cambodia Socio Economic Development Plan (SEDP) II และ Poverty Reduction 
Strategic Plan 2002 (PRSP)  โดยตอบสนองในแงของประชากร เศรษฐกิจมหภาค และการ
พัฒนาสังคมในระยะเวลา 10-15 ป ในกัมพูชา โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษาและการฝกอบรมเพ่ือ
สนองตอบตอตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงถูกออกแบบใหมีความสัมพันธกับดาน
สังคมและวัฒนธรรมแกผูหญิง และชนกลุมนอย ในการเขาศึกษาในระดับประถมและมัธยม และ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในระดับตางๆ โดยเฉพาะในระดับ
ทองถิ่น โดยการจัดทํา EFA ไดมีการบูรณาการเขากับนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษา ไดแก 
ESP และ ESSP 

ความสําเร็จของ ESP พิจารณาไดจากความเทาเทียมกันในดานการศึกษา และผลจาก
การศึกษาที่ทําใหเยาวชนของกัมพูชาเปนนักเรียนที่ดี เยาวชนที่ดี และพลเมืองที่ดี เพ่ือเปน
ทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ   

นโยบายหลักของ ESP ก็คือ 
- หลักประกันในสิทธิหรือโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการการศึกษา  เชน 

โรงเรียนซึ่งไมอยูหางไกลจากบาน การจัดหางบประมาณสําหรับครู และการสรางหอพัก
โดยเฉพาะเด็กหญิง  เปนตน 

- คุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษา ดวยการปรับปรุงคุณภาพ
และผลที่ไดรับจากบริการดานการศึกษา โดยการเพ่ิมอุปกรณการเรียน การสอน หองสมุด 
หองทดลอง รวมทั้งการปฏิรูปหลักสูตร เพ่ิมชั่วโมงการเรียน และจัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน
ยากจน เปนตน 

- พัฒนาสถาบัน และเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรดานการศึกษาและศักยภาพในการ
กระจายการศึกษา โดยเฉพาะ ในดานงบประมาณของกระทรวงศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ระบบกฎหมาย และพัฒนาทักษะแกบุคลากรทางการศึกษาในระดับตางๆ 

 
ความรวมมือทางการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา 
อาจกลาวไดวา ความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชามีมากอนการลง

นามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางการศึกษาระหวางกันเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 
2003 ภายใตกรอบความรวมมือทางวิชาการท้ังที่ผานทางสํานักความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
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ระหวางประเทศและประสานตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนความรวมมือดานวิชาการใน
สวนที่กระทรวงศึกษาธิการรวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ ที่
สําคัญ ไดแก 

- ความรวมมือดานโครงการศูนยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ โดยการ
สงผูเชี่ยวชาญไปสอนภาษาไทย 

- ความรวมมือดานทุนการศึกษาระดับปริญญา ทุนฝกอบรม และดูงานโดย
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญในการดําเนินความรวมมือกับกัมพูชาในรูปแบบตางๆ 
ไดแก การจัดหลักสูตรฝกอบรม ศึกษา และดูงาน  การเชิญเขารวมประชุม สัมมนา การ
แลกเปลี่ยนการเยือนของผูบริหารระดับสูง การสนับสนุนใหนักเรียนและนักศึกษากัมพูชามา
ศึกษาในไทย และการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญและวิทยากร นอกจากน้ี ยังใหทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งการเยือนซ่ึงกันและกัน และการพบปะเจรจา
กันในระดับทวิภาคีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา ของกัมพูชา  

ความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานใหมีความเขมแข็งเปน
รูปธรรมเดนชัดมีความตอเน่ืองและเกิดประโยชนสูงสุด เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
กันอันจะเปนการนําไปสูความเขาใจอันดีและมิตรภาพที่ใกลชิดระหวางกัน โดยบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือทางการศึกษาระหวางไทยกับกัมพูชาถือเปนความตกลงดาน
การศึกษาฉบับแรกที่ไทยทํากับเพ่ือนบาน ซ่ึงครอบคลุมรูปแบบการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ การแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบการ
ประชุมสัมมนา และความรวมมือดานการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีสาขาความรวมมือตางๆ 
ดังน้ี  

- การศึกษาในระดับกอนประถม ประถม และมัธยมศึกษา  
- ดานเทคนิคและการฝกอบรมอาชีพ 
- พลศึกษาและการกีฬา 
- การศึกษานอกระบบ  
- การฝกอบรมครูและผูบรหิารสถานศึกษา 
- ดานวัฒนธรรม  

ภายหลังจากการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางการศึกษาระหวาง
กัน โดยฝายไทยไดเชิญ H.E.Dr.Kol Pheng รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา 
พรอมคณะมาเยือนไทย ระหวางวันที่ 21-26 ธันวาคม 2004 เพ่ือหารือแนวทางความรวมมือ
ดานการศึกษาภายใตกรอบของบันทึกความเขาใจและมีการเจรจาระดับทวิภาคีระหวางกัน โดย
ฝายไทยจะใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกัมพูชาในสาขาที่กัมพูชาสนใจ ไดแก 
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การศึกษาพิเศษ การอุดมศึกษา การศึกษากอนวัยเรียน การกีฬาและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการ
กระชับความสัมพันธอันดีและการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางกัน โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติโครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 
ประจําป ค.ศ. 2005 โดยระหวางวันที่ 8-11 สิงหาคม 2005 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ของไทยและคณะผูบริหารระดับสูงไดเดินทางไปเยือนกัมพูชาเพ่ือเจรจาความรวมมือดาน
การศึกษาโดยสาระสําคัญของการเจรจา ไดแก ฝายกัมพูชามีความสนใจเรียนรูเร่ืองการปฏิรูป
การศึกษาของไทยโดยเฉพาะเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และสนใจแนวทางการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคของไทย โดยฝายไทยยินดีใหการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของ
กัมพูชาในทุกระดับตามสาขาที่สนใจ แตในการรวมมือที่ผานมามีที่สถาบันอุดมศึกษาของไทย
และกัมพูชาไดรวมกันอยูบางแลว ซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการไมทราบขอมูลและความกาวหนา 
จึงมีขอเสนอแกสองฝายวา เพ่ือความรวมมือที่เขมแข็งและเปนประโยชน ทั้งสองฝายควรมีแผน
และความรวมมือที่เปนระบบ นอกจากความรวมมือในดานการศึกษาแลว กระทรวงศึกษาธิการ
ยังมีความยินดีในการสนับสนุนความรวมมือภายใตกรอบ ACMECS  โดยที่ฝายไทยมีความ
สนใจศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและภาษาของเพื่อนบานที่รวมถึงกัมพูชา โดยฝายกัมพูชาสนใจที่
จะสงนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในไทยเพิ่มขึ้นและขอรับการสนับสนุนทุนจาก
ไทยบางสวน ซ่ึงทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมเพ่ือหารือและพิจารณา
รายละเอียดการจัดกิจกรรมในสาขาตางๆ รวมกันเม่ือทั้งสองฝายพรอม นอกจากนี้เพ่ือเปนการ
กระชับความสัมพันธอันดีละสงเสริมความรวมมือตามบันทกึความเขาใจวาดวยความรวมมือทาง
การศึกษาระหวางกัน กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
ไทย-กัมพูชา ประจําป ค.ศ. 2005 ไดแก การจัดการฝกอบรม ศึกษาและดูงาน จํานวน 4 
หลักสูตร  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด จัด
การศึกษาดูงานและฝกอบรมแกบุคลากรทางการศึกษาของกัมพูชา ระหวางวันที่ 25-30 
กันยายน 2005 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก ดานการศึกษาพิเศษ และดานการตรวจราชการ และ
บริหารการศึกษา อีก 2 รายการ ไดแก ดานการศึกษาปฐมวัย และมัธยมศึกษา ในระหวางวันที่ 
25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2005 โดยในป ค.ศ. 2006 กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งงบประมาณ
สําหรับดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงรวมถึงกัมพูชาดวย จํานวน 2 
โครงการ ไดแก โครงการสานสายสัมพันธเพ่ือนบาน โดยเนนการอบรมวิชาชีพและการสอน
ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน  

ความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชาที่สําคัญ ไดแก การจัดการ
ศึกษาที่วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล อําเภอซอมโบร จังหวัดกําปงธม ตามโครงการโรงเรียน
พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดพระราชทานความ
ชวยเหลือดานการศึกษาแกกัมพูชา โดยการกอสรางและพัฒนาวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ที่
อําเภอซอมโบร จังหวัดกําปงธม ในป ค.ศ. 2000 เปดสอนทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา 4 สาขา 
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ไดแก ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เกษตรกรรม และสาขาสัตวศาสตรและประมง  โดยเริ่มรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในเดือนกันยายน ค.ศ. 2001 สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ป รับเขาศึกษาในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 และทรงพระ
กรุณาเสด็จเปดวิทยาลัย เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2005 รวมทั้งขยายเวลาความชวยเหลือไป
จนถึงป ค.ศ. 2010  วัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัย เพ่ือใหนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ 9 
ไดมีโอกาสศึกษาตอดานอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพื่อใหเยาวชนใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาไดมีความรูไปประกอบอาชีพตามความตองการและเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป ภายใตการสนับสนุนดานวิชาการของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เน่ืองจากครูผูสอนดานอาชีวศึกษามี
จํานวนไมเพียงพอและบางสวนไดรับการพัฒนาเปนครูผูสอนโดยไมมีพ้ืนความรูทางดานวิชาชีพ
มากอน กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบทุนการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกนักเรียน ระดับ ปวส. 
จํานวน 3 ป และกลับไปทํางานที่วิทยาลัย 1 ป หากผานการประเมินระดับดี ก็จะไดรับทุนศึกษา
ตออีก 2 ป ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไดดําเนินโครงการคายอาสาสมัคร
วิชาชีพเยาวชนไทย-กัมพูชา ขึ้นระหวางวันที่ 9 - 29 ตุลาคม 2004 เพ่ือใหเกิดการถายทอด
ความรูและประสบการณดานวิชาชีพของเยาวชนไทยที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ปวส. ใหแก
นักเรียนอาชีวศึกษากัมพูชา โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร จัดสงเยาวชนไทย 8 คน เขารวมโครงการ กลุมเปาหมาย คือนักเรียนอาชีวศึกษาของ
กัมพูชา ชั้นป 3 จํานวน 136 คน ซ่ึงคายอาสาสมัครวิชาชีพดังกลาวถือเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเยาวชนของทั้งสองประเทศ 
 
 2.7.2 นโยบายดานการศึกษาของลาว 

การศึกษาของลาวในชวงตกเปนอาณานิคมของฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1985 น้ันยังไมมี
ระบบการศึกษาอ่ืนใด นอกจากวัดในพุทธศาสนา ผูสําเร็จราชการฝรั่งเศสที่ปกครองลาวมีความ
สนใจเล็กนอยตอการสรางโรงเรียนในลาว โดยการนําเอาผูที่ไดรับการศึกษาจากเวียดนามเขามา
เพ่ือรับใชในงาน โรงเรียนประถมศึกษาท่ีถูกสรางขึ้นก็เพ่ือรองรับบุตรหลานของตน รวมทั้งบุตร
หลานของเจาหนาที่เวียดนาม และบุตรหลานของคนลาวที่มีฐานะทางครอบครัวสูง โรงเรียน
มัธยมที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1922 ก็มีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน มีการสอนเปนภาษาฝรั่งเศส ผูที่
เรียนจบสามารถไปเรียนตอที่เวียดนามหรือฝรั่งเศสได จนกระทั่งป ค.ศ. 1944 เม่ือฝรั่งเศสแพ
แกญ่ีปุนในอินโดจีน โรงเรียนทั้งหมดไดถูกปดลง บางโรงเรียนก็ถูกทําลาย ครูชาวฝร่ังเศสและ
ครูชาวเวียดนามไดถูกเนรเทศออกจากประเทศ   แตหลังจากญ่ีปุนยอมจํานน ฝรั่งเศสได
กลับคืนมาลาวอีกคร้ัง โดยในป ค.ศ. 1944 ไดมีการตั้งกระทรวงศึกษาธิการขึ้น มีโรงเรียน
ประถมศึกษา 10 แหง ทั่วประเทศ ซ่ึง 3 แหงอยูในเวียงจัน ในป ค.ศ. 1947 มีโรงเรียน
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ประถมศึกษา 44 แหง และโรงเรียนมูลประถม 556 แหง ในป ค.ศ. 1953 มีโรงเรียนฝกอบรมครู
ระบบ 4 ป 1 แหง เปดขึ้นที่เวียงจัน ในป ค.ศ. 1957 ยูเนสโกไดเขามาทําการสํารวจการศึกษา
ทั่วประเทศและใหคําแนะนําแกรัฐบาลลาวโดยเสนอใหเปลี่ยนการเรียนการสอนจากภาษา
ฝรั่งเศสมาเปนภาษาลาว และแนะนําวิชาที่เก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาที่เก่ียวกับชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน 

ในทศวรรษที่ 1980-1990 การศึกษาในลาวไดขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดโรงเรียนตางๆ
มากมาย เชน โรงเรียนอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนวิชาชีพตางๆ 
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน เพราะในระยะนี้รัฐบาลไดอนุญาต
ใหเอกชนสามารถเปดกิจการในสวนของการศึกษาได แตตองอยูภายใตการควบคุมดูแลจาก
รัฐบาล เพ่ือเปนการลดทอนภาระบางสวนของรัฐบาล โดยในป ค.ศ. 1995 รัฐบาลไดกอตั้ง
มหาวิทยาลัยแหงชาติขึ้นเปนครั้งแรก 

รัฐบาลลาวไดใหความสําคัญกับการศึกษา โดยสิทธิในการศึกษาเปนสิทธิที่ไดรับการ
ยอมรับในรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 2004 และแนวนโยบายแหงรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมให
บุคคลไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน นอกจากน้ีกฎหมายวาดวยการศึกษา ป ค.ศ. 
2000 ไดรับรองการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถึงหนาที่ในการจัดการศึกษาอบรม โดยรัฐมีเปน
ผูจัดการศึกษา ในกฎหมายฉบับน้ียังไดบัญญัติถึงระบบการศึกษาแหงชาติที่ประกอบดวย 
การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควบคูกันไปในทุกชั้นระดับ
การศึกษา  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของลาว ประกอบดวย การศึกษาซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 11 ป  
โดยการศกึษาขั้นประถมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสายสามัญศึกษาและเปนการศึกษา
ภาคบังคับโดยไมตองเสียคาเลาเรียนซึ่งมีกําหนดเวลา 5 ป ผูที่จะเขาเรียนตองมีอายุ 6 ปขึ้นไป 
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาเปนการศึกษาถัดจากชั้นประถมศึกษาขึ้นไปซ่ึงมีความจําเปนสําหรับ
การเรียนตอหรือการประกอบอาชีพ ประกอบดวย ความรูทั่วไป และความรูเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา แบงออกเปน 2 ขั้นคือ มัธยมศึกษาตอนตน มีระยะเวลาเรียน 3 ป 
และ มัธยมศึกษาตอนปลายมีระยะเวลาเรียน 3 ป สวนการศึกษาในสายอาชีวศึกษา เปน
การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในสถาบันการศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  

โครงสรางดานการศึกษาของลาวในปจจุบัน แยกออกได 3 รูปแบบคือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา 
เปนการศึกษาทั่วไปโดยใชวิธีการปฏิบัติกันมาอยูในโรงเรียนหรือ ใชระบบการศึกษาอ่ืนๆ ควบคู
กับระบบการศึกษาภาครัฐ  
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- การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดหมาย 
รูปแบบ  วิธีการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัด และประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหา และความตองการของบุคคลแตละกลุม ซ่ึงบัญญัติไวตามมาตรา 9 วาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนวา เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษา ซ่ึงมีหนาที่บริการดานการศึกษาใหแก
ประชาชน ผูที่ทํางานแลว โดยไมจํากัดอายุ เวลาเรียน และสถานท่ีเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ประกอบดวยการศึกษาชั้นและสาขาวิชาตางๆเหมือนกันกับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ซ่ึงถูกจัดขึ้นควบคูกับงานดานการศึกษาพื้นฐานสําหรับผูไมรูหนังสือ และการยกระดับ
การศึกษาใหพลเมืองทั่วไป โดยเฉพาะกลุมคนที่ตกอยูในความเส่ียงสูงเชน คนยากจน ผูหญิง 
ชนกลุมนอย และผูดอยโอกาสการศึกษาตอ หรือไมสามารถศึกษาตอในระบบโรงเรียน และผูมี
งานประจําไดรับการศึกษาตออยางตอเน่ืองเพ่ือยกระดับการศึกษาของตน   

- การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 
สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ และเปนการถายทอดความรูของทองถิ่นใหแก
พลเมืองทองถิ่น ซ่ึงเปนระบบการศึกษาแบบด่ังเดิมที่มีมาตั้งแตอดีต ซ่ึงสถานศึกษาอาจจัด
การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได โดยใหมีการเทียบโอนผลการเรียน
สะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบไดไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถาน
การศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ 
หรือจากประสบการณการทํางาน 

ระบบการศึกษาของลาว แบงออกเปน 
- สามัญศึกษา ประกอบดวย 

- เตรียมอนุบาล (เลี้ยงเด็ก) 
- อนุบาล 3 ป 
- ประถม 5 ป  
- มัธยมตน 4 ป38  
- มัธยมปลาย 3 ป 

- การศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดเปน 3 ประเภทคือ 
- ฝกอบรมผูใหญที่อานและเขียนหนังสือไมเปน 
- ยกระดับวิชาชีพใหแกผูใหญ 
- ยกระดับวิชาการใหแกเจาหนาที่ และพนักงาน 

                                                 
38 ลาวไดปฏิรูประบบการศึกษาตามระบบสากลในป 2009 ใหมีการเรียนรวมท้ังส้ิน 12 ป คือ 5 + 4 + 3 จากท่ี
เคยเรียนเพียง 11 ป 
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- อาชีวะศึกษา ประกอบดวย 
- ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
- ระดับชางเทคนิค 
- ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

- การศึกษามหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5-7 ป  
- การศึกษาระบบคร ู 

- โรงเรียนสรางครูประถม ระยะเวลา 2 ป 
- วิทยาลยัครูมัธยมศึกษา ระยะเวลา 3 ป 
- คณะศึกษาศาสตร ระยะเวลา 5 ป 

- การศึกษาภาคเอกชน  
 
กระทรวงศึกษาธิการของลาวไดวางยุทธศาสตรของการศึกษา ซ่ึงเนนการศึกษาภาค

บังคับ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากน้ีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของลาวฉบับที่ 6 
(ค.ศ. 2006-2010) ยังไดกําหนดใหการศึกษาเปนหน่ึงในยุทธศาสตรการลดความยากจน 
วัตถุประสงคหลักของนโยบายดานการศึกษาของลาว คือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย
ใหสามารถสนองตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะนําไปสู
การลดความยากจน ทําใหลาวจําเปนตองสรางความเขมแข็งแกระบบการศึกษา เพ่ือเปน
รากฐานของยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เนนในเรื่องการลดความยากจนและการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสนองตอบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสําหรับนําพาลาวใหพน
จากความดอยพัฒนาในป ค.ศ. 2020    

โดยรัฐบาลไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 20 ป (ค.ศ. 2001 – 2020) 
และ 10 ป (ค.ศ. 2001-2010) ไวดังตอไปนี้   
            

แนวทางรวม 
- การพัฒนาการศึกษาตองสอดคลองและสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของทองถิ่น 
- การพัฒนาการศึกษาตองประกันใหคนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและมีโอกาส

ในการศึกษาตลอดชีวิต 
- การพัฒนาการศึกษาตองเปนไปตามแนวโนมและเทียบเทากับมาตรฐานสากล 
- การพัฒนาการศึกษาตองดําเนินไปอยางเปนระบบ และตอเน่ืองในทุกชั้น ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาภาคบังคับในขั้นประถมศึกษา 
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- ทําใหการศึกษากลายเปนงานที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และเปนภารกิจของประชาชนทุกคนโดยที่ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

 
นโยบายโดยรวม 

- การพัฒนาการศึกษาในทศวรรษหนา ตองใหความสนใจในดานการเมือง
แนวความคิดและอุดมการณสังคมนิยม เพ่ือสรางใหคนลาวมีรูจักการเคารพกฎหมายและมี
ระเบียบวินัย และสรางคนใหมีความรูความสามารถทางดานวิชาการและวิชาเฉพาะ พรอมทั้ง
ยกระดับการศึกษาของลาวใหเทียบเทาสากล 

- การพัฒนาการเรียน การสอน ตองทําเปนระบบและรอบดาน คือ คุณสมบัติศึกษา 
ศิลปศึกษา ภารศึกษา และแรงงานศึกษา 

- เอาใจใสการพัฒนาการศึกษากอนวัยเรียนพรอมทั้งปรับปรุงและขยายโรงเรียน
เลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลใหมากขึ้นกวาเดิม 

- ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางกวางขวางโดยเฉพาะปฏิบัติการศึกษาขั้นประถม
ในภาคบังคับ ขจัดความไมรูหนังสือของประชาชน โดยใหสัมพันธกับการฝกอบรมวิชาชีพขั้น
พ้ืนฐาน ใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง ทําใหพลเมืองไดรับการศึกษาพื้นฐานในขั้น
มัธยมตน และขยายโรงเรียนมัธยมปลาย อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย สงเสริมการเรียนดาน
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ ขยายการศึกษาไปสูพ้ืนที่หางไกล  ใหผูดอยโอกาส 
โดยเฉพาะผูยากจน เพศหญิง ชนกลุมนอยและคนพิการ ใหไดรับการศึกษา 

- มีนโยบายสงเสริมผูที่มีพรสวรรคเปนพิเศษเพื่อสรางใหเปนนักวิทยาศาสตรและ
นักบริหารที่มีความสามารถสูง 

- การพัฒนาการศึกษาในอนาคตถือเอาคุณภาพเปนหลัก โดยปรับปรุงใหเหมาะสม
กับสภาพของความเปนจริง ใหการศึกษาทุกระดับตั้งแตอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดีขึ้น 

- สงเสริมใหสังคมโดยรวมมีสวนรวมในการศึกษาอยางกวางขวาง สรางกฎเกณฑ
เพ่ืออํานวยความสะดวกและผลักดันใหภาคเอกชน พอ แมนักเรียนและบุคคลมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาใหมากขึ้นกวาเกา ขยายโรงเรียนเอกชนและถือเอาโรงเรียนดังกลาวเปนสวน
หน่ึงที่สําคัญของระบบการศึกษาแหงชาติ 

-เอาใจใสพัฒนาการการบริหาร และตรวจสอบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดีกวา
เดิม 

- เอาใจใสในความรวมมือและแสวงหาความชวยเหลือจากตางประเทศและองคกร
ระหวางประเทศ ทั้งในดานบทเรียนและเงินทุน 

ลาวยังไดจัดทําแผนดานการศึกษาสําหรับทุกคน (The Education for All) ขึ้นเพ่ือเปน
เคร่ืองมือในการขยายชองทางของการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการพัฒนาปรับปรุงให
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มีผูเขาเรียนและสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาและเพ่ิมจํานวนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและชางเทคนิค เนนการทําวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาหองสมุดและหองปฏิบัติการและศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตางๆ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคและสากล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพ่ิมปริมาณของชางแรงงานกึ่งฝมือ ชางที่มีฝมือและ
เปนมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิมการลงทุนจากตางประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของลาว 
โดยมียุทธศาสตรสําหรับการศึกษาที่สําคัญ ไดแก 

- การศึกษาระดับเด็กเล็กกอนวัยเรียน (Early Childhood Care and Education) 
หรือ ECCE มีเปาหมายเพื่อเพ่ิมชองทางการเขาสูการศึกษาของเด็กเล็กอายุ 3-5 ป โดยสงเสริม
ใหมีการประสานงานระหวางรัฐ ชุมชน และเอกชน โดยกระตุนใหชุมชนใหความสนใจตอ
การศึกษาของเด็กวัยน้ี และมีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 

- การศึกษาระดับประถมศึกษา มีเปาหมายเพ่ือใหระดับประถมศึกษามีคุณภาพ
อยางทั่วถึงภายในป ค.ศ. 2015 โดยการสรางความเทาเทียมในการมีโอกาสเขาสูชองทางและ
การสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาของเด็กกลุมตางๆ เน่ืองจากเด็กในชนบทที่หางไกล ชน
กลุมนอยในพื้นที่ยากจน มีอัตราการเขาศึกษาและสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาอยูใน
ระดับต่ํา 

- การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เน่ืองจากในเขตเมืองและพ้ืนที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจจะมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งอยูมากกวาในเขตชนบทหางไกลหรือในพ้ืนที่ของ
ชนกลุมนอยยากจน ทําใหชองวางของโอกาสทางการศึกษาถูกขยายกวางขึ้น และพบวาในเขต
เมืองมีอัตราการสมัครเขาเรียนสูง แตมีปญหาการขาดแคลนหองเรียนและครู ทําใหอัตราสวน
ของนักเรียนตอครูอยูในระดับสูง ในขณะที่พ้ืนที่ชนบทจะอยูในสภาพที่กลับกัน นอกจากน้ีความ
แตกตางเก่ียวกับเพศสภาพก็มีผลตอการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาดวย โดยเฉพาะในพื้นที่
ชนบทยากจนและหางไกล ซ่ึงลาวอยูระหวางการพัฒนาปรับปรุงสภาพดังกลาวใหมีความทัดที
ยมมากขึ้น 

- การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education) หรือ NFE มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเรียนรูแกเด็กที่ไมไดเขาสูระบบโรงเรียน เด็กที่ตองออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้ง
วัยรุนและคนทํางาน เพ่ือเพ่ิมอัตราการรูหนังสอ และลดความยากจนของประชากร 

สําหรับการพัฒนาการศึกษาในระดับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ระดับประถม ระดับมัธยม 
ลาวไดมีการสรางโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม มากขึ้น โดยใหมีครูและ
อุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน การปรับปรุงคุณภาพครู การปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน และ
หลักสูตรที่เหมาะสม การปรับปรุงการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งในดานการวางแผน
การศึกษา กฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษา การแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวาง
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หนวยงานในสวนกลางและสวนทองถิ่นที่ดูแลการศึกษา และมีระบบติดตามและประเมินผลการ
เรียนการสอนเพ่ือสรางคุณภาพการศึกษา  

- การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของลาว
ฉบับที่ 6 (2006-2010) ลาวไดจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน
มัธยมและเครือขายการฝกอาชีพ เชน การกอตั้งมหาวิทยาลัยที่หลวงพระบาง และกอตั้ง
วิทยาลัยชางเทคนิคที่หลวงน้ําทาท่ีจะใหการฝกอบรมดาน Mineral Exploration Processing, 
Agro-Forestry และการทองเที่ยว ยกระดับคุณภาพอาจารยมหาวิทยาลัยในเวียงจัน สะหวันนะเขต 
และหลวงน้ําทา ยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแหงชาติทั้งสามแหงใหสูระดับสากล โดยมี
หองสมุดและหองปฏิบัติการที่ดีขึ้น มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี โท 
มีการกอตั้งโรงเรียนชางเทคนิคระดับสูงสําหรับงานดานอุตสาหกรรม มีโรงเรียนชางเทคนิค
ระดับกลางสําหรับงานดานการเกษตร และโรงเรียนฝกหัดครู มีการระดมทุนจากภาคเอกชนเพ่ือ
ขยายปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถรองรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนครอบครัวตางๆใหสงบุตรหลานไปศึกษาตอในตางประเทศเพื่อนํา
ความรูกลับมาพัฒนาชาติ 

นอกจากน้ี รัฐบาลลาวยังสนับสนุนการลงทุนเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร ดวยการ
กอตั้งศูนยวิจัยและปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย โดยเนนดานไฟฟา เหมืองแร เกษตรและปาไม 
เปนตน โดยการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหไดฝมือแรงงานท่ีมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับตามมาตรฐานของระดับภูมิภาค รวมทั้งยังสงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพแกชางฝมือ
แรงงาน เพ่ือเพ่ิมการจางงานและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศใหมีสวน
รวมกับการฝกอบรมวิชาชีพ โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาและ
ชางเทคนิคใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

 
ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและลาว 
อาจกลาวไดวา ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและลาวมีการดําเนินการมา

ตอเน่ืองกอนการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยและลาวในป ค.ศ. 2004 อยางไรก็ตาม ความรวมมือในระยะแรก
ยังไมมากนัก เนนไปที่การใหทุนการศึกษาและการฝกอบรม ภายใตกรอบความรวมมือทาง
วิชาการในการจัดหลักสูตรฝกอบรม การศึกษาดูงาน  การอบรมครู การกอสรางอาคารสถานท่ี 
การจัดหาตําราเรียน วัสดุอุปกรณการศึกษาทั้งสายสามัญและอุดมศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให
สถานศึกษาของไทยรับนักเรียน นักศึกษาจากลาวมาศึกษาในไทย และมอบทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัย  

ภายหลังการนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษาเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2004  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาทางการศึกษา บุคลากร และการสงเสริมความรวมมือ
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ระหวางสถาบันการศึกษาระดับตางๆ การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ บุคลากรดานการศึกษา 
อุปกรณและขอมูลการศึกษา รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนา และการพัฒนาตําราและหลักสูตรการ
สอน  โดยในป 2006 กระทรวงศึกษาธิการของไทยไดมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาของลาวมาเยือนไทยเพื่อหารือแนวทางความรวมมือระหวางกัน แตไมมีการตอบรับ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของลาว ในป ค.ศ. 2009 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยไดเดินทางไปเยือนลาวเพ่ือเปนประธานมอบ
คอมพิวเตอร อุปกรณการศึกษาและกีฬาแกสถานศึกษาที่แขวงหลวงพระบางและอุดมไซ 
ตลอดจนรวมหารือถึงแนวทางความรวมมือดานการศึกษาระหวางกัน เพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น โดยฝายลาวไดขอรับการ
สนับสนุนจากไทยในการพัฒนาดานการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ิมเติม  

โดยในการประชุมหารือความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทยและลาว เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2008 ณ จังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมไดมีการกําหนดความ
รวมมือ 5 ดาน คือ  

- การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจาหนาที่ระดับสูง ผูบริหาร และบุคลากร โดยฝาย
ลาวขอใหไทยจัดการดูงานแกคณะเจาหนาที่ของลาวในทุกระดับตั้ งแตระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาขั้นสูง ซึ่งฝายไทยยินดีสนับสนุนใหมีการดู
งานเกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพและการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในวิชาการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เร่ืองเอดส เพศศึกษา 
ยาเสพติด ทักษะชีวิต ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดหลักสูตรการเรียน การสอน
สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานตางๆ เด็กพิการ การจัดและประเมินการเรียนรู การ
กระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของชุมชน 

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย โดยฝายลาวขอใหมีการทบทวน
เร งรัดในการดํา เ นินการดานการศึกษาที่ มีการจัดทําบันทึกความเขาใจขึ้นระหวาง
สถาบันการศึกษาตางๆของไทยกับลาว และขอใหชวยยกระดับความรูดานการจัดการใหกับครู
ในระดับมัธยมศึกษาเนื่องจากการปรับระบบการศึกษาจาก 11 ป เปน 12 ปของลาว รวมทั้ง
การศึกษานอกระบบโดยขอใหชวยยกระดับความรูความสามารถของครู การศึกษาชุมชน และ
ครูเดินสอน รวมทั้งขอใหชวยยกระดับครูอาชีวศึกษาจากชั้นกลางเปน ปวช.และ ปวส.ใหเปน
ปริญญาตรี โดยขอใหไทยสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือ 3 ฝาย คือ ลาว ไทย และ
เยอรมัน ใหเปนรูปธรรม ตลอดจนขอใหชวยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนว
ชายแดนและโรงเรียนที่สรางขึ้นใหมในแขวงสะหวันนะเขต ซ่ึงฝายไทยยินดีใหการสนับสนุน 
สําหรับในสวนของอาชีวศึกษานั้นทางสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศได
ใหการสนับสนุนแกวิทยาลัยการอาชีพแขวงสะหวันนะเขตในการพัฒนาหลักสูตร และจัดทํา
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แผนพัฒนาครู ในสวนการศึกษานอกระบบจะเนนการฝกอบรมครูเดินสอน ครูการศึกษานอก
ระบบ ครูประจําศูนยการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการศึกษา
ชุมชน ทั้งสองฝายยังเห็นชอบในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดานอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ในการฝกประสบการณการประกอบการของทั้งสองประเทศ 

- การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาและนักวิจัย ทางลาวไดขอใหไทยติดตาบันทึกความ
เขาใจของมหาวิทยาลัยตางๆ และเรงรัดใหเกิดผลเปนรูปธรรม และขอใหไทยสนับสนุน
การศึกษาปริญญาโทปละ 2 ทุน และปริญญาเอกปละ 1 ทุน ในสาขาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งยกระดับครูเรงศึกษาเปนปริญญาตรีและโท ตลอดจนขอความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนกับไทยในการจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยเชื่อมโยงกับกระแสโลกาภิวัตนและอาเซียน 

- การแลกเปลี่ยนขอมูลการสอนในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยทางฝาย
ลาวขอใหไทยชวยพัฒนาครูวิชาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้ง
ขอใหไทยชวยพัฒนาหองปฏิบัติการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

- การพัฒนาตําราและหลักสูตรการสอน ทางฝายลาวขอใหไทยสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรที่ลาวมีการปรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนจาก 3 ปเปน 4 ป โดยขอใหมีการ
แลกเปลี่ยนทัศนะทางการจัดการและการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนตนแบบ การพัฒนาหองสมุดตนแบบของอาชีวศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคปากปาสัก เวียง
จัน และตําราเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งการพัฒนาส่ืออิเลคทรอนิคสระดับพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และสื่อสําหรับผูพิการ 

ในสวนความรวมมือดานวิชาการในสวนที่รวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศน้ันลาวเปนประเทศที่ไทยจัดลําดับความสําคัญ
สูงโดยเนนการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ ทุนฝกอบรมและดูงาน ความ
ชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณและความรวมมือในโครงการในสาขาการเกษตร การศึกษา และ
สาธารณสุข  โดยมูลคาความรวมมือทางวิชาการที่ลาวไดรับจากไทยผานสํานักงานความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศในชวงป 2003-2007 ประมาณปละ 30, 45, 51, 68 และ 70 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยทุนการศึกษาและฝกอบรมที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดย
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศในป 2007 ไดแก ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 127 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท–เอก (ตอเน่ือง) ภายใตกรอบ ACMECS 
จํานวน 30 ทุนฝกอบรมระยะสั้น 398 ทุน  

ความรวมมือดานวิชาการ ในสวนที่รวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศที่สําคัญ ไดแก  

- โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจัน (ศูนยอาชีวศึกษาโพนโฮง) 
ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาของลาว 



บทท่ี 2: ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
 

109 

ตั้งแต ป 1994 เปนการยกระดับโรงเรียนเทคนิค แขวงเวียงจันใหเปนศูนยอาชีวศึกษาตนแบบ 
ไดแก การกอสรางอาคารโรงฝกงาน การจัดหาอุปกรณและวัสดุครุภัณฑ พรอมการติดตั้ง สอน
การใชงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยการใหทุนฝกอบรม ดูงาน และทุนการศึกษาตลอดจน
การสงผูเชี่ยวชาญไปพัฒนาหลักสูตร การวางผังอาคาร การติดตั้งอุปกรณ การบํารุงรักษา การ
ซอมแซม และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดทรงใหความชวยเหลือพระราชทานเคร่ืองคอมพิวเตอรดวย ทั้งน้ีฝายไทยยังดําเนินการ
พัฒนาใหอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันนี้ รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาแบบ Sister School 
ระหวางสถาบันอาชีวศึกษาของไทยและโรงเรียนเทคนิค ตอไป  

- โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในลาวโดย สพร. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโครงการดังกลาว โดย
คณะทํางานไดเดินทางไปสํารวจความพรอมและประเมินความเหมาะสมของโครงการรวมทั้ง
ประชุมหารือกับฝายลาวระหวางวันที่ 1-4 มิถุนายน 2008 วัตถุประสงคของโครงการ ไดแก การ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนภาษาลาว สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ชีววิทยา 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
คนควาวิทยาศาสตรการศึกษาและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนนํารอง ใน
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสการเรียนการสอนวิชาวิชาฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขณะนี้อยูในระหวางการจัดทําแผนงานและ
กิจกรรมที่เก่ียวของระยะเวลาของโครงการ 3 ป โดยกําหนดพ้ืนที่โครงการ 3 แหง คือ นคร
หลวงเวียงจัน แขวงเวียงจัน และแขวงบอลิคําไซ ในโรงเรียนนํารอง 3 แหง 

- โครงการพัฒนาหองสมุดวิทยาลัยครูบานเกิน ดําเนินการโดยสํานักงานปลัดกระ- 
ทรวงศึกษาธกิาร เพ่ือพัฒนาใหเปนตนแบบหองสมุด โดยไดจัดสรางอาคารหองสมุด 1 หลัง 
จัดหาหนังสือ ตําราเรียน วสัดุอุปกรณและสื่อสารสนเทศ รวมทั้ง จัดฝกอบรมใหแกบุคลากรของ
หองสมุด โดยแลวเสร็จเม่ือเดือนมิถุนายน 1999 มีการประเมินผลโครงการในป 2003  จัดหา
หนังสือ ตําราเรียน และวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2003 และจะใหการ
สนับสนุนอุปกรณที่จําเปนภายในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากน้ี ฝายไทยยินดีใหการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรของวิทยาลยัตอไปดวย 

- โครงการสรางสนามกีฬา โรงเรียนมัธยมสมบูรณ  บานฮองคา โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยไปเยือน ลาว เม่ือป ค.ศ. 2003 ในฐานะประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดแสดงความประสงคชวยพัฒนาปรับปรุงสนามฟุตบอล
ใหแกโรงเรียนสีโคดตะบอง ตอมาฝายลาวขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เปนที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ 
บานฮองคาแทน ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2004 อนุมัติงบประมาณการ
กอสรางสนามกีฬาฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดมอบใหสถาบันการอาชีวศึกษา 
จังหวัดหนองคาย ดําเนินการ เร่ิมกอสรางเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2004 แลวเสร็จเม่ือเดือน
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พฤษภาคม ค.ศ. 2005 และไดสงมอบใหลาวใชประโยชนเม่ือ 25 ตุลาคม 2005 เน่ืองจาก ลาว มี
ความจําเปนเรงดวนตองใชสนามกีฬาเพ่ือฝกซอมนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาซีเกมส ซ่ึง
ประกอบดวย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม พรอมลูวิ่งกรีฑา มีระบบระบายน้ํา และ
อัฒจันทร 3 ชุด ทั้งน้ี เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. 2005 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดโครงการศึกษาดู
งาน และตรวจเยี่ยมความกาวหนาการดําเนินโครงการดวย 

- การฝกอาชีพระยะสั้น ในโครงการสงเสริมกิจกรรมฝกอาชีพโรงเรียนวัฒนธรรม 
(หลัก 67) แขวงเวียงจัน ภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- การฝกทักษะวิชาชีพในดานคหกรรม ใหกับนักเรียนหญิงโรงเรียนวัฒนธรรม  
(หลัก 67) แขวงเวียงจันโดยเฉพาะการตัดเย็บเสื้อผาและการประกอบอาหาร และเปนแนว
ทางการประกอบอาชีพ เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมอบหมายใหวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคายดําเนินการจัดทําโครงการฯ โดย สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) สนับสนุนงบประมาณ มีการฝกอบรมเม่ือเดือนกันยายน 2003 

- ความรวมมือทางวิชาการระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวไดลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2005 โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และภาควิชาวิศวกรรมกอสราง มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาโครงสรางพ้ืนฐานวิศวกรรม
โยธา ซ่ึงนับเปนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
จะเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ซ่ึงในหลักการของความรวมมือ ทาง
คณาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไปชวยสอนหลักสูตรนี้ในป
แรก และจะทยอยโอนถายภาระงานใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวตอไป 

 
2.7.3 นโยบายดานการศึกษาของพมา 
พมาปกครองโดยสภาสันติภาพเพ่ือการพัฒนา (The State Peace and  Development 

Council: SPDC) ซ่ึงประกอบไปดวยคณะนายทหารเปนสวนใหญ และเปนคณะที่กําหนด
นโยบายของรัฐ และมีคณะรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของประเทศ ผูนํา
ของประเทศ  ไดแก พลเอก อาวุโส  ตัน  ฉวย (Than  Shwe) ดํารงตําแหนงประธาน SPDC  
พลเอกหมอง เอ เปนรองประธาน  SPDC พลโทติน ออง มินท เปนเลขาธิการอันดับหน่ึง  
นายกรัฐมนตรีปจจุบัน  คือ  พลเอก  เต็ง  เสง 
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สังคมพมาถือเปนสังคมพหุนิยม (Plural Society) ประกอบไปดวยหลากหลายกลุมชาติ
พันธุถึง 135 กลุม ประกอบไปดวยไดแก กลุมพมา (Burman)  ซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญของ
ประเทศหรือประมาณรอยละ 60 หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ อีก 7 กลุม 
ไดแก ไทใหญ (Shan) กะเหรี่ยง (Karen หรือ Kayin) คะยาห (Kayah) ชิน (Chin) มอญ (Mon) 
และยะไข (Rhahine)ประชากรกลุมตางๆเหลาน้ีอาศัยอยูใน 7 รัฐ (state) และ 7 มณฑล 
(Division) ซ่ึงสวนใหญชาวพมาจะอาศัยอยูใน 7 มณฑลในขณะที่กลุมชาติพันธุอ่ืนๆ จะอาศัย
อยางหนาแนนในรัฐตามชื่อของกลุมชาติพันธุ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 55 ลานคน (2008) 
กวารอยละ 38 เปนเด็กและเยาวชนที่อายุต่ํากวา 18 ป หรือหากนับเฉพาะเด็กที่อายุ 0-14 ป 
พมามีจํานวนเด็กอยูในอันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ตาม เด็กและเยาวชน
สวนใหญ ของพมา (2 ใน 3) ไดเขาสูการเปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และมีบางสวนที่
ทํางานในภาคการบริการ (สถานประกอบการขนาดเล็ก)  

ระดับการศึกษาโดยทั่วไปของชาวพมา ประมาณรอยละ 40 ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีเพียงรอยละ 18 ที่ไดเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (middle school education) และรอย
ละ 8 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีเพียงสวนนอยรอยละ 4 ที่ไดเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา39  
 ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของพมารวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ป แบงเปน 3 ระดับคือ 
1) ระดับประถมศึกษา (primary school- Grade 1-5) 5 ป 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (lower 
secondary/middle school- Grade 6-9) 4 ป และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (upper 
secondary/high school- Grade 10-11) 2 ป ขอมูลในป ค.ศ. 2007/08 พบวาเด็กที่ไดเขาเรียน
ในระดับประถมศึกษานั้นมีประมาณมากกวา 5 ลานคน สวนเด็กที่ไดเขาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีมากกวา 2 ลานคน และมีเด็กที่ไดเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงกวา 7.9 ลานคน    

การบริหารการศึกษาพื้นฐานของประเทศดําเนินการโดยสํานักงานการศึกษา 3 แหง 
ไดแก สภาการศึกษาพื้นฐาน (Basic Education Council) คณะกรรมการหลักสูตรรายวิชา และ
แบบเรียนสําหรับการศึกษาพื้นฐาน (Basic Education Curriculum, Syllabus and Textbook 
Committee) และคณะกรรมการกํากับดูแลการศึกษาของครู (Teacher Education Supervisory 
Committee) สํานักงานทั้ง 3 แหงนี้ ดูแลรับผิดชอบกิจการทั้งหมดที่เก่ียวกับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การนิเทศและตรวจตราโรงเรียน การวางแผน การบริหารจัดการ
โครงการตางๆ และกิจการนักเรียน 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยของพมา หนวยงานที่กํากับ
ดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ กรมการอุดมศึกษา (Department of Higher Education) 

                                                 
39 Ministry of Education, Union of Myanmar, 2008, p. 1. 
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ซ่ึงแบงออกเปนสวนพมาตอนบนและสวนพมาตอนลาง ทั้งสองสวนนี้ถือเปนฝายบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการในการกํากับดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนวิชาการถูกควบคุมดูแล
โดยสภามหาวิทยาลัยสวนกลาง (Universities Central Council) และสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยตางๆ (Council of University Academics Bodies)  
 ในการกํากับดูแลการศึกษาแหงชาติน้ัน อยูภายใตการดูแลของเลขาธิการคนท่ี 1 ของ 
SPDC โดยผานกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงรับผิดชอบการศึกษาและการอบรมในดานการศึกษา
พ้ืนฐาน การศึกษาของครูและอุดมศึกษา ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการประกอบดวยกรมตางๆ ดังน้ี 
 1) กรมการศึกษาพื้นฐาน (1) (Department of basic Education No.1) 
 2) กรมการศึกษาพื้นฐาน (2) (Department of basic Education No.2) 
 3) กรมการศึกษาพื้นฐาน (3) (Department of basic Education No.3) 
 4) กรมการวางแผนการศึกษา และการฝกอบรม (Department of Education Planning 
and Training) 
 5) กรมการศึกษา (พมาตอนลาง) (Department of Higher Education (Lower 
Myanmar))  
 6) กรมการศึกษา (พมาตอนบน) (Department of Higher Education Upper 
Myanmar))  
 7) คณะกรรมการสอบแหงพมา (Myanmar Board of Examinations) 
 8) สํานักงานวิจัยทางการศึกษา (Myanmar Education Research Bureau) 
 9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาภาษาแหงพมา (Department of Myanmar 
Language Commission)  
 10) มหาวิทยาลัยศูนยการศึกษาประวัติศาสตร (Universities Historical Research 
Centre) 
 นอกจากน้ี ในการบริหารของกระทรวง ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้น
เรียกเปนคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยอธิบดีและหัวหนาหนวยงานของทั้ง 10 สํานักงาน 
รวมกับรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการอีก 2 ทาน 
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ภาพที่ 2.7 โครงสรางระบบการศึกษาของพมา 
ท่ีมา: http://www.seameo.org/vl/library/DLWelcome/Publications/ebook/exam/figure&table/figure6.pdf 

 
นโยบายดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันของสหภาพพมา เปนไปตามกฎหมาย

การศึกษาพ้ืนฐานป พ.ศ. 2509 (Basic Education Law) ซ่ึงกฎหมายการศึกษาของประเทศ
พมาป พ.ศ. 2516 (Union of Burma Education Law) กําหนดใหเด็กพมาตั้งแตอายุ 5-10 ป 
ตองเขาโรงเรียนซึ่งเปนบริการที่รัฐมีใหโดยไมตองเสียคาใชจาย ประกอบกับความพยายามใน
การทําใหเกิดความสอดคลองกับคําประกาศในการประชุมระหวางประเทศที่ประเทศไทยในป 
2533 เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือคนทั่วไป (Education for All) โดยรัฐบาลพมาไดวางแผนการ
พัฒนาการศึกษาในลักษณะของโปรแกรมภายใต EFA-NAP (Education For All-National Plan 
of Action) ทั้งสิ้น 10 โปรแกรม และ 31 โครงการ (projects)  ภายใตแผนระยะยาว 30 ป 
เรียกวา Thirty-Year Long-Term Education Development Plan 2001-02 FY -2030-31FY 
ซ่ึงหนวยงานหลักที่ใหความชวยเหลือดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ UNICEF และ JICA ทั้งนี้ 
ทุกโครงการดําเนินไปภายใตปรัชญาพ้ืนฐานที่วา “ทุกคนตองสามารถเขาถึงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” (Access to Quality Basic Education) 

นอกจากน้ี รัฐบาลพมาไดกําหนดวิสัยทัศนการสรางระบบการศึกษาที่สรางสรรคสังคม
การเรียนรูที่จะสามารถกาวใหทันกับความทาทายในยุคแหงความรู (Knowledge Age) ดวยอุดม
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คติที่วาดวยการสรางชาติใหพัฒนาทันสมัยดวยการศึกษา อยางไรก็ตาม การพัฒนาทาง
การศึกษาในพมาไดวางเวนไปในระยะหนึ่ง จนกระทั่งเม่ือเดือนพฤษภาคม 1998 ที่มีการ
ทบทวนหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยเนนในระดับประถมศึกษา และมีการริเร่ิม
จัดทําแผนการศึกษาอยางเปนทางการในระดับชาติแบงออกเปนระยะยาว ระยะกลาง และระยะ
สั้น เพ่ือรองรับศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
 1) แผนระยะยาว 30 ป เรียกวา Thirty-Year Long-Term Education Development 
Plan 2001-02 FY -2030-31FY ซ่ึงแบงออกเปน 6 ระยะๆ ละ 5 ป โดยเนนสาระสําคัญ 6 ดาน 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชเทคโนโลยี การขยายขอบเขตดานการวิจัย การพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมการศึกษาคุณภาพ และการรักษาเอกลักษณและ
คานิยมแหงชาติใหคงอยู 
 2) แผนระยะกลาง 4 ป เรียกวา Special Four-Year Plan for Education (2000-01 FY 
to 2003-04) ประกอบดวย โครงการสําหรับพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการสําหรับ
พัฒนาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเนนเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชในระบบการศึกษา การพัฒนาการวิจัยใหรุดหนา การพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ (เนนโครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและระดับสากล)  

3) แผนระยะสั้น 2 ป เรียกวา Short-Term Education Development Plan 2001-2002 
เนนการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทั้งในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง เพ่ือสรางกลุมคน
ที่มีคุณภาพและทักษะทางดาน ICT ซ่ึงจําเปนสําหรับการทํางานในยุคน้ี 

ตอมา ในป 2005 พลเอกอาวุโสตัน ฉวย ไดประกาศแนวนโยบายพื้นฐานดานการศึกษา
ของสหภาพพมาไว 5 ประการ (5 Guidelines) ไดแก 

1. สรางคุณภาพของครูผูสอน (To ensure teacher quality) 
2. ยกระดับของหลักสูตรการศึกษาสูระดับสากล (To upgrade syllabuses and 

curricula to international level) 
3. ใชอุปกรณการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (To use teaching aids 

effectively) 
4. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ (To respect and abide 

by laws, regulation and disciplines) 
5. สรางความเขมแข็งและคงรักษาไวซ่ึงความรักชาติและเอกภาพทางจิตวิญญาณ (To 

nurture and strengthen patriotism and union spirit) 
 
ในชวง 20 ปที่ผานมาคือ ตั้งแตป ค.ศ. 1988-2008 มีการเพ่ิมจํานวนของ

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษากระจายตัวไปทั่วทุกรัฐและภาคของพมาประมาณ 5 เทา
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จากที่มีอยูเดิม โดยในป ค.ศ. 1988 มี 32 แหง และเพิ่มเปน 158 แหงในป ค.ศ. 2008 โดยในแต
ละรัฐและภาคจะมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งอยูอยางนอย 3 แหง 
ซ่ึงเหตุผลสําคัญของการเพ่ิมของจํานวนสถาบันการศึกษาอยางรวดเร็ว เน่ืองจากรัฐบาลพมา
ตองการสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และทําใหเยาวชนในพื้นที่หางไกลสามารถเขาถึง
ไดงายกวาเดิม อยางไรก็ตาม ดวยระบบสถาบันการศึกษาภายใตกํากับกระทรวงที่เก่ียวของ ทํา
ใหการจัดสรรงบประมาณไปยังกระทรวงตางๆ ไมเทาเทียมกัน แมบางกระทรวงจะมี
สถาบันการศึกษาในสังกัดนอยแตกลับไดรับการจัดสรรงบประมาณมากกวา โดยเฉพาะ
กระทรวงหลักๆ อยางกระทรวงกลาโหม (Defenses) กระทรวงการปาไม การเกษตร และ
ชลประทาน จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพกวา มีระบบการบริหารจัดการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ดีกวา ในขณะที่งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีสถาบันการศึกษาในสังกัดถึง 64 
แหง (2008) กลับไดรับงบประมาณอยางไมเพียงพอ ซ่ึงความขาดแคลนบุคลากรครูผูสอนที่มี
คุณภาพ  ขาดแคลนอุปกรณการ เ รียนการสอน  ยอมส งผลตอคุณภาพของบรรดา
สถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นใหมอยางหลักเลี่ยงไมได 
 
ตารางที่ 2.10 จํานวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพมา (higher-education 

institutions) 
กระทรวง 1988 2008 

1 กระทรวงศึกษาธิการ (Education) 27 64 
2 กระทรวงสาธารณสุข (Health) 4 15 
3 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and 

Technology) 
- 59 

4 กระทรวงกลาโหม (Defence) 1 5 
5 กระทรวงวัฒนธรรม (Culture) - 2 
6 กระทรวงการปาไม (Forestry) - 1 
7 กระทรวงการเกษตรและชลประทาน (Agriculture and 

irrigation) 
- 1 

8 กระทรวงปศุสัตว การเพาะพันธุ และประมง
(Livestock, breeding and fisheries) 

- 1 

9 กระทรวงสหกรณ (Cooperatives) - 5 
10 คณะกรรมการคัดเลือกและฝกอบรมขาราชการ

พลเรือน (Civil Service Selection and Training 
Board) 

- 1 

11 กระทรวงการศาสนา (Religious affairs) - 1 
12 กระทรวงพัฒนาเพ่ือความกาวหนาของพ้ืนท่ีชายแดน

และกลุมชนชาติ (Progress of border areas and 
- 2 
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กระทรวง 1988 2008 
national races and development affairs) 

13 กระทรวงคมนาคม (Transport) - 1 
 รวม 32 158 

 
ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและพมา 

 ความรวมดานวิชาการระหวางไทยและพมาน้ัน มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
สวนใหญประเทศไทยจะใหความรวมมือกับพมาในรูปแบบทุนฝกอบรม/ดูงานระยะสั้น มากกวา
การใหทุนการศึกษาในระยะยาว สงผลใหผูรับทุนสวนใหญเปนเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับกลาง
และระดับสูง ซ่ึงหากมองในแงดีคือ ผูรับทุนเหลาน้ันเปนผูที่มีบทบาทและอํานาจในการพัฒนา
ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางไทยและพมาตอไปในอนาคตได 
 ทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงานในประเทศไทยที่ใหแกพมาน้ันมี 3 สาขาหลัก ไดแก 
ดานการเกษตร การศึกษา และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ดวย เชน ดานยาเสพติด การ
คมนาคมขนสง เปนตน โดยโครงการความรวมมือตางๆ สวนใหญดําเนินไปภายใตกรอบความ
รวมมือในระดับทวิภาคี ซ่ึงความรวมมือทางวิชาการภายใตกรอบทวิภาคีที่ประเทศไทยใหพมาที่
ผานมา ไดแก  

• โครงการสอนภาษาไทย ณ University of Foreign Language มีวัตถุประสงค
เพ่ือผลิตบุคลากรพมาใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะดานภาษาไทย สามารถใชภาษาไทย
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งรูปแบบจัดสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานที่พมา รวมถึงการ
จัดหาหนังสือ และสื่อการเรียน  

• โครงการตามพระราชดําริ คือ โครงการฝกอบรมครูพมาและเจาหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการของพมา เก่ียวกับการเกษตรและโภชนาการสําหรับเด็กนักเรียน ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงในป พ.ศ. 2548 มีผูรับทุน 
จํานวน 20 คน แตในป พ.ศ. 2549 ฝายพมาไมไดจัดสงผูรับทุน เน่ืองจากความไมพรอมบาง
ประการ 

• โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกิจกรรมความรวมมือดานทุนการศึกษา 
ฝกอบรมและดูงาน ซ่ึงจะไดรับคําขอในคราวการประชุมความรวมมือทางวิชาการไทย-พมา แต
ละปในสาขาตางๆ สําหรับป พ.ศ. 2549/50 ฝายไทยไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตอเน่ืองใน
ระดับตางๆ รวม 5 ทุน และสนับสนุนทุนฝกอบรม/ดูงาน ประมาณ 170 ทุน (37 หลักสูตร) 

• ความรวมมืออ่ืนๆ ไดแก 
 1) การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International 

Postgraduate Program- TIPP) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีความรูภาษาอังกฤษ
เปนอยางดีของประเทศกําลังพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ รวมถึงพมา
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ดวย มาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันการศึกษาของไทย โดยผูรับทุนจากพมาไดรับ
การคัดเลือกเขาศึกษาปละประมาณ 3-5 คน สําหรับป พ.ศ. 2549 มีผูรับทุนพมาจํานวน 11 คน
  2) การใหทุนฝกอบรมระยะสั้นภายใตโครงการฝกอบรมนานาชาติประจําป 
(Annual International Training Courses Program- AITC) ในสาขาที่เก่ียวของกับ
ปจจัยพ้ืนฐานดานการพัฒนา และเปนที่สนใจของประเทศตางๆ โดยมีรูปแบบทุนทั้งในลักษณะ
การแขงขันและการคัดเลือกผูเขารับทุน ทั้งนี้ มีผูรับทุนจากพมาเขารับการฝกอบรมเฉล่ียปละ
ประมาณ 20-30 คน ในป 2548 และ 2549 มีผูรับทุนพมาจํานวน 35 คน และ 18 คน ตามลําดับ 

 3) การใหความรวมมือกับแหลงผูใหตางๆ เชน องคการอนามัยโลก หนวยงาน
ในเครือสหประชาชาติและอื่นๆ ในการจัดการศึกษา การฝกอบรม ดูงานในประเทศไทยใหแก
ผูรับทุนพมา ภายใตกรอบความรวมมือแบบไตรภาคี และโครงการฝกอบรมประเทศที่สาม 
(Third Country Training Program- TCTP) โดย TICA รับผิดชอบคาใชจาในการบริหารงาน
และการประสานงานระหวางองคกร และรัฐบาลตางประเทศรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
หลักสูตรและคาเดินทางของผูรับทุนทั้งหมด สําหรับป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มีผูรับทุน
พมาจํานวน 38 คน และ 35 คน ตามลําดับ 

 
2.7.4 นโยบายดานการศึกษาของเวียดนาม 
เวียดนามเปนสังคมที่ใหความสําคัญตอการศึกษาและกิจกรรมทางปญญา  โดยเฉพาะ

ปญญาชนเปนผูที่ไดรับการยกยอง การศึกษาถือเปนเครื่องมือสําคัญในการกาวไปสูความมี
ชื่อเสียง เปนบันไดไปสูความสําเร็จของชีวิต อรรถ นันทจักร  (พ.ศ. 2552) มองวา นโยบายดาน
การศึกษาของเวียดนามประกอบดวยปจจัยสามประการคือ แนวคิดของทานโฮจิมินห          
แนวคิดของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม และแนวนโยบายของกระทรวงการศึกษาและฝกอบรม   
ความสามารถในการเชื่อมโยงสภาวะผูนําอยางทานโฮจิมินหไดอยางกลมกลืนในการสรางสํานึก
ชาติ ทําใหเกิดการทํางานที่ลงตัวระหวางนโยบายพรรคและรัฐ รวมทั้งนักวิชาการในระบบ
การศึกษาของเวียดนาม ในปจจุบัน ปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนรูของเวียดนามอีกประการหนึ่งคือ 
การมีหนังสือราคาถูกใหไดอาน 
  เวียดนามใหความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลังอาณานิคมฝรั่งเศส 
(หลังป ค.ศ. 1945) ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดประกาศนโยบายแกปญหาเฉพาะเรงดวนของ
ประเทศสามประการ ไดแก ปญหาเรื่องความยากจน ปญหาดานอธิปไตยของประเทศ และ
ปญหาดานการศึกษาและคุณภาพของประชากร ตอมา นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ระบบ
เศรษฐกิจที่เปดกวาง เปดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากตางประเทศ ระบบเศรษฐกิจพ่ึงพากลไก
ทางการตลาดมากขึ้น แตยังคงระบอบการเมืองเดิมและอุดมการณคอมมิวนิสต โดยเรียกวาเปน 
“สังคมนิยมแบบตลาด” (Market Socialism) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบายทาง
การศึกษา ที่จําเปนที่จะตองปรับตัวใหเขากับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ไพฑูรย สินลารัตน (2550) กลาววา เม่ือเวียดนามเร่ิมใชแนวคิด การปฏิรูปใหม 
(Renovation) ในการพัฒนาประเทศเมื่อป ค.ศ. 1986 น้ัน เวียดนามไดวางเปาของการพัฒนา
ประเทศไวชัดเจน คือระหวางป ค.ศ.1986-1990 มุงใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ใหชวย
ตัวเองและชวยรัฐได ป ค.ศ.1991-2000 หวังใหเวียดนามเจริญใกลเคียงและทัดเทียมกับประเทศ
กําลังพัฒนาระดับกลาง เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย และในป ค.ศ. 2020 เวียดนาม
มุงม่ันจะพัฒนาประเทศใหเทียบเทากับประเทศอุตสาหกรรม (Industrial one) อยางเชน 
สิงคโปร และไตหวัน เปนตน  

เม่ือเริ่มตนพัฒนาประเทศตามแนวทางใหมโดยอาศัยการตลาดเปนตัวนําน้ัน เวียดนาม
เชื่อในเรื่องของการศึกษา การอบรม และวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอยางมาก และไดกําหนด
เปาหมายของการศึกษาไวอยางชัดเจนกวาสิบปมาแลววา การศึกษามีเปาหมายสําคัญ 3 
ประการ คือ 1) ยกระดับสติปญญาของประชาชน 2) ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย และ 3) 
สรรหา สงเสริม และใชประโยชนจากกลุมอัจฉริยะ จุดมุงหมายทั้ง 3 ประการนี้ รัฐบาลเวียดนาม
และคนเวียดนามเชื่อม่ันอยางมากและเช่ือไปในทางเดียวกันชัดเจน จะเห็นจากการสงเสริม
ความสามารถพิเศษของและรางวัลเด็กพิเศษเวียดนามทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยู
เสมอ40  

ตั้งแตการปฏิวัติ จนถึงปจจุบัน ที่มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญสามคร้ังและครั้งยอยอีก
หลายครั้ง โดยเฉพาะในชวงป  ค.ศ. 1980 – 1990 ไดมีการเตรียมการหลายๆ อยางจนถึงป 
ค.ศ.  1991  จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางสมัยใหมภายใตกรอบนโยบายการปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่การปรับตัวของการศึกษาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในนโยบาย 
หลักสูตร  การเรียน การสอนและตําราเรียน ในการประชุม Vietnam Economic Forum ในป 
2550 ณ กรุงโฮจิมินห รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและฝกอบรม ยอมรับวาปญหาของ
ระบบการศึกษาเวียดนามในปจจุบันคือ คุณภาพการศึกษาและการฝกอบรมในเวียดนามยังต่ํา
และมีปญหา เกิดภาวะขาดแคลนในหลายสาขา เชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กฎหมายระหวาง
ประเทศ การจัดการธุรกิจ การพาณิชย เปนตน สัดสวนของแรงงานที่ไดรับการฝกฝนเปนอยางดี
มีต่ํากวารอยละ 30 ของกําลังแรงงานทั้งหมด น่ันหมายถึงวาแรงงานท่ีเขาสูตลาดแรงงาน
มากกวา รอยละ 70 มีการฝกฝนมาไมตรงกับงานที่ทํา และปญหาที่ทาทายของการศึกษาคือการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและฝกอบรมใหทัดเทียมมาตรฐานสากล และในขณะเดียวกันตองเรง
เพ่ิมจํานวนผูฝกอบรมดานวิชาชีพ ใหกับสังคม 
   ศาสตราจารย Dr. Nguyen Thien Nham รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและ
ฝกอบรมของเวียดนาม ไดเสนอกลยุทธเพ่ือใหบรรลุภารกิจขางตนไวดังน้ี  

                                                 
40 บัญญัติ สุขศรีงาม, 2550. 
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กลยุทธที่ 1 การกําหนดเกณฑใหมของมาตรฐานความรู ความชํานาญ และการ
ปฏิบัติการของการศึกษาทั่วไปและอาชีวศึกษา โดยการจัดทําประกาศดานมาตรฐานหลักสูตร
สําคัญการศึกษาทั่วไป ใหความสําคัญกับเกณฑดานพฤติกรรม ไดแก มีความกระตือรือรน มี
สวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน นําความรูไปประยุกตใชอยางเปนประโยชน มีความรู
เก่ียวกับการคนหาและใชประโยชนจากขอมูลบนอินเตอรเน็ต ใหความสําคัญกับคานิยม
วัฒนธรรมด้ังเดิมที่เปนรากฐานของการพัฒนาบุคคลและชาติอยางยั่งยืน ไดแก ความรักชาติ ให
ความสําคัญกับครอบครัว ใหความเคารพพอ-แม ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน ใหความสําคัญ
กับการฝกอบรมและประยุกตใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนและการ
ทํางาน  

กลยุทธที่ 2 การเรงรัดพัฒนาทีมบริหารและทีมสอนโดยอยูบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑใหม
สําหรับชวงเวลาหลังป ค.ศ. 2010 โดยการประยุกตโครงการฝกอบรมและปรับปรุงวิธีการ
ฝกอบรมใหมสําหรับครู 1 ลานคนทั่วประเทศในชวงเวลาระหวาง ป ค.ศ. 2007-2010 สนับสนุน
การโครงการผลิตปริญญาเอก จํานวน 20,000 คน ผูซ่ึงจะตองมาทําหนาที่สอนหนังสือใน 
มหาวิทยาลัยและสถาบันขั้นอุดมศึกษา ในชวง ค.ศ. 2007-2020 ในจํานวนนี้ 10,000 คนจะเปน
ผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สรางเสริมศักยภาพใหกับผูนําของโรงเรียนดานการศึกษา
ทั่วไป จํานวน 35,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัย 350 แหง โดยใชหลักสูตร
มาตรฐานดานการจัดการดานการศึกษาในระหวาง ค.ศ.2007-2010 เพ่ิมเงินเดือน และปรับปรุง
สภาพการทํางานใหกับครู/อาจารยทั้งระบบ ในระหวาง ค.ศ.2007-2010  

กลยุทธที่ 3 เรงรัดพัฒนาการศึกษาและฝกอบรมใหเกิดผลโดยคํานึงถึงความตองการ
ของสังคม ไดแก โครงการสิบป (ค.ศ. 2008-2018) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของชาวเวียดนาม โดยความรวมมือกับ นิวซีแลนด ออสเตรเลีย อังกฤษ และ
แคนาดา ตั้งศูนยพยากรณอุปสงคตอทรัพยากรมนุษย ในกระทรวงศึกษาธิการและฝกอบรมในป  
ค.ศ. 2007 จัดการศึกษาและฝกอบรมตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม สรางความ
รวมมือในลักษณะไตรภาคี ระหวางสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปสงคตอทรัพยากร
มนุษยและหนวยงานภาครัฐ เขตเมืองหรือจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาฯ และ
กระทรวงแรงงานและคณะกรรมการบริหารเขตจะรวมมือกันจัดตั้งศูนยจัดหาทรัพยากรมนุษย
ใหกับภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมมือกับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศเพื่อพัฒนาโครงการฝกอบรมที่เปนมาตรฐานสากล กระตุนใหมหาวิทยาลัยเอกชน
และสถาบันฝกวิชาชีพจากตางประเทศใหลงทุนดานการศึกษาดวยการเปดสาขาในเวียดนาม 
เริ่มทําการรับรองคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเผยแพรผลการจัดลําดับ ใน ค.ศ.2007  

กลยุทธที่ 4 ปฏิรูปกลไกดานการเงินเพ่ือการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลควร
ปรับเพ่ิมคาเลาเรียน ปจจุบันตนทุนดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเวียดนามประมาณ 
(ปจจุบันประมาณ 300-500 ดอลลารสหรัฐฯ/ป) กําหนดนโยบายที่ใหการสนับสนุนนักเรียน
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นักศึกษาที่ยากจน และใหสิ่งจูงใจแกนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม กระตุนใหมีการจัดตั้ง 
โรงเรียน สถาบันฝกอบรม ตลอดจนมหาวิทยาลัยของภาคเอกชน กระตุนใหมีการลงทุนจาก
ตางประเทศดานการศึกษาและฝกอบรม การหาแนวรวมเชิงกลยุทธ สรางความแตกตางและการ
ลงมือปฏิบัติการ41  

แผนพัฒนาการศึกษาของเวียดนามป ค.ศ. 2001-2010 มีเน้ือหาสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนามนุษยและสราง
แรงงานที่มีฝมือและทักษะเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งน้ี 
กระทรวง ศึกษาธิการและการฝกอบรมของเวียดนาม ไดกําหนดเปาหมายในการเพิ่มจํานวน
นักศกึษาในระดับอุดมศึกษาจากจํานวน 118 คน ตอจํานวนประชากร 10,000 คน เปน 200 คน 
ในป ค.ศ. 2010 และ 300 คน ในป ค.ศ. 2020 และเพิ่มจํานวนผูลงเรียนในระดับปริญญาโทจาก
จํานวน 11,727 คน เปน 38,000 คน และเพิ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 3,870 คน เปน 
15,000 คน ภายในป ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)42 นอกจากเปาหมายในการพัฒนาและปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศแลว เวียดนาม
ยังมุงปรับระบบการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกอีกดวย 

รัฐบาลและชาวเวียดนามเชื่อวา การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได (Education 
can change the country) รัฐบาล และประเทศ แมรัฐธรรมนูญของเวียดนามเองถือวา 
การศึกษาเปนความสําคัญอยางสูง จึงลงทุนทางการศึกษามาก รัฐบาลจึงลงทุนใหมใหเงินกับ
มหาวิทยาลัยแหงชาติเพ่ิมขึ้นจากเดิม 50 ใน 1623 โครงการ คือ ลงทุนในระดับปริญญาตรี 16 
สาขา และระดับบัณฑิตศึกษา 23 สาขา ทั้งการสอน การวิจัย อุปกรณเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือให
มหาวิทยาลัยแหงชาติเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานนานาชาติ สามารถแขงขันกับโลกไดโดยไม
ตองพ่ึงคนอ่ืน แตสรางความแข็งแกรงขึ้นในประเทศเอง เชนเดียวกับจีนที่เลือกมหาวิทยาลัย
หลัก (Key universities) ประมาณ 100 แหง แลวสรางใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเทียบเทา
มาตรฐานโลกรัฐบาลจะทุมงบประมาณสรางคนที่จบปริญญาเอก (ทั้งในและนอกประเทศ) มา
เปนอาจารยใหได 20,000 คน ภายในเวลา 10 ป เฉลี่ยปละ 2,000 คน ตอไปอาจารยผูสอนใน
อุดมศึกษาจะตองไดรับการอบรม หรือมีประกาศนียบัตรการสอนทางอุดมศึกษาดวยทุกคน ใน
สวนของ ผูบริหารระดับอธิการบดีทุกคนตองผานการอบรมดานบริหาร และจะครอบคลุม
ผูบริหารระดับอ่ืน ๆ ดวย ในสวนของมหาวิทยาลัย อยางเชนมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 
อาจารยทุกคนจะตองเขาระบบ two in one คือ ตองมีบทความวิชาการ (รวมบทความวิจัย) 
ตีพิมพ 2 เรื่องใน 1 ป ถาไมมีจะไมไดเงินเพ่ิมการวิจัย ดังน้ัน วิสัยทัศนของผูนําของเวียดนามมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จและความรวดเร็วของการปฏิรูปการศึกษาของเวียดนาม 

                                                 
41 สันติยา เอกอัคร, 2550  
42 Ministry of Education and Training, 2003 



บทท่ี 2: ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
 

121 

ผูนําของเวียดนามปจจุบันไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนเลขาธิการใหญของพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงมีบทบาทในเชิงนโยบายสูง ตางเห็น
ความสําคัญของการศึกษา เห็นความสําคัญของการลงทุนทางการศึกษา และเห็นความสําคัญ
ของการลงทุนในโครงการใหญๆ อยางจริงจัง เปดกวางรับฟงความคิดเห็นจากกลุมตางๆ 
เชื่อม่ันในพลังความคิดของประชาชน43    

รัฐบาลเวียดนามกําหนดทิศทางการศึกษาของประชาชนอยางเปนระบบ ซ่ึงมีอัตราคนรู
หนังสือถึงรอยละ 90 และบมเพาะใหเด็กเปนคนมีระเบียบวินัยขยัน อดทน และมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเขมแข็งและเครงครัด เพ่ือเปนการสรางชาติและพัฒนาประเทศ ชาวเวียดนาม
สนใจเรียนภาษาตางประเทศสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดดี ภาครัฐมีนโยบายจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยมหาวิทยาลัยตางๆ จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
ที่สําคัญรัฐบาลลงทุนกับการใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหมในการเรียนการสอน ชุติมา สุขวาสนะ  
(พ.ศ. 2552)  สรุปวา  การปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามในยุคใหม เร่ิมคิดและวางแผนตั้งแต ป 
ค.ศ.1986 แตการดําเนินการอยางจริงจังเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1991 เปนตนมา โดยเฉพาะใน
ระหวางป ค.ศ.1991-1993 ไดมีการวางแผนปฏิบัติกันชัดเจนขึ้นดวยความรวมมือของยูเนสโก 
และ ยูเอ็นดีพี (UNESCO & UNDP) หลังจากนั้นการปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามไดดําเนินไป
อยางกวางขวางและรวดเร็วในทุกดาน แตที่เห็นไดชัดเจนก็คือจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา
ของเวียดนามที่เนนการสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรของนักเรียนโดยจะมี
การสงเสริมตั้งแตระดับประถมศึกษาเปนตนไป ครูจะเปนผูสังเกตวาเด็กคนใดมีแววทาง
คณิตศาสตร เม่ือถึงขั้นประถมปที่ 4 ก็จะจัดใหไปเรียนในชั้นพิเศษทางคณิตศาสตร ในระดับ
มัธยมจึงจะจัดขึ้นพิเศษใหเรียนเฉพาะ ทางโรงเรียนจะจางครูพิเศษ สวนใหญครูพิเศษจะเปน
อาจารยมหาวิทยาลัยมาสอนเพ่ิมเติมให เวียดนามมีโรงเรียนมัธยมปลายประเภทน้ีอยูถึง 67 
แหง ใหการศึกษาและฝกอบรมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษถึง 70,000 คนใน 64 จังหวัด
ทั่วประเทศ คิดเปนรอยละ 8 ของนักเรียนมัธยมปลายทั้งหมด44 นอกจากนั้นแนวโนมใหมใน
ดานการสงเสริมพิเศษทางคณิตศาสตรของเวียดนามไดดําเนินการไปอีกขั้นหนึ่งคือ จัดใหเด็กที่
เกงทางคณิตศาสตรไดเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง ดวยการจัดโรงเรียนเด็กพิเศษขึ้นใน
มหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบการบริหารและการสอน  

 
 
 
 

                                                 
43 ไพฑูรย สินลารัตน, 2550 
44 สันติยา เอกอัคร, 2550 
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การศึกษาของเวียดนามมุงเนนการปฏิรูปที่สงเสริมการทํางานอยางมากและอยาง
กวางขวางในหลักสูตรทุกระดับ จะมีเวลาใหเด็กไดเรียนวิชาและฝกปฏิบัติในทางอาชีพ ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจะสอดแทรกทักษะทางอาชีพและวิชาชีพเบื้องตนดวย
ตลอดเวลา รวมทั้งการปลูกฝงบุคลิกลักษณะความเปนพลเมืองดี เปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบในสังคม การดูแลควบคุมในเรื่องระเบียบวินัยยังเขมขน  

การไดรับการศึกษาสูงจะชวยเปดโอกาสในการทํางานที่กวางขึ้น นักเรียนในเวียดนาม
ปจจุบันจึงเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกันมาก และเม่ือจบออกมามีแนวโนมที่จะเขาทํางานใน
บริษัทเอกชนของตางชาติที่เขามาเปดกิจการในเวียดนาม แทนการเขาทํางานในหนวยงานของ
รัฐเน่ืองจากมีรายไดดีกวา รัฐบาลพยายามใชนโยบายจูงใจใหคนเขาทํางานกับรัฐ อาชีพหน่ึงคือ 
ครูอาจารย หากนักศึกษาคนใดที่สมัครเรียนในดานการศึกษาจะไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน
ตลอดเวลาที่เรียน และเพ่ือเปนการปองกันปญหาคนลนงาน จึงมีการจํากัดจํานวนผูเขาศึกษาใน
แตละปดวย มีชาวเวียดนามใหความสนใจเรียนกันมากเพราะไดเรียนฟรี ยังมีใหเลือกหลาย
หลักสูตรคือ ระดับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร แตก็ใชเวลาเพียง 4 ป จบออกมาสามารถ
มีงานทําและมีความม่ันคงสูง  

เวียดนามมีความกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาไทย มีสถาบันการศึกษาหลายแหง 
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เปดสอนวิชาภาษาไทยเปนวิชาเอก มีนักศึกษาสนใจเขาเรียนกัน
พอสมควร เพราะสามารถออกมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก มีรายไดดี เน่ืองจากเร่ิมมี
นักทองเที่ยวชาวไทยเขาไปเที่ยวในเวียดนามมากขึ้น รวมทั้งทํางานในบริษัทไทยในเวียดนาม  
ซ่ึง ชุติมา เห็นวา คนไทยขาดความสนใจจะเรียนรูภาษาเวียดนาม เพราะมองวาเวียดนามเปน
ประเทศที่มีการพัฒนาชากวาไทย การเรียนรูภาษาของประเทศใดๆ ก็ตามจะทําใหเราสามารถ
เขาใจความคิดอานของคนในประเทศนั้นๆ ดังน้ันจึงควรสงเสริมการเรียนการสอนภาษา
เวียดนามในหลักสูตรการศึกษาของไทยดวย 

เวียดนามสงเสริมใหประชาชนไปศึกษาตอตางประเทศ ทั้งในภูมิภาคและประเทศ
ตะวันตก แตทุกปเวียดนามไดสูญนักเรียน-นักศึกษาที่มีความสามารถสูงใหแกประเทศใน
ภูมิภาคน้ีจํานวนมาก และจนถึงบัดน้ีก็ยังไมมีขอมูลตรวจสอบไดวา หลังสําเร็จการศึกษาหรือ
การฝกอบรมแลว มีนักเรียนจํานวนเทาใดที่ไมเดินทางกลับประเทศและทํางานอยูในสิงคโปร 
มาเลเซียหรือกระทั่งประเทศไทย ซ่ึงมีนักวิชาการเวียดนามกังวลถึงปญหาดังกลาว และ
เรียกรองใหรัฐบาลใหความสนใจกําหนดมาตรการตรวจสอบ หรือกําหนดเง่ือนไขใหผูที่เดินทาง
ไปศึกษาตอตางประเทศกลับมาชวยพัฒนาประเทศ 

แมรัฐบาลไทยมีนโยบายความรวมมือทางดานการศึกษากับประเทศเวียดนามอยาง
ตอเน่ืองในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา ความรวมมือดังกลาวยังคงจํากัดอยูในระดับบุคคล
หรือสถาบันการศึกษาเทาน้ัน และยังไมมีการติดตามผลในภาคปฏิบัติอยางเปนระบบวามีการ
ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายที่วางไวหรือไม นอกจากน้ี ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
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ไทย คือ การขาดความรูความเขาใจและขอมูลในเชิงลึกเก่ียวกับการศึกษาของเวียดนาม ทําให
การกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาความรวมมือตางๆ มักจํากัดอยูในกรอบของขอมูลเชิง
นโยบายจากสวนกลางหรือเอกสารอางอิงของทางการเวียดนามเทาน้ัน 
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บทที่ 3 

ผลการวิเคราะหและประเมินนโยบายและ 
ผลกลยุทธความรวมมือของไทยและประเทศเพื่อนบาน 

 
 

การนําเสนอผลการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนผลการวิเคราะหสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยที่เก่ียวของกับนโยบายความรวมมือทางดานการศึกษา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  

 
3.1 ผลการวิเคราะห นโยบายดานตางประเทศ การศึกษา และทิศทางความสัมพันธและความ
รวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
 
 จากการศึกษาพบวาทิศทางความสัมพันธและความรวมมือดานการศึกษาที่ประเทศเพื่อนบานมี
ตอประเทศไทย จะเปนความรวมมือบนพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศที่มีปจจัยที่สงผลกระทบเชงิ
ลบและบวกที่สําคัญ แบงออกไดเปน 3 กลุมคือ 1) ปจจัยภายในภูมิภาค 2) ปจจัยภายนอกภูมิภาค และ
3) นโยบายของประเทศ ดังน้ี 

1. ปจจัยภายในภูมิภาค  ไดแก สภาพทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของประเทศในภูมิภาค  
เน่ืองจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ มีพ้ืนที่ชายแดนติดตอกัน ดังน้ัน ปญหาการ
กระทบกระทั่งในพ้ืนที่ชายแดนที่ผานมาในอดีต ทําใหลักษณะความสัมพันธที่มีตอประเทศไทยยังไม
แนนอน ยังตองมีการสงเสริมใหมีทัศนคติที่ดีและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ นโยบาย
ดานการตางประเทศของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน ที่มุงพัฒนาความสัมพันธกับประเทศใน
ภูมิภาคที่ไมมีเขตแดนติดตอกันมากขึ้น ทําใหมีประเทศเพื่อนบานมีทางเลือกในการรวมมือกับประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น 
 2. ปจจัยภายนอกภูมิภาค ไดแก สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจตามกระแสโลก ทําใหลักษณะความสัมพันธระหวางไทยและประเทศ
เพ่ือนบานตั้งอยูบนพ้ืนฐานการแขงขัน ทั้งที่เปนการแขงขันในภูมิภาคเดียวกัน และรวมมือกันแขงขันกับ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ นอกจากน้ีกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคม
ตะวันตก  ทําใหประเทศเพื่อนบานหลายประเทศเกรงวาจะมีการถายทอดอิทธิพลและการครอบงําทาง
วัฒนธรรมของตะวันตกผานสังคมและวัฒนธรรมไทย 
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 3. นโยบายของประเทศ  ไดแก นโยบายดานการตางประเทศและดานการศึกษา จากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโลก ทําใหประเทศในภูมิภาคใหความสําคัญกับความรวมมือ
ที่มีตอกันในระดับภูมิภาคมากขึ้น ผานกรอบความตกลงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี มีความรวมมือ
ผานองคกรระหวางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือดานการศึกษาเพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาประชากรอาเซียน จากผลการศึกษาพบวาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ 
ตางมีนโยบายสรางความรวมมือกันดานการศึกษา โดยมีจุดเนนในทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังสรุปผลการวิเคราะหในตาราง
ที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการวิเคราะหนโยบายดานตางประเทศ นโยบายดานการศึกษา และทิศทาง

ความสัมพันธและความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
  

ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
ไทย - การพัฒนา

ความสัมพันธทุกมิติและ
ทุกระดับ  
- สงเสริมความรวมมือ
ทุกสาขาภายใตกรอบ
ความรวมมือ 
- สรางความแข็งแกรง 
บรรลุการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน 

 - เขาสูการปฏิรูปการศึกษา รอบ
สอง (ปการศึกษา 2552-2561 ) 
ที่เนนเรือ่งคุณภาพ โอกาส และ
การ มีสวนรวมของนักเรยีน
นักศึกษา คือ 
  1) เรงพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานของผูเรียนใหสูงข้ึน  
  2) เรงผลิตและพัฒนาครูใหเปน
ครูดีและเกง มีจิตวิญญาณความ
เปนคร ูแกปญหาการขาดแคลน
ครู  
  3) เรงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมุงเนน
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมคีวามคลองตัว มี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  4) เรงสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหประชาชนทุกคน       
มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
  5) เรงการผลิตและพัฒนา

- เสริมสรางความรวมมือดานการศกึษากับองคกร
ภายนอกประเทศ สรางความรวมมอืกับตางประเทศ
ในการผลิตกําลังคนเพ่ือพัฒนาตลาดเฉพาะ 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ สงเสริมหลักสูตรนานาชาติ ผลิตส่ือ 
ตําราเรียนสองภาษา สงเสริมและสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศ
เพ่ือนบาน พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
- ประเทศกัมพูชา เสริมสรางความสัมพันธอนัดี
และการพัฒนา/ยกระดับดานการศกึษาและการจัด
การศึกษาที่วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล อําเภอซอม
โบร จังหวัดกําปงธม ตามโครงการโรงเรยีน
พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี 
- ประเทศลาว มุงเนนการพัฒนาทางการศึกษา 
บุคลากร และการสงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ การแลกเปล่ียน
ผูเช่ียวชาญ บุคลากรดานการศึกษา อุปกรณและ
ขอมูลการศึกษาทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัด
ประชุมสัมมนา และการพัฒนาตําราและหลักสูตร
การสอน 
- ประเทศพมา มุงเนนการสรางความสัมพันธอันดี 
โดยใชความรวมมือดานวัฒนธรรมและการศึกษา
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
กําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ โดยเฉพาะ
กําลังคนระดับกลางดานชางฝมือ 
อาชีวศึกษา และกําลังคน
ระดับสูงดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาตางๆ ที่
ขาดแคลน 

เปนกลไกดําเนินการเปนความรวมมือภายใต
แผนปฏิบัติงาน ความรวมมือทางวิชาการ และ
กรอบแผนปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมประจําป จัด
หลักสูตรและรายการศึกษาดูงานในสาขาที่
เก่ียวของดานการศึกษา รวมทั้งการสงผูเช่ียวชาญ
ไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของพมาอยาง
ตอเนื่อง 
- ประเทศเวียดนาม สงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ การสรางเครือขาย
และ การแลกเปล่ียนผูเช่ียวชาญ บุคลากรดาน
การศึกษา และขอมูลการศึกษาทกุรูปแบบ รวมทั้ง
ความรวมมือในสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร คณติศาสตรและวิทยาศาสตร             
คหกรรมศาสตร และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
การจัดประชุม / สัมมนา ศึกษาดูงานในสาขาที่
เช่ียวชาญ การใหทุนการศึกษา และดานการอบรม
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

กัมพูชา - เปนกลางและไมฝกใฝ
ฝายใด 
- แสวงหาแนวทาง
บทบาทในสังคมโลก  
- เสริมสรางภาพลักษณ
ของประเทศในเชงิบวก 
- เสริมสรางความรวมมอื
ในกรอบทวิภาคแีละ        
พหุภาคี  
- แสวงหาความ
ชวยเหลือ และการลงทุน
จากตางประเทศ 

- ใหความสําคัญกับการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และทักษะ 

- มีความหวาดระแวงประเทศไทย 
- ตองการใหมีการจัดทําแผนและความรวมมือที่เปน
ระบบ  
- ตองการความรวมมือดานอืน่ๆ นอกเหนอื
การศึกษา  
- ตองการสงนักศกึษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในไทยเพ่ิมข้ึนและขอรับการสนับสนุนทนุ
จากไทยบางสวน  
- เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะทาํงานรวมเพ่ือหารือ
และพิจารณารายละเอยีดการจัดกิจกรรมในสาขา
ตางๆ รวมกันเมือ่ทั้งสองฝายพรอม 

ลาว - ดําเนินความสัมพันธ
กับประเทศตางๆ แบบ
สมดุล ไมพ่ึงพาประเทศ
ใดประเทศหนึ่งเปนหลัก 
  
- มีความสัมพันธพิเศษ
กับเวียดนาม ดานความ
มั่นคงและดานเศรษฐกิจ 
- เพ่ิมการรับความ

- ใหความสําคัญกับการศึกษา 
โดยสิทธิในการศกึษาเปนสิทธิที่
ไดรับการยอมรับในรัฐธรรมนูญป 
ค.ศ. 2004 และแนวนโยบายแหง
รัฐ เพ่ือสงเสริมใหบุคคลไดรับ
การศึกษาอยางทัว่ถึงและเทา
เทียมกัน  
- กฎหมายวาดวยการศึกษา ป 
ค.ศ. 2000 กําหนดใหรัฐเปน

- มีความหวาดระแวงวาไทยไมจริงใจจากปญหา
ขบวนการตอตานรัฐบาลลาวเพราะกระทบตอความ
มั่นคงของลาว 
- ความหวาดระแวงและตอตานอทิธิพลของ
วัฒนธรรมของไทยและการครอบงาํของส่ือไทย 
- มีความตองการความรวมมือจากไทย 5 ดาน คือ  
  1) การแลกเปล่ียนการเยือนของเจาหนาที่
ระดับสูง ผูบริหาร และบุคลากร เพ่ือดูงานดาน
คุณภาพและจัดการศึกษาและการชวยเหลือ
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
ชวยเหลือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอืน่ๆ        
ที่ไมมีพรมแดนติดตอกัน 

ผูจัดการการศึกษา ที่
ประกอบดวยการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนควบคูกันไปในทุกระดับ
การศึกษา  

นักเรยีนของไทยทุกระดับ 
  2) การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย  
  3) การติดตามบันทึกความเขาใจของ
มหาวิทยาลัยตางๆ และเรงรัดใหเกิดผลเปน
รูปธรรม 
  4) การจัดทําแผนยุทธศาสตรแหงชาติในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเชื่อมโยงกับกระแส
โลกาภวัิตนและอาเซียน 
  5) การแลกเปล่ียนขอมูลการสอนในวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การพัฒนาตําราและ
หลักสูตรการสอน 

พมา - เปดความสัมพันธกับ
นานาประเทศมากยิ่งข้ึน 
- เปดรับความชวยเหลือ
ดานการอบรมทาง
วิชาการและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ิมข้ึน 
 

- ใหความสําคัญกับการเพ่ิมพูน
ความรู วิทยาการใหกับเยาวชน    
รุนใหม 
- แผนการศึกษาระดับชาติ 3 
ระยะ เพ่ือรองรบัศตวรรษที่ 21 
คือ 
  1) แผนระยะยาว 30 ป เนน
สาระสําคัญ 6 ดาน คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การใช
เทคโนโลยี การขยายขอบเขต
ดานการวิจัย การพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต การ
สงเสริมการศึกษาคุณภาพ และ
การรักษาเอกลักษณและคานยิม
แหงชาติใหคงอยู 
  2) แผนระยะกลาง 4 ป 
ประกอบดวย โครงการสําหรับ
พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
โครงการสําหรับพัฒนา
ระดับอุดมศึกษา  
  3) แผนระยะส้ัน 2 ป เนนการ
พัฒนาความเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยทีั้งในระดับพ้ืนฐาน
และระดับสูง เพ่ือสรางกลุมคนที่
มีคุณภาพและทักษะทางดาน 
ICT  
- ในป ค.ศ. 2005 มีประกาศ

- มีความหวาดระแวงวาไทยยังไมมีความจริงใจ
อยางแทจริง 
- มีความหวาดระแวงและตอตานอิทธิพลของ
วัฒนธรรมของไทยและการครอบงําของส่ือไทย 
- ยอมรับความชวยเหลือจากตางประเทศเพื่อการ
พัฒนาบนเงื่อนไขที่วาความชวยเหลือนั้นเปนการ
ให เปล า โดยไมมี ผลตอบแทนใดๆ  และไมมี
ผลกระทบตออธิปไตยของพมา 
- มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนษุย โดยสวนใหญ
ประเทศไทยจะใหความรวมมือกับพมาในรูปแบบ
ทุนฝกอบรม/ดูงานระยะส้ัน มากกวาการให
ทุนการศึกษาในระยะยาว สงผลใหผูรับทุนสวนใหญ
เปนเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับกลางและระดับสูง 
- ทุนการศึกษา ฝกอบรมและดูงานในประเทศไทยที่
ใหแกพมานั้นมี 3 สาขาหลัก ไดแก ดานการเกษตร 
การศึกษา และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาอื่นๆ 
ดวย เชน ดานยาเสพติด การคมนาคมขนสง เปน
ตน โดยโครงการความรวมมือตางๆ สวนใหญ
ดําเนินไปภายใตกรอบความรวมมอืในระดับทวิภาค ี
ซึ่งความรวมมอืทางวิชาการภายใตกรอบทวิภาคี 
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ประเทศ 
นโยบาย 

ดานตางประเทศ 
นโยบาย 

ดานการศึกษา 
ทิศทางความสัมพันธ 

และความรวมมือดานการศึกษา 
แนวนโยบายพ้ืนฐานดาน
การศึกษาของสหภาพพมาไว 5 
ประการ คือ 
 1) สรางคุณภาพของครูผูสอน  
 2) ยกระดับของหลักสูตร
การศึกษาสูระดับสากล  
  3) ใชอุปกรณการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  
  4) เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและ
ขอบังคับ  
  5) สรางความเขมแข็งและคง
รักษาไวซึ่ งความรักชาติและ
เอกภาพทางจิตวิญญาณ  

เวียดนาม - นโยบายการ
ตางประเทศรอบดาน       
ที่เนนการสราง
ความสัมพันธแบบพหุ
ภาคีและหลากหลาย 
 

- แผนพัฒนาการศึกษาของ
เวียดนามป ค.ศ. 2001-2010        
มีเนือ้หาสอดรับกับแผนพัฒนา
ประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนา
มนุษยและสรางแรงงานที่มฝีมือ
และทักษะเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศดานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  
- กระทรวงศึกษาธิการและการ
ฝกอบรมของเวียดนามไดกําหนด
เปาหมายในการเพิ่มจํานวน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาโทและเอกเพ่ือ
ทําหนาที่สอนหนงัสือในระดับ 
อุดมศึกษาระหวางป ค.ศ. 2007 
-2020  
- สงเสริมความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
เพ่ือพัฒนาโครงการฝกอบรมท่ี
เปนมาตรฐานสากล กระตุนใหมี
การลงทุนดานการศึกษาและ
ฝกอบรมและนําเขาหลักสูตรจาก
ตางประเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา  

- เนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย 
“โดย เหมย” (Doi Moi)  
- ความรวมมือดานการศึกษาสวนใหญเปนความ
รวมมือในระดับอดุมศึกษา  
- มีการขยายความรวมมอืในระดับอาชีวศึกษา เชน 
ในป ค.ศ. 2000 ไทยไดใหความชวยเหลือเวียดนาม
ในการพัฒนาศูนยอาชีวศึกษาและสนับสนุนเรื่อง
วัสดุอุปกรณทางการศึกษาแกศูนยอาชีวศกึษาเมอืง
นามด๋ิญ เมืองตือเลียม ซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดีจากเวียดนามเนื่องจากเปนประโยชน
โดยตรงตอการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพของคน
เวียดนาม 
- ความรวมมือสวนใหญจํากัดอยูในระดับบุคคลหรอื
สถาบันการศึกษาเทานั้นและยังไมมีการติดตามผล
ในภาคปฏิบัติอยางเปนระบบวามกีารดําเนินการ
สอดคลองกับนโยบายที่วางไวหรอืไม 
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3.2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของไทย
กับประเทศเพื่อนบาน 
 

ความสอดคลองของนโยบาย/กลยุทธภายใตกรอบความรวมมือพหุภาคี 
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานตั้งอยูในพ้ืนที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่คลายคลึงกัน โดยมี

แมนํ้าโขงเปนแมนํ้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธที่มีตอกัน มีการติดตอไปมาหาสูกันมายาวนาน โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ชายแดนทําใหมีความใกลชิด และมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน  

นอกจากน้ี จะเห็นไดวาทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานตางก็เปนประเทศที่กําลังพัฒนา 
แมวาจะมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาจากระดับความรวมมือระหวางประเทศ และ
นโยบายความรวมมือดานการศึกษาของแตละประเทศแลวพบวา มีความคลายคลึงกัน คือ ทั้ง 5 
ประเทศตางก็มีความตกลงในการรวมมือกันภายใตกรอบความรวมมือระดับพหุภาคี ไดแก ACMECS 
GMS UNESCO SEAMEO และ ASEAN ซ่ึงความรวมมือที่มีในทุกกรอบความรวมมือ คือ ความรวมมือ
ดานการศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดังแสดงในตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 กรอบความรวมมือระดับพหุภาคีและขอตกลงความรวมมือที่เก่ียวของกับการศึกษา 

ประเทศ ขอตกลงความรวมมือท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา กรอบ
ความ
รวมมือ 

กัมพูชา ลาว พมา 
เวียด 
นาม 

ไทย 
พัฒนา 
มนุษย 

เกษตร 
 

ทักษะ
ฝมือ 

ลด
ความ
ยากจน 

ถาย 
ทอด
ความรู 

การ 
ศึกษา 

วิทย/ 
เทค 

ส่ือสาร 
วัฒนฯ 

ACMECS / / / / / / / / / / / / / 
GMS / / / / / / / / / / / / / 
BIMSTEC - - / - / - / - / - - / / 

UNESCO / / / / / / - - / / / / / 
SEAMEO / / / / / - - - - / / /  
ASEAN / / / / / / / - - - / / / 
APEC - - - / / / / - - - / / / 
ASAIHL / - - / / - - / - / / / - 

 
ระดับและรูปแบบความรวมมือดานการศึกษา 
ผลการวิเคราะหโครงการความรวมมือดานการศึกษาภายใตนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดาน

การศึกษาพบวา โครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานมี 3 
ระดับ คือ 1) ระดับประเทศ 2) ระดับสถาบันอุดมศึกษา และ 3) ระดับบุคคล ดังน้ี 

1) ระดับประเทศ ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานจะสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐ และนโยบายความรวมมือที่มีระหวางกันในระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี สําหรับ
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ประเทศไทยมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการดําเนินงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงการตางประเทศ ไดแก สํานักงานความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ในบางโครงการจะอยูภายใตการสนับสนุนของหนวยงาน/
องคการระหวางประเทศ และองคการภาคเอกชน บางโครงการจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน/
องคการภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงมีโครงการภายใตกรอบความรวมมือดานการศึกษา 4 รูปแบบ คือ  

1.1) โครงการระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบานแบบทวิภาคี 
เชน การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่และบุคลากรทางการศึกษา การอบรมบุคลากรทางการศึกษาดานวิชาการ 
ดานการพัฒนาตํารา หลักสูตร และสื่อการสอน เปนตน  

1.2) โครงการระยะยาวเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานมี 2 ระดับ
คือ 

(1) ระดับทวิภาคี ความรวมมือดานการศึกษาในระดับน้ี เชน โครงการใหทุนกับ
บุคลากรของประเทศเพ่ือนบานในการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท จาก สพร. และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เปนตน  

(2) ระดับพหุภาคี ความรวมมือดานการศึกษาในระดับน้ีเกิดจากความรวมมือของ
หนวยงาน/องคการระหวางประเทศ เชน โครงการใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
จาก OPEC EU ADB World Bank Rockefeller Foundation เปนตน 

1.3) โครงการวิจัยและพัฒนาการดานการศึกษา 
(1) โครงการของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาการศึกษา เชน โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา

รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตางดาวในพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

(2) โครงการความรวมมือระดับภูมิภาค โดยการสนับสนุนของหนวยงาน/องคการ
ระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค เชน UNESCO เปนตน  

1.4) โครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดแก  
(1) วิทยาลัยกําปงเณอเตียล ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนการพัฒนาครู ผูปฏิบัติงาน

ดานอาชีวะ โดยความรวมมือของ สอศ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กระทรวงตางประเทศ และสถาน
ประกอบการของไทย 

(2) โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแขวงสะหวันนะเขต (ปงบประมาณ 2551-
2555) โดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา (สอศ.) สํานักงานความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารและวิทยาลัยเครือขาย 

2) ระดับสถาบันอุดมศึกษา เปนโครงการความรวมมือในการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน โดยบางสถาบันจะมีการทําบันทึกความตกลงรวมกัน (MOU) สวนใหญเปน
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มหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน เชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยจําปา
สัก ในประเทศลาว และมหาวิทยาลัยดานัง ในประเทศเวียดนาม เปนตน 

3) ระดับบุคคล สวนใหญเกิดจากความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลหรือเอกชน และมีการขยายผล
ใหเกิดความรวมมือดานการศึกษา เชน ความรวมมือระหวางหอการคาจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
ดานังในเวียดนาม ที่มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไทยไปอยูที่เวียดนามและนักเรียน
เวียดนามมาอยูที่ไทย  เปนตน 
 
3.3 ความสําเร็จของนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและ 

ประเทศเพื่อนบาน 
 

ในการศึกษาความสําเร็จของนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาในครั้งน้ี เปน
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ซ่ึ ง มีการดําเ นินงานผาน  2 กระทรวงหลักคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการตางประเทศ ดังน้ี 

1. ความรวมมือผานกระทรวงศึกษาธิการ 
การ ดํา เ นินความร วม มือด านการศึ กษาระหว า ง ไทยและประ เทศ เ พ่ือนบ านโดย

กระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานหลักที่เก่ียวของคือ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมีหนวยงานที่
เก่ียวของอีกหน่ึงหนวยงานคือ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  

(1.1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)  
จากผลการดําเนินงาน ที่ผานมาในป พ.ศ. 2548-2552 พบวา โครงการความรวมมือดาน

การศึกษาผานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเปนโครงการฝกอบรมครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และการดูงาน ซ่ึงเปนโครงการระยะสั้น ที่ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
รวมถึงโครงการในการใหทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนครู อาจารย และนักศึกษา การจัดหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง การพัฒนาทักษะ ฝมือ ดานการอาชีวศึกษาโดยรวมมือกับหลายหนวยงาน/
องคกร 

(1.2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา มีโครงการความรวมมือมีหลายดาน ไดแก โครงการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยความรวมมือแบบพหุภาคี การใหทุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 
และการจัดหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัย
ประเทศเพื่อนบาน และหนวยงาน/องคกรภายในและภายนอกประเทศ ในป พ.ศ. 2552-2555 มีโครงการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Regional Education Hub) ที่เปนโครงการ
ระยะยาว 5 ป มีเปาหมายในการสงเสริมใหประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา 
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(1.3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา มีโครงการความรวมมือดานการศึกษาเฉพาะกับ

ประเทศลาวและกัมพูชา ซ่ึงเปนโครงการระยะยาว มีความตอเน่ือง และมีโครงการยอยหลายโครงการ 
โดยเปนโครงการที่เนนการพัฒนาทักษะ ฝมือการทํางาน  

(1.4) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
การดํานินงานที่ผานมาเปนโครงการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงดําเนินการเฉพาะหนวยงาน เพ่ือ

ศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือนบาน การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กประเทศเพื่อนบานในพื้นที่
ชายแดน เปนตน อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวยังไมมีความรวมมือระหวางกัน 

  
2. ความรวมมือผานกระทรวงการตางประเทศ 
การดําเนินความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานโดยกระทรวงการ

ตางประเทศ มีหนวยงานที่ทําหนาที่หลักคือ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(สพร.) จากผลการศึกษายุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษาที่ประเทศไทยมีตอประเทศเพ่ือนบานที่
ผานมา โดยสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศรวมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางประเทศ พบวา ที่ผานมามุงเนนการใหความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศเพื่อนบาน โดย
ประเทศเพ่ือนบานจะเสนอคําขอมาใหฝายไทยพิจารณาใหความชวยเหลือเปนคราวๆ ไป เม่ือใดที่มี
ปญหาความขัดแยงในระดับประเทศ ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหชะงักงัน นอกจากน้ียัง
พบวา ยังขาดแผนยุทธศาสตรความรวมมือแบบบูรณาการ ไมมีการกําหนดทิศทางรวมกัน ทําใหการ
ดําเนินงานขาดเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานทั้งฝายไทยและประเทศ
เพ่ือนบาน สงผลกระทบไปถึงปญหาการกําหนดกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคดวยเชนกัน  

เม่ือประเมินความสําเร็จของความรวมมือดานการศึกษาในแตละประเทศมีดังน้ี 
1) ประเทศกัมพูชา  

 ไทยและกัมพูชามีความรวมมือในการพัฒนาตั้งแตป พ.ศ. 2534 ซ่ึงไทยไดสนับสนุน
ทุนการศึกษา การฝกอบรมและดูงาน ผูเชี่ยวชาญ มีมูลคาความรวมมือปละอยางนอย 13 ถึง 80 ลาน
บาท โครงการที่ดําเนินการอยูอยางตอเน่ืองถึงปจจุบันคือ โครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกัมพูชา-ไทย และโครงการ
ศูนยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ จากการประเมินผลกระทบดานวิชาการที่เกิดขึ้นจาก
ความรวมมือของไทยในป พ.ศ. 2537-2547 พบวา ผูที่ไดรับทุนการศึกษา มีความรูความสามารถไปใช
ประโยชนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตร ในดานทัศนคติ ทุกคนมีความพึงพอใจ 
ภูมิใจในการศึกษาที่ไดรับ มีโอกาสสูงที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูนําหรือผูบริการองคกร ผลการประเมิน
แสดงใหเห็นวาการลงทุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสรางความสัมพันธและสานสัมพันธตอ
ประเทศไทยอยางยั่งยืน นอกจากนี้ สวนใหญยังมีความนิยมคนไทย วัฒนธรรมไทย และระเบียบการ



บทท่ี 3: ผลการวิเคราะหและประเมินกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
  

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

 

133 

จัดการในมหาวิทยาลัยของไทย แตก็ยังมีบางกลุมที่มีความรูสึกวาคนไทยมีทัศนคติที่ไมดีตอคนใน
ประเทศของตน เชน กัมพูชา เปนตน  

2) ประเทศลาว  
 ไทยและลาวมีความรวมมือในการพัฒนาดานการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2516 ซ่ึงไทยใหความ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากรเปนสําคัญ โดยเนนการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเปนสวน
ใหญ นอกจากน้ี ยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม ดูงาน ใหวัสดุอุปกรณ และผูเชี่ยวชาญ 
มีมูลคาความรวมมือปละอยางนอย 29 ถึง 176 ลานบาท โครงการที่ดําเนินการอยูที่สําคัญคือ โครงการ
กอสรางและพัฒนาวิทยาลัยครูบานเก่ิน และโครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแขวงสะหวันนะเขต และโครงการพัฒนา
โรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจัน รวมถึงทุนการศึกษาและอบรมดูงานมากกวา 120 ทุน  

3) ประเทศพมา   
 ไทยโดยกรมวิเทศสหการ1ไดใหความรวมมือทางวิชาการกับพมาตั้งแตป พ.ศ. 2531 เพ่ือให
ความรวมมือเปนเคร่ืองมือเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ และไดลงนามความตกลงทาง
วัฒนธรรมไทย-พมาเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2542 โดยกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งคณะนาฏศิลปของทั้งสองฝาย และใหความรวมมือในการบูรณะปฏิสังขรณ
โบราณสถานและโบราณวัตถุในพมา นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศไดอัญเชิญผาพระกฐิน
พระราชทาน จากประเทศไทยไปถวายที่วัดพุทธในพมาทุกปนับตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา ไทยให
ความรวมมือทางวิชาการแกพมาใน 3 สาขาหลัก คือ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข และไดให
ความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปศุสัตวและการประมง การคมนาคม การทองเท่ียว 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบินพลเรือนดวย ในดานของความรวมมือทางวิชาการนับตั้งแตป 
พ.ศ. 2540 เปนตนมา มีมูลคาความรวมมือปละมากกวา 2 ถึง 24 ลานบาท และมีแผนงานความรวมมือ
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานโครงการวิชาการ ระยะเวลา 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2549 – 2551 
เปนทุนฝกอบรม/ดูงาน 37 หลักสูตร โครงการสอนภาษาไทยตอเน่ือง 1 โครงการ ทุนฝกอบรม 28 
หลักสูตร ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 8 ทุน และความรวมมือดานผูเชี่ยวชาญ 3 สาขา ในแผนงานป
พ.ศ. 2551 – 2552 เปนทุนฝกอบรม 8 หลักสูตร โครงการสอนภาษาไทยตอเน่ือง 1 โครงการ  

4) ประเทศเวียดนาม  
 ไทยและเวียดนามมีความรวมมือทางวิชาการตั้งแตป พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกลไกขับเคลื่อน
ความสัมพันธระหวางประเทศ ตลอดจนกระตุนความรวมมือดานอ่ืนๆ โดยมีการวางแผนความรวมมือ
ระยะยาว (Country Program for Development Cooperation: 1995-1997) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2536 โดยกําหนดวงเงินความชวยเหลือ 3 ป เปนเงิน 150 ลานบาท เปนดานการสาธารณสุข 50 ลาน
บาท เกษตร 40 ลานบาท การศึกษา 35 ลานบาท และอุตสาหกรรม 22 ลานบาท โครงการที่ดําเนินการ
                                                 
1 ปจจุบันคือ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) 
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อยูที่สําคัญคือ โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในกรุงฮานอย  และโครงการพัฒนาบุคลากรดวย
การฝกอบรม ดูงาน ใหวัสดุอุปกรณ ผูเชี่ยวชาญ และสงอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในเวียดนาม 

จากผลการศึกษาจะพบวา ในป พ.ศ. 2548 – 2555 โครงการความรวมมือดานการศึกษาที่ไทย
มีรวมกับประเทศเพื่อนบานดําเนินการอยูตอเน่ืองจนถึงในอนาคตนั้น สวนใหญเปนโครงการฝกอบรม/
พัฒนาครูบุคลากรและทางการศึกษาและการดูงาน ซ่ึงเปนโครงการระยะสั้น มีการดําเนินงานทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการตางประเทศ และไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไทยทั้งใน
สวนกลางและพื้นที่ชายแดน สําหรับการใหทุนการศึกษาสวนใหญดําเนินการโดย สพร. ซ่ึงเปน
ทุนการศึกษาผานกรอบความรวมมือระดับพหุภาคี สวนโครงการระยะยาวที่มีโครงการยอยหลาย
โครงการที่ครอบคลุมความรวมมือเกือบทุกดาน เปนโครงการความรวมมือในการพัฒนาทักษะ ฝมือดาน
การอาชีวศึกษา ที่ดําเนินการโดย สอศ. รวมกับหนวยงาน/องคกรภายในประเทศ มี 2 โครงการ ที่เปน
โครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการระยะยาวที่
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 5 ป และมีโครงการยอยหลายโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาการจัดการศึกษา
และทักษะวิชาชีพดานการอาชีวแกประชากรในพื้นที่ของโครงการ และโครงการพัฒนาประเทศไทยให
เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค ซ่ึงเปนโครงการระยะยาวจากป พ.ศ. 2552 – 2555 เพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาตางชาติในประเทศไทย ของ สกอ. ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 โครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานใน พ.ศ. 2548 – 2555  
จํานวนโครงการจําแนกตามประเทศและแหลงทุนจากหนวยงานไทย 

กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 
โครงการ 

ความรวมมือดาน
การศึกษา สป สกศ สกอ สอศ สพร. สป สกศ สกอ สอศ สพร. สป สกศ สกอ สอศ สพร. สป สกศ สกอ สอศ สพร. 

1. ฝกอบรม/พัฒนาครูบุคลากร
และทางการศึกษา และการ
ดูงาน 

33 
โครงการ 

 /1, 2 
12 

โครงการ 

3
โครงการ 

18
หลักสูตร 

43 
โครงการ 

 /1, 2 

2 
โครงการ 
6 สาขา 
88 คน 

3 
โครงการ 

17
หลักสูตร 

33 
โครงการ 

 /1, 2  

1 
โครงการ 

4
หลักสูตร 

33 
โครงการ 

 /1, 2  

1 
โครงการ 

1
หลักสูตร 

2. ใหทุนการศึกษา 
11 

โครงการ 
 /3 

12 
โครงการ 

51 
โครงการ 

29 
ทุน 

11 
โครงการ 

/ /3 

1 
โครงการ 

16 
ทุน 

61 
โครงการ 

34 
ทุน 

11 
โครงการ 

 /3  

51

โครงการ 
19 
ทุน 

11 
โครงการ 

 /3  

31 
โครงการ 

13 
ทุน 

3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ          
การเรียนการสอน 

   
12 

โครงการ 
 

1 
โครงการ 

  
1 

โครงการ 
           

4. สราง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

   
12 

โครงการ 
    

1 
โครงการ 

           

1. การวิจัยและพัฒนา 
 * /  

11 
โครงการ 

 *   
11 

โครงการ 
 * /  

11 
โครงการ 

 * /   

2. แลกเปลีย่นครู อาจารยและ
นักศึกษา 

/  / 
12 

โครงการ 
 /     /  /   /  /   

3. สงผูเชี่ยวชาญ 
    

1 
โครงการ 

   
1 

โครงการ 
6 สาขา 

           

4. จัดหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตร 

1 
โครงการ 

 / 
12 

โครงการ 
 

1 
โครงการ 

      /  
1 

โครงการ 
  /   

5. พัฒนาทักษะ ฝมือ ดานการ
อาชีวศึกษา 

12 
โครงการ 

  
12 

โครงการ 
12 

โครงการ 
   

12 
โครงการ 

12 
โครงการ 

          

หมายเหตุ: 1 หมายถึง โครงการรวมกับหนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ  2 หมายถึง โครงการรวมกับหนวยงาน/องคกรภายในประเทศ  3 หมายถึง โครงการรวมกับมหาวิทยาลัยไทย 
    / หมายถึง มีโครงการ แตไมสามารถระบุจํานวนได            * หมายถึง โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบานแตไมมีความรวมมือระหวางกัน 

               โครงการของ สกอ. และ สอศ. เปนโครงการระยะยาว 3 ป (พ.ศ. 2552-2552) และ 5 ป (พ.ศ. 2551-2555) ตามลําดับ เปน 1 โครงการใหญ ที่มีโครงการยอยหลายโครงการ 
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3.4 ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานในการศึกษาใน
ประเทศไทยในปจจุบัน 
 

3.4.1 ภูมิหลังของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 
การศึกษาครั้งน้ี มีนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 215 คน             

สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 112 คน (รอยละ 52.09) มีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 136 คน             
(รอยละ 63.26) รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 38 คน (รอยละ 17.67) เปนนักศึกษาจาก
ประเทศลาวมากที่สุด มีจํานวน 74 คน (รอยละ 34.42) รองลงมาคือ ประเทศกัมพูชา มีจํานวน 55 คน 
(รอยละ 25.58) ดังตารางที่ 3.4 

 
ตารางที่ 3.4 จํานวนและรอยละของนักศกึษาผูตอบแบบสอบถาม 

 
ขอมูลสวนบคุคลของนักศกึษาประเทศเพ่ือนบาน จํานวน รอยละ 

1. เพศ   
1.1 ชาย 112 52.09 
1.2 หญิง 103 47.91 
รวม 215 100.00 

2. อายุ   
2.1 นอยกวา 21 ป 29 13.49 
2.2 21-30 ป 136 63.26 
2.3 31-40 ป 38 17.67 
2.4 มากกวา 40 ป 8 3.72 
2.5 ไมระบุ 4 1.86 
รวม 215 100.00 

3. ประเทศ   
3.1 เวียดนาม 52 24.19 
3.2 ลาว 74 34.42 
3.3 พมา 34 15.81 
3.4 กัมพูชา 55 25.58 
รวม 215 100.00 

 
3.4.2 แหลงการศึกษาของนักศึกษาประเทศเพื่อนบานในประเทศไทย 

แหลงการศึกษาของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในภาคกลาง มีจํานวน 7 
สถาบัน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 6 สถาบัน 3 วิทยาเขต  
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ถาจําแนกจํานวนนักศึกษาตามภูมิภาค  ปรากฏวา  ในภาคกลางมีนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 71 คน (รอยละ 33.02) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 
68 คน (รอยละ 31.63)  

มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีจํานวน 
38 คน (รอยละ 17.67) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 30 คน (รอยละ 13.95) เม่ือ
จําแนกตามภูมิภาค ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.5 

 
ตารางที่ 3.5 จํานวนและรอยละของนักศกึษาจําแนกตามแหลงการศึกษา 

 
แหลงการศึกษา จํานวน รอยละ 

1. ภาคเหนือ 37 17.21 
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 16 7.44 
(2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 15 6.98 
(3) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 6 2.79 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68 31.63 
(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 13.95 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 16 7.44 
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 1.40 
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 1.40 
(5) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 0.93 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 15 6.98 

(6.1) วิทยาเขตกาฬสินธุ 9 4.19 
(6.2) วิทยาเขตขอนแกน 4 1.86 
(6.3) วิทยาเขตสุรินทร 1 0.47 

3. ภาคกลาง 71 33.02 
(1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 38 17.67 
(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 10 4.65 
(3) มหาวิทยาลัยมหิดล 12 5.58 
(4) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6 2.79 
(5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 0.93 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรี 2 0.93 
(7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
1 0.47 

4. ภาคตะวันออก 6 13.49 
(1) มหาวิทยาลัยบูรพา 6 13.49 

5. ภาคใต 10 4.65 
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แหลงการศึกษา จํานวน รอยละ 
(1) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 10 4.65 

รวม 192 100.00 

 
3.4.3 ระดับการศึกษาและกลุมสาขาที่เรียน 

ระดับการศึกษาที่นักศึกษาสวนใหญเรียนคือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 120 คน (รอยละ 
55.81) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท มีจํานวน 87 คน (รอยละ 40.47)  

กลุมสาขาวิชาที่นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานเรียนมากที่สุดมี 4 กลุมสาขาคือ (1) สาขา
เกษตรศาสตร สัตวแพทย สิ่งแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร (2) สาขาการบริหารและการจัดการ (3) 
สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา และ (4) สาขาการทองเที่ยวและโรงแรม เม่ือจําแนกตามระดับ
การศึกษาปรากฏผลดังน้ี 

กลุมสาขาวิชาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนมากที่สุดคือ สาขาเกษตรศาสตร สัตวแพทย 
สิ่งแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร มีจํานวน 24 คน (รอยละ 11.16) รองลงมาคือ สาขาการบริหาร
และการจัดการ และสาขาวิศวกรรม มีจํานวน 19 คน (รอยละ 8.84) และสาขาการทองเที่ยวและโรงแรม 
มีจํานวน 11 คน (รอยละ 5.12)  

ในระดับปริญญาโท สวนใหญเรียนในกลุมสาขาการเกษตร ธรณีวิทยา เทคโนโลยีการผลิต
สัตวและอาหารสัตว มีจํานวน 17 คน (รอยละ 7.91) รองลงมาคือ สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา มี
จํานวน 15 คน (รอยละ 6.98) สาขาการบริหารและการจัดการ สาขาการทองเที่ยวและโรงแรม และสาขา
วิศวกรรม มีจํานวน 9 คน (รอยละ 4.19) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.6  
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ตารางที่ 3.6 จํานวนและรอยละของนักศกึษาจําแนกตามระดับการศกึษาและกลุมสาขาที่เรียน 
 

ระดับการศึกษาและกลุมสาขาท่ีเรียน จํานวน รอยละ 
1. ระดับการศึกษา   

1.1 ปริญญาตรี 120 55.81 
1.2 ปริญญาโท 87 40.47 
1.3 หลักสูตรระยะส้ัน (ภาษาไทย) 6 2.79 
1.4 ไมระบุ 2 0.93 
รวม 215 100.00 

2. กลุมสาขาท่ีศึกษา   
2.1 หลักสูตรระยะสั้น  6 2.79 

- ภาษาไทย  6 2.79 
2.2 ปริญญาตรี 120 55.81 

(1) สาขาเกษตรศาสตร สัตวแพทย ส่ิงแวดลอม            24 11.16 
(2) สาขาการบริหาร การจัดการ 19 8.84 
(3) สาขาการทองเท่ียว โรงแรม 11 5.12 
(4) สาขาวิทยาศาสตร การแพทย การสาธารณสุข 9 4.19 
(5) สาขาคอมพิวเตอร เทคโนโลยี การส่ือสาร 6 2.79 
(6) สาขาวิศวกรรม 19 8.84 
(7) สาขาเศรษฐศาสตร 3 1.40 
(8) สาขาศึกษาศาสตร ภาษาศาสตร สังคมศาสตร และ 9 4.19 
(9) สาขากฎหมาย 1 0.47 
(10) ไมระบุสาขา 19 8.84 

2.3 ปริญญาโท 84 39.07 
(1) สาขาเกษตรศาสตร ธรณีวิทยา เทคโนโลยีการผลิต 17 7.91 
(2) สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา  15 6.98 
(3) สาขาการบริหาร การจัดการ 9 4.19 
(4) สาขาการทองเท่ียว โรงแรม 9 4.19 
(5) สาขาส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 5 2.33 
(6) สาขาวิศวกรรม 9 4.19 
(7) สาขาวิทยาศาสตร การแพทย การสาธารณสุข 8 3.72 
(8) สาขาพลังงาน 3 1.40 
(9) สาขาเศรษฐศาสตร การตลาด การคาและการลงทุน 4 1.86 
(10) การศึกษา 1 0.47 
(11) นิติศาสตร 1 0.47 
(12) รัฐศาสตร 1 0.47 
(13) ศิลปศาสตร 1 0.47 
(14) การส่ือสาร 1 0.47 

2.4 ไมระบุ 5 2.33 
รวม 215 100.00 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของสาขาที่นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานเรียนมากที่สุด 
จําแนกตามประเทศ ปรากฏวา ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ไมเรียนในสาขาใด
สาขาหนึ่งเปนจํานวนมากอยางชัดเจน ในขณะที่นักศึกษาจากประเทศลาว เรียนสาขาเกษตรศาสตร 
สัตวแพทย สิ่งแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิศวกรรมมากที่สุด เทากับรอยละ 6.76 
รองลงมาคือ สาขาการบริหารและการจัดการ เทากับรอยละ 5.41 สําหรับนักศึกษาจากประเทศพมา 
สวนใหญเรียนสาขาเกษตรศาสตร สัตวแพทย สิ่งแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิศวกรรม
มากที่สุด เทากับรอยละ 47.06 สวนนักศึกษาจากประเทศเวียดนามเรียนสาขาการบริหารและการจัดการ
มากที่สุด เทากับรอยละ 19.23 รองลงมาคือ สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม เทากับรอยละ 17.31  

ระดับปริญญาโท ปรากฏวา นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา เรียนสาขาการบริหารและการจัดการ
และสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรมมากที่สุด เทากับรอยละ 15.63 นักศึกษาจากประเทศลาว เรียน
สาขาเกษตรศาสตร ธรณีวิทยา เทคโนโลยีอาหารและสัตวมากที่สุด เทากับรอยละ 13.51 รองลงมาคือ 
สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา เทากับรอยละ 16.22 นักศึกษาจากประเทศพมา สวนใหญเรียนสาขา
เกษตรศาสตร ธรณีวิทยา เทคโนโลยีอาหารและสัตว เทากับรอยละ 17.65 และนักศึกษาจากประเทศ
เวียดนามเรียนกระจายในสาขาตางๆ ดังรายละเอียดในตาราง 3.7 
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ตารางที่ 3.7 จํานวนและรอยละของนักศกึษาที่เรียนมากในกลุมสาขาตางๆ 
 

กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม รวม ระดับการศึกษา/กลุมสาขา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8.2 ปริญญาตรี            
(1) สาขาเกษตรศาสตร สัตวแพทย 

ส่ิงแวดลอม ประมง เทคโนโลยีอาหาร 
1 1.82 51 6.76 161 47.06 2 3.85 241 12.50 

(2) สาขาการบริหาร การจัดการ 3 5.45 42 5.41 2 5.88 101 19.23 182 9.38 

(3) สาขาการทองเที่ยว โรงแรม 1 1.82 0 0.00 1 2.94 92 17.31 103 5.21 

(4) สาขาวิทยาศาสตร การสาธารณสุข 3 5.45 1 1.35 3 8.82 2 3.85 7 3.65 
(5) สาขาคอมพิวเตอร เทคโนโลยี การ

ส่ือสาร 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 11.54 6 3.13 

(6) สาขาวิศวกรรม 131 23.64 51 6.76 1 2.94 0 0.00 6 3.13 

8.3 ปริญญาโท           
(1) สาขาเกษตรศาสตร ธรณีวิทยา 

เทคโนโลยีอาหารและสัตว 
0 0.00 102 13.51 61 17.65 1 1.92 171 8.85 

(2) สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา  1 1.82 121 16.22 0 0.00 2 3.85 152 7.81 

(3) สาขาการบริหาร การจัดการ 51 9.09 2 2.70 1 2.94 1 1.92 9 4.69 

(4) สาขาการทองเที่ยว โรงแรม  51 9.09 4 5.41  0.00 0 0.00 9 4.69 

(6) สาขาวิศวกรรม 0 0.00 8 10.81 1 2.94 0 0.00 9 4.69 
(7) สาขาวิทยาศาสตร การแพทย การ

สาธารณสุข 
1 1.82 3 4.05 2 5.88 2 3.85 8 4.17 

(5) สาขาส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

0 
0.00 3 4.05 

0 
0.00 2 3.85 5 2.60 

(8) สาขาพลังงาน 0 0.00 2 2.70 0 0.00 1 1.92 3 1.56 
(9) สาขาเศรษฐศาสตร การตลาด การคา

และการลงทุน 
1 1.82 3 4.05 

0 
0.00 0 0.00 4 2.08 

รวม 55 100.00 74 100.00 34 100.00 52 100.00 192 100.00 

หมายเหตุ: รอยละของจํานวนนักศึกษาแตละสาขาคํานวณจากจํานวนนักศึกษาของแตละประเทศ 

 
3.4.4 แหลงทนุการศึกษาและประสบการณการศึกษาในตางประเทศ 
ในการศึกษาคร้ังนี้พบวา นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานที่ตอบแบบสอบถามเกือบคร่ึงหนึ่ง 

(รอยละ 43.75) ออกคาใชจายในการศึกษาดวยตนเอง สวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ซ่ึงอยูรอยละ 
56.25 สวนใหญเปนทุนการศึกษาจากหนวยงาน/องคกรในประเทศไทย มีจํานวน 78 คน (รอยละ 40.63) 
โดยสวนใหญเปนทุนจาก สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) มีจํานวน 58 
คน (รอยละ 28.13) รองลงมาคือ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีจํานวน 20 คน (รอยละ 10.42) 
สําหรับแหลงทุนจากหนวยงาน/องคกรตางประเทศ สวนใหญไดรับจาก Rockefeller Foundation                
มีจํานวน 11 คน (รอยละ 5.73) รองลงมาคือ จากสหภาพยุโรป (European Union) และกลุมประเทศผู 
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สงนํ้ามันเปนสินคาออก (Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC) มีจํานวน 3 คน 
(รอยละ 5.73) 

นักศึกษารอยละ 12.50 เคยมีประสบการณในการศึกษาในตางประเทศ โดยรอยละ 8.33 เคย
ศึกษาในประเทศแถบเอเชีย และรอยละ 4.17 เคยศึกษาในประเทศภูมิภาคอ่ืนๆ ประเทศที่นักศึกษามี
ประสบการณศึกษามากที่สุดคือ ประเทศจีนและเวียดนาม คิดเปนรอยละ 2.08 และในกลุมของนักศึกษา
ที่มีประสบการณในการศึกษาในตางประเทศน้ี คร่ึงหนึ่ง (รอยละ 5.73) เปนนักศึกษาประเทศลาว ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3.8 

 
ตารางที่ 3.8 จํานวนและรอยละของนักศกึษาผูตอบแบบสอบถาม 
 
แหลงทุนการศึกษาและประสบการณการศึกษาในตางประเทศ จํานวน รอยละ 

6. ทุนการศึกษาที่ไดรับ   
6.1 ไดรับทุน 131 60.93 

6.1.2 หนวยงาน/องคกรในประเทศไทย 101 46.98 

- สพร. 54 25.12 

- มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 25 11.63 

- ทุนพระราชทาน 21 9.77 

- ปตท 1 0.47 

6.1.2 หนวยงาน/องคกรตางประเทศและระหวาง
ประเทศ 

30 13.95 

- Rockefeller Foundation 11 5.12 

- European Union 3 1.40 

- OPEC 3 1.40 

- Oil Crop Development Project Fund 2 0.93 

- ADB 2 0.93 

- World Bank 2 0.93 

- URDP 1 0.47 

- มูลนิธิ Heinrich Boll  1 0.47 

- Eiselen Foundation 1 0.47 

- Children's Dream Fund 1 0.47 

- Brackett Foundation 1 0.47 

- ประเทศจีน 1 0.47 

- ประเทศเวียดนาม 1 0.47 
6.2 ไมไดรับทุน   
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แหลงทุนการศึกษาและประสบการณการศึกษาในตางประเทศ จํานวน รอยละ 
รวม 84 39.07 

 215 100.00 

7. ประสบการณการศึกษาในตางประเทศ 25 11.63 

7.1 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 17 7.91 

- ประเทศจีน 42 1.86 

- ประเทศเวียดนาม 42 1.86 

- ประเทศสิงคโปร 21 0.93 

- ประเทศญี่ปุน 1 0.47 

- ประเทศเกาหลี 11 0.47 

- ประเทศไทย 21 0.93 

- ประเทศอินโดนีเซีย 11 0.47 

- ประเทศอินเดีย 1 0.47 

- ประเทศมาเลเซีย 11 0.47 
7.2 ประเทศในภูมิภาคอื่น 8 3.72 

- ประเทศแคนาดา 3 1.40 

- รัสเซีย 21 0.93 

- ประเทศฝรั่งเศส 11 0.47 

- ประเทศออสเตรเลีย 1 0.47 

- ประเทศอิสราเอล 1 0.47 
7.3 ไมมีประสบการณจากประเทศอ่ืน 190 88.37 
รวม 192 100.00 

หมายเหตุ: 1 และ 2 เปนจํานวนนักศึกษาจากประเทศลาว 
 

3.4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาในประเทศไทยและความตองการปจจัยสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน  

ก. ขอดีของการศึกษาในประเทศไทย 
นักศึกษามีความคิดเห็นวา การศึกษาในประเทศไทยมีขอดี คือ (1) ประเทศไทยอยูใกลบาน 

(2) คาใชจายในการศึกษาไมแพงมากนัก (3) มีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับประเทศของตน และ (4) มี
นักศึกษาสวนหนึ่งมีความคิดเห็นวา คนไทยมีความเปนมิตร 

ข. ความตองการจําเปนเก่ียวกับปจจัยสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทย 
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานที่ศึกษาอยู ใน

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พบวา ในการเขามาศึกษาในประเทศ
ไทยในปจจุบัน นักศึกษาสวนใหญมีความตองการจําเปนเก่ียวกับปจจัยที่สนับสนุนการศึกษาและการ
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ดํารงชีวิตในขณะที่เปนนักศึกษาโดยมีความตองการจําเปน 6 ดาน เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก 
(1) ทุนการศึกษา (2) การชวยเหลือในดานการเรียนและการใชชีวิตในประเทศไทย (3) ดานการเตรียม
ความพรอมกอนเขาเรียนในสาขาตางๆ (4) ดานที่พักอาศัย (5) ดาน visa และ (6) ดานสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.1 

  

 
ภาพที่ 3.1 ความตองการจําเปนเก่ียวกบัปจจัยสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยของ 

  นักศึกตางชาต ิ
 

(1) ทุนการศึกษา  
นักศึกษาที่เขามาศึกษาในประเทศไทย มีบางสวนที่ไดรับทุนการศึกษาเต็มจํานวน เชน ผูที่

ไดรับทุนการศึกษาจาก สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) และหนวยงาน/
องคกรตางประเทศและระหวางประเทศ แตทั้งน้ีการใหทุนการศึกษาบางสวนจะจํากัดในเรื่องของ
ระยะเวลาการใหทุน คือ ใหทุนในระยะเวลา 1 ถึง 2 ป ไมครบตามระยะเวลาของหลักสูตร นอกจากน้ี
ทุนการศึกษาที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปนทุนการศึกษาที่ใหบางสวน เชน คาลงทะเบียน 
คาที่พัก การทําวิทยานิพนธ และคาใชจายบางสวน เปนตน  

ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี สะทอนใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีความวิตกกังวลและมีความ
ตองการความชวยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษา ซ่ึงมีมากถึงรอยละ 61.46 ที่ตองการความชวยเหลือใน
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ดานน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักศึกษาที่ใชทุนสวนตัว นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตองการการชวยเหลือดานทุนการศึกษา ดังน้ี  

1.1 ใหมีการเพ่ิมจํานวนทุนการศึกษาแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค 
1.2 ใหมีการขยายทุนถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก 
1.3 ใหมีการเพ่ิมเงินทุนทั้งในดานของคาใชจายสวนตัว คาใชจายในการศึกษา การทํา

วิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานในตางประเทศ การเดินทางกลับไปเก็บขอมูลใน
ประเทศ โดยมีจํานวนทุนที่ใหตามความจําเปนที่มีความสอดคลองกับสภาพ 
เศรษฐกิจ รวมทั้งการมีทุนสําหรับการทัศนศึกษา ดูงาน ที่จําเปนตอทั้งการศึกษา 
การเพ่ิมประสบการณ และการเรียนรูวัฒนธรรมของไทย 

1.4 ในกรณีที่ไดรับทุนสนับสนุนในดานคาใชจายในการศึกษา เชน คาหนังสือ การ
ถายสําเนาเอกสาร และคาใชจายสวนตัว นักศึกษาขอใหมีกฎเกณฑการเบิกจายที่
มีความชัดเจน รวดเร็วทันตอการนําไปใชจาย 

1.5 ใหมีการสนับสนุนใหมีรายไดระหวางเรียน สําหรับนักเรียนทุนที่ไดทุนเพียง
บางสวนหรือที่ใชทุนสวนตัว  

(2) การชวยเหลือในดานการเรียนและการใชชวีิตในประเทศไทย 
นักศึกษามีความคิดเห็นวา นักศึกษามีความจําเปนที่ตองไดรับความชวยเหลือในการเรียน

และการใชชีวิตในประเทศไทยขณะที่เรียน แมวา นักศึกษาจะมาจากประเทศเพื่อนบานที่มีพ้ืนที่ชายแดน
ติดตอกับประเทศไทย มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางดานภาษา
ยกเวนประเทศลาวซึ่งมีภาษาพูดที่คลายคลึงกับไทย ทําใหเปนอุปสรรคตอการติดตอส่ือสาร และสงผล
ตอทั้งการปรับตัวและตอการเรียน ซ่ึงมีนักศึกษามากกวา 1 ใน 3 (รอยละ 38.50) ที่ตองการความ
ชวยเหลือดานการเรียนและการใชชีวิตในประเทศไทย จากที่สําคัญมากที่สุดไปยังนอยที่สุด ดังน้ี 

(2.1) การมีหนวยงาน /ผูดูแล แนะนํา  ชวยเหลือ  เปนพ่ีเลี้ยง หรือเพ่ือนเรียน เพ่ือ
แกปญหาการเรียนและเรื่องทั่วๆ ไป รวมทั้งระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เตรียมไวสําหรับนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาเรียน ที่ดูแลและติดตามการเรียนและปญหาทั่วไปของนักศึกษาอยางใกลชิด 

(2.2)  การแนะนําการศึกษา กิจกรรม  แนะแนวเรียน และอยากใหมีการจัดทําคูมือ
สําหรับนักศึกษาที่เปนภาษาของประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งการมีหนังสือคูมือการใชภาษาไทยทางดาน
วิชาการ และการใชชีวิตประจําวันที่จําเปน 

(2.3) การสนับสนุนเทคโนโลยีที่จําเปนตอการเรียน เชน computer notebook และ 
internet 

(2.4) การเรียนรู ทําความเขาใจเร่ืองการส่ือสาร  สังคม  วัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการศึกษา และไมเก่ียวของกับการศึกษา เชน การทัศนศึกษา เปนตน 

 
 



บทท่ี 3: ผลการวิเคราะหและประเมินกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
  

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

 

146 

(3) การเตรียมความพรอม 
การเตรียมความพรอมดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร ในดานนี้สามารถแบง

นักศึกษาไดเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ไมไดรับการเตรียมความพรอม และตองการความชวยเหลือในดานนี้ 
กับกลุมที่ไดรับการเตรียมความพรอม เชน นักศึกษาที่ไดรับทุนจาก สพร. ซึ่งตองการใหขยายเวลาการ
เตรียมความพรอม สรุปไดวา นักศึกษามีความตองการเตรียมตัวเพ่ือใหพรอมตอการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของประเทศหลายดานดังน้ี  

(3.1) การฝกทักษะดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอร ที่จําเปนตอ
การศึกษาและการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนภาษาไทย ซ่ึงนักศึกษาจะมี 2 กลุม คือ 
กลุมที่ไมไดเขาหลักสูตรการเตรียมความพรอม และนักศึกษาที่ไดเขาหลักสูตรเตรียมความพรอมระยะ
สั้น เชน นักศึกษาที่ไดทุนจาก สพร. จะมีหลักสูตรการอบรมดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร ซ่ึงนักศึกษามีความตองการที่จะไดรับการเตรียมความพรอมกอนการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพูดและการเขียนภาษาไทย แมวานักศึกษาบางคนจะไดเขาอบรมแตก็ยังมีความคิดเห็นวา 
ระยะเวลาการอบรมยังนอยเกินไป นาจะมีการขยายเวลาเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทยซึ่งตอง
เพ่ิมเติมในดานการเขียนเพ่ือใชในการเขียนวิทยานิพนธ เปนตน  

(3.2) คูมือแนะแนวการศึกษาที่เปนภาษาของประเทศตนและการบริการขอมูลขาวสารที่
เก่ียวของกับการศึกษาและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษามีความเขาใจในหลักสูตรที่
ศึกษา เขารับบริการ และติดตอสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ไดดีขึ้น  

(3.3) อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษามีความตองการใหมีอาจารยที่ปรึกษาตั้งแตเร่ิมเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนผูที่ติดตามนักศึกษาไดอยางใกลชิด และสามารถใหความชวยเหลือ
นักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  

(3.4) เพ่ือนเรียน นักศึกษามีความตองการใหมีเพ่ือนเรียน ที่จะคอยชวยเหลือและ
สนับสนุนดานการเรียน และแนะนําการใชชีวิตในขณะที่ศึกษาในประเทศไดอยางตอเน่ือง ทําให
นักศึกษาสามารถเรียนรูทั้งดานการเรียน และการใชภาษาไดรวดเร็วขึ้น 

(3.5) บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสารที่สามารถ
ติดตอประสานงานได และเปนการสื่อสารที่ใหเกียรติ และยอมรับในตัวนักศึกษา 

(4) ที่พักอาศัย 
นักศึกษาที่มีความตองการในดานที่พักอาศัยมีความคิดเห็น ดังน้ี  
(4.1) หอพักในมหาวิทยาลัยหรือใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดคาใชจายในการ

เดินทาง  
(4.2) หอพักที่มีมาตรฐานดานความสะอาดและความปลอดภัย กฎระเบียบที่ยืดหยุนการ

เขา-ออกหอพักที่ มีความยืดหยุนในเรื่องของเวลา นอกจากนี้ ในสวนของนักศึกษาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีความตองการในเรื่องของความยืดหยุนในเรื่องของการ
ประกอบอาหารในหอพักเพ่ือลดภาระคาใชจาย 
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(4.3) สิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวของกับการศึกษาในหอพัก เชน คอมพิวเตอร และ
อินเตอรเน็ต เปนตน  

(5) Visa และการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางเขา-ออกประเทศ  
ในการเขา-ออกประเทศไทย นักศึกษามีความตองการในเรื่องของการอํานวยความสะดวกใน

การเดินทางในดานกฎหมาย เชน การลดคาธรรมเนียม visa และมีการอนุมัติ visa ในระยะเวลาที่ยาวขึน้ 
นอกจากนี้ นักศึกษาสวนหนึ่งตองการใหมีผูเดินทางไปรับเม่ือเขามาประเทศไทยคร้ังแรก    

(6) สวัสดิการการรักษาพยาบาลและความปลอดภัย  
นักศึกษาบางสวนยังมีความตองการที่จะไดรับสวัสดิการตางๆ เชน ดานการรักษาพยาบาล 

หรือการประกันสุขภาพ และดานความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพ้ืนที่ที่กําลังมีความขัดแยง เชน 
ในภาคใต นักศึกษาที่เรียนอยูในภาคใตจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย และนักศึกษาจาก
ประเทศกัมพูชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นวา ในขณะที่ประเทศ
ไทยมีความขัดแยงกับประเทศกัมพูชา นักศึกษาจะรูสึกกลว มีความไมปลอดภัยสูง แสดงใหเห็นวา 
สภาพการณดังกลาวนอกจากจะสงผลกระทบตอคนไทยแลว ยังสงผลตอนักศึกษาของประเทศเพื่อนบาน
ดวยเชนเดียวกัน  
 

3.4.5 ขอเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

(1) ขอเสนอแนะจากนักศึกษาประเทศเพื่อนบาน  
จากการศึกษาในครั้งน้ีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูที่

เก่ียวของในการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 4 ประการ 
ดังน้ี 

(1.1) การจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษาของประเทศเพื่อนบาน ควรมีการ
ขยายความชวยเหลือดังน้ี  
- การเพิ่มจํานวนทุน  เพ่ือเปนการกระจายโอกาสการได รับความ

ชวยเหลือมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางประเทศที่มีการจัดสรรทุน
ภายในประเทศเฉพาะกลุมผูที่มีอิทธิพล 

- การขยายการใหทุนไปยังระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือให
ประชาชนในประเทศเพื่อนบานมีโอกาสพัฒนาตนเองมากขึ้น 

- การเพ่ิมความรวมมือในการใหทุน โดยเพิ่มความรวมมือในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานใหมี
มากขึ้น เพ่ือเปนการรวมกันลงทุนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศในภูมิภาค  
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(1.2) การสนับสนุนใหมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยผูสอน
ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และทําความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางกัน 

(1.3)  สงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค 
เพ่ือใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธ  และแลกเปลี่ยนประสบการณการศึกษา 
และชวยเหลือกันดานการศึกษา 

(1.4) จัดใหมี Thailand educational exhibition ในประเทศเพื่อนบาน เพ่ือเปน
การประชาสัมพันธหลักสูตรของประเทศไทยตอประเทศเพื่อนบาน เปนการ
ใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนในประเทศไทย  

(2) ขอเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษา 
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจากประเทศเพ่ือน

บานศึกษาอยูในปจจุบัน พบวา สวนใหญยังไมมีนโยบายในการรวมมือทางดานการศึกษากับประเทศ
เพ่ือนบานอยางชัดเจน แตมีฝายวิเทศสัมพันธเปนหนวยประสานงานดานการศึกษาของนักศึกษาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงผูบริหารมหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะในการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน คือ การสงเสริมใหมีความรวมระหวางมหาวิทยาลัยไทยและ
ประเทศเพื่อนบานในดาน (1) การวิจัยและพัฒนารวมกัน (2) การจัดทําหลักสูตรนานาชาติที่นักศึกษา
สามารถเทียบโอนหนวยกิตได และ (3) การจัดโครงการอบรมบุคลากร 
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บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ:  
กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
 

ในบทนี้ แบงการนําเสนอเปน 2 สวน โดยสวนแรก เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(SWOT Analysis) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน 
โดยนําขอมูลจากนโยบายและกลยุทธความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทย นโยบายการ
ตางประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายดานการศึกษาของประเทศเพ่ือนบาน
(ดังปรากฏในบทที่ 2) มาประกอบในการวิเคราะหเปนสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสูการพัฒนากลยุทธ
ความรวมมือในสวนที่ 2 ซ่ึงจะครอบคลุมการนําเสนอยุทธศาสตรใหมที่ใชความรวมมือดาน
การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการสรางความสัมพันธอยางยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบาน 
ประกอบดวยกลยุทธหลัก และกลยุทธรายประเทศ เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางและความตองการการพัฒนาของแตละ
ประเทศ 
 
4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานน้ี อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลจากการสังเคราะหนโยบายการตางประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายดานการศึกษาของไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมถึง
ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนของนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบานที่ศึกษาอยูในประเทศ
ไทยในปจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือใหการพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนา และความตองการของประเทศเพ่ือนบานอยางแทจริง อันจะนําไปสูการสราง
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืนตอไป  
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

จุดแข็ง 
1. ไทยยกระดับเปนผูถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่ 3 
ในบางสาขา  

2. ไทยเปนแหลงวิชาการท่ีอยูใกล ทําใหสะดวกในการเดินทาง 
3. ไทยมีหลักสูตรการศึกษามากมาย หลากหลาย และได
มาตรฐานสากล 

4. คาใชจายต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น แมแต
ระหวางภูมิภาค เชน สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน 

5. ไทยมีหลักสูตรการศึกษาและความเชี่ยวชาญใน
หลักสูตรเฉพาะดาน ซึ่งมีความสัมพันธกับ
ลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร เชน วนศาสตร 
สาธารณสุข เปนตน 

6. ไทยมีความเชี่ยวชาญในบางสาขาสูง เชน การทองเท่ียว 
เปนตน 

7. ไทยมีสถานศึกษาท่ีมีท่ีต้ังติดกับชายแดนของประเทศ
เพ่ือนบานหลายแหง 

8. ไทยมีทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 

จุดออน 
1. การทํางานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับความรวมมือดาน
การศึกษากับประเทศเพ่ือนบาน ยังไมมีเอกภาพทําใหขาด
พลังในการขับเคล่ือนและไดรับผลกระทบเชิงบวกนอย 

2. ประเทศเพ่ือนบานยังมีความหวาดระแวงตอความจริงใจ
ของรัฐบาลไทย 

3. รัฐบาลประเทศเพ่ือนบานกลัวการครอบงําทางวัฒนธรรม
ท่ีถายทอดผานสังคมไทย 

4. ประเทศเพื่อนบานมองไทยวาเปนผูแสวงหาผลประโยชน
จากทรัพยากรและเศรษฐกิจท่ีออนดอย 

5. ประเทศเพื่อนบานไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจาก
หลายประเทศ ทําใหมีทางเลือกคอนขางมาก 

 
 

โอกาส 
1. การรวมกันเปนประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 มีการ
เปดเสรีดานการศึกษา จึงเปนโอกาสท่ีไทยจะเขาไป
แขงขันในการใหบริการดานการศึกษา 

2. ระบบการจัดการศึกษาในประเทศเพ่ือนบานยังอยูใน
ระหวางการพัฒนา  

3. ประเทศเพื่ อนบานในภูมิภาคใหความยอมรับใน
มาตรฐานการศึกษาของไทย 

4. ไทยและประเทศเพื่อนบานมีสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ใกลเคียงกัน 

5. ไทยมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานทําใหการ
เดินทางมาศึกษาตอในไทยสะดวก 

6. ประเทศเพื่อนบานยังคงตองการความชวยเหลือจาก
ตางประเทศอยูมาก โดยเฉพาะดานการศึกษา 

 

อุปสรรค 
1. ไทยไมใชตัวเลือกในลําดับตนของภูมิภาค 
2. ระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหความชวยเหลือยังขาดการ
มีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. การใหความชวยเหลือดานการศึกษาของไทยยังกระจัด
กระจาย ไมรวมศูนย ไมย่ังยืนและขาดความตอเนื่อง  

4. เสถียรภาพของรัฐบาลมีผลใหการดําเนินการตามนโยบาย
ขาดความตอเนื่อง 

5. รัฐไทย และบุคลากรของไทยยังขาดองคความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน 

6. บุคลากรขาดความสามารถในการติดตอส่ือสารแบบให
เกียรติกับประเทศเพ่ือนบาน 

7. มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยมีความ
แตกตางคอนขางมาก  

8. การดําเนินการตาม MOU ในกระทรวงศึกษาไทยยังไมมี
การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

9. การ ให ค ว ามช วย เห ลือของ ไทยยั ง เน น ท่ี ก า ร ให
ทุนการศึกษาและฝกอบรมระยะส้ัน 



บทท่ี 4: กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

151 

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศกัมพูชา 

จุดแข็ง 
1. ไทยและกัมพูชาใชความรวมมือดานวัฒนธรรมเปน
กลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ระหวางกัน  

2. กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงศึกษา 
เยาวชน และกีฬา ของกัมพูชามีบันทึกความเขาใจ
ระหวางกันวาดวยความรวมมือดานการศึกษา 

3.  ไทยมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของกัมพูชา เชน เกษตรศาสตร สาธารณสุข
การโรงแรมและการทองเท่ียว ศึกษาศาสตร 

4. ไทยมีทุนการศึกษา และทุนฝกอบรมทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาวเปนจํานวนมาก 

5. สถาบันการศึกษาของไทยมีหลักสูตรท่ีหลากหลายเปน
จํานวนมาก 

6. ไทยมีความเชี่ยวชาญในบางสาขาวิชาในระดับนําใน
ภูมิภาค เชน การโรงแรมและการทองเท่ียว 

7. ไทยมีความเชี่ยวชาญในบางสาขาซึ่งมีความสัมพันธกับ
ลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตรโดยเปนศูนยกลางใน
ระดับภูมิภาค เชน เวชศาสตรเขตรอน วนศาสตร 

8. ในบางสาขาไทยมีการพัฒนาจนเปนท่ียอมรัยและ
กลายเปนผูถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 
แทนท่ีประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศเพื่อนบาน เชน 
การเกษตร สาธารณสุข 

จุดออน 
1. การลงนามในขอตกลงระหวางกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทยและกระทรวงศึกษา เยาวชน และกีฬา ของกัมพูชา
และระหวางสถาบันอุดมศึกษาของไทยยังไมไดมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม มีลักษณะเปนกิจกรรม
เฉพาะมากกวา 

2. ความรวมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชายังไมย่ังยืน ขาด
ความตอเนื่อง 

3. ความรวมมือทางดานการศึกษาของไทยยังเนนท่ีการให
ทุนการศึกษา และการฝกอบรม 

4. บุคลากรทางการศึกษาของไทยยังขาดความรูเกี่ยวกับ
กัมพูชา 

5. ไทยยังขาดองคความรูเชิงลึกเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของกัมพูชา 

 

โอกาส 
1. กัมพูชาใหความสําคัญกับการศึกษาเปนกุญแจสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะ  ซึ่ งไทยมี
ศักยภาพในการใหการสนับสนุน 

2. กัมพูชามีความสนใจเรียนรูเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยโดยเฉพาะเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาและ
สนใจแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของไทย 

3. กัมพูชาและไทยมีวัฒนธรรม ท่ีคลายคลึงกัน โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมทางภาษา  

4. กัมพูชาตองการความชวยเหลือดานการศึกษาจาก
ตางประเทศเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

5. สามารถใชกรอบความรวมมือตางๆ ในระดับพหุภาคี 
เพ่ือนําไปสูความรวมมือทางวิชาการ 

อุปสรรค 
1. นโยบายตางประเทศของกัมพูชาใชการถวงดุลอํานาจและ
ปจจัยชาตินิยมมี อิทธิพลตอการกําหนดและดําเนิน
นโยบายตางประเทศ 

2. ความสัมพันธระหวางกัมพูชากับไทยถูกกําหนดโดยปจจัย
ทางประวัติศาสตร สภาพการเมืองในประเทศ และสภาพ
การเมืองระหวางประเทศท่ีผันแปรไปตามสถานการณ 

3. ทัศนคติและความเขาใจของประชาชนกัมพูชายังคงมี
ลักษณะของความหวาดระแวงตอไทย 

4. ระบบการศึกษาของกัมพูชามีลักษณะกระจายอํานาจ ท่ี
ถูกแบงออกตามโครงสรางการปกครอง กอใหเกิดปญหา
ตางๆ เชน คุณภาพของครู ระดับเงินเดือนท่ีตํ่า และการ
ขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน 
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5. การขาดแคลนงบประมาณทําให ไมมี ระ เ บียบหรือ
กฎเกณฑในการควบคุมดูแลอํานาจหนาท่ีของสวน
ทองถ่ิน ทําใหการศึกษาในระดับสูงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบหรืออํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษา เยาวชน 
และกีฬา 

6. การศึกษาเอกชนถูกแยกออกจากระบบการศึกษาทุก
ระดับของกัมพูชา 

7. กัมพูชาไดรับความชวยเหลือดานวิชาการตางๆ จาก
หลายประเทศ ทําใหมีทางเลือกในการศึกษาตอยัง
ประเทศตางๆ มาก 

 
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ

ประเทศลาว 
จุดแข็ง 

1. ไทยและลาวมีความคลายคลึงกันในดานภาษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะความเขาใจดาน
ภาษาซึ่งเอื้ออํานวยตอการศึกษาและเปนอุปสรรคนอย 

2. กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงศึกษาของ
ลาวมีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางกันวาดวย
ความรวมมือดานการศึกษา 

3. ไทยมีทุนการศึกษา และทุนฝกอบรมทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาวเปนจํานวนมาก 

4. สถาบันการศึกษาของไทยมีหลักสูตรท่ีหลากหลายเปน
จํานวนมาก 

5. ไทยมีแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติในการการจัดสรรทุนใหกับประเทศเพ่ือนบาน 

6. สถาบันการศึกษาของไทยเปนจํานวนมากมีความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาของลาวอยูแลว 

7. ไทยมีความเชี่ยวชาญในบางสาขาวิชาในระดับนําใน
ภูมิภาค เชน การโรงแรมและการทองเท่ียว 

8. ไทยมีความเชี่ยวชาญในบางสาขาซึ่งมีความสัมพันธกับ
ลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตรโดยเปนศูนยกลางใน
ระดับภูมิภาค เชน เวชศาสตรเขตรอน วนศาสตร 

9. ในบางสาขาไทยมีการพัฒนาจนเปนท่ียอมรัยและ
กลายเปนผูถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 
แทนท่ีประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศเพื่อนบาน เชน 
การเกษตร สาธารณสุข 

 

จุดออน 
1. การชวยเหลือทางการศึกษาของไทยยังมีลักษณะท่ี
กระจัดกระจาย 

2. การลงนามในขอตกลงระหวางกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทยและกระทรวง ศึกษาของลาวและร ะหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยยังไมไดมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางเปนรูปธรรม มีลักษณะเปนกิจกรรม
เฉพาะมากกวา 

3. ความรวมมือทางดานการศึกษาของไทยยังเนนท่ีการให
ทุนการศึกษา และการฝกอบรม 

4. ความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาวยังไมย่ังยืน ขาด
ความตอเนื่อง และความเขาใจในเชิงลึก 

5. บุคลากรทางการศึกษาของไทยยังขาดความรูเกี่ยวกับ
ลาว 

6. ไทยยังขาดองคความรู เชิ ง ลึกเกี่ยวกับการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของลาว 
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โอกาส 
1. ไทยมีพรมแดนติดตอกันลาว การเกินทางมีความสะดวก 
โอกาสที่จะมาศึกษาตอในไทยมีมาก 

2. ลาวใหความสําคัญกับการศึกษา โดยเปนสิทธิท่ีไดรับ
การยอมรับในรัฐธรรมนูญป 2004 และกฎหมายวาดวย
การศึกษา ป 2000   

3. ยุทธศาสตรของการศึกษาของลาวมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของลาวฉบับท่ี 
6 (2006-2010) กําหนดใหการศึกษาเปนหนึ่ งใน
ยุทธศาสตรการลดความยากจน 

5. ลาวมีแผนขยายการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยเฉพาะ
การศึกษาขั้นประถมในภาคบังคับ ขจัดความไมรู
หนังสือของประชาชนโดยสัมพันธกับการฝกอบรม
วิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน ใหทุกคนไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

6. ลาวมีแผนเพ่ิมมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาและเพิ่ม
จํานวนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและชางเทคนิค เพ่ิม
ปริมาณของชางแรงงานกึ่งฝมือ ชางท่ีมีฝมือและเปนมือ
อาชีพ เพ่ือเพ่ิมการลงทุนจากตางประเทศ 

7. ลาวมีแผนเนนการทํา วิจัยด านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสนับสนุนการลงทุนเ พ่ือการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร โดยเนนดานไฟฟา เหมืองแร เกษตรและ
ปาไม 

8. ลาวตองการใหไทยชวยยกระดับความรูดานการจัดการ
ใหกับครูในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตรจาก 11 ป เปน 12 ป  

9. ลาวตองการความชวยจากไทยในดานการศึกษานอก
ระบบโดยยกระดับความรู ความสามารถของครู 
การ ศึกษาชุ มชน  ครู เ ดิ นสอน  และยกระดั บครู
อาชีวศึกษา 

10. ลาวตองการความชวยเหลือจากไทยในการพัฒนา
ดานการบริหารการศึกษา การวางมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา การติดตามประเมินผล ระบบสารสนเทศ 
การแนะแนว  และการ ศึกษาพิ เ ศษโดย เฉพาะ
ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา 

11. ลาวตองการคําแนะนําจากไทยในการจัดการทํา
แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

อุปสรรค 
1. ลาวจะพยายามดําเนินความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ 
ใหสมดุลเพ่ือลดการพ่ึงพาประเทศใด ประเทศหนึ่ง  

2. ผูบริหารประเทศของลาวมีทัศนคติท่ีไมดีตอสังคมไทย
จึงไมตองการใหเยาวชนลาวมารับการศึกษาจากไทย 
เนื่องจากความหวาดระแวงผลกระทบเชิงสังคมท่ีมีตอ
ลาว 

3. ปญหาสําคัญท่ีลาวยังคงมองวาไทยไมจริงใจ ก็คือ 
ปญหาขบวนการตอตานรัฐบาลลาว ซึ่งเปนปญหาท่ี
กระทบตอความมั่นคงของลาว  

4. ลาวยังมีความหวาดระแวงและตอตานอิทธิพลของ
วัฒนธรรมของไทยและการครอบงําของส่ือ 

5. รัฐบาลลาวไดรับความชวยเหลือดานวิชาการตางๆจาก
หลายประเทศ  ทําใหนักศึกษาลาวมีทางเลือกใน
การศึกษาตอยังประเทศตางๆ มากขึ้น เชน จีน ญี่ปุน 

6. โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งอยูมากกวาในเขต
ชนบทหางไกลหรือในพ้ืนท่ีของชนกลุมนอยยากจน ทํา
ใหชองวางของโอกาสทางการศึกษาขยายกวางขึ้น 

7. ปญหาการขาดแคลนหองเรียนและครู ทําใหอัตราสวน
ของนักเรียนตอครูอยูในระดับสูง 



บทท่ี 4: กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

154 

12. ลาวตองการความชวยเหลือจากไทยในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวชายแดนและ
โรงเรียนท่ีสรางขึ้นใหม 

13. ลาวตองการความชวยเหลือจากไทยในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 

 
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ

ประเทศพมา 
จุดแข็ง 

1. พัฒนาการของความสัมพันธไทย-พมาอยูในระดับท่ีดี 
ท้ังในกรอบทวิภาคีและในกรอบของสมาชิกอาเซียน 

2. วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ มีความคลายคลึงกัน 
ทําใหนักศึกษาพมาสามารถปรับตัวในไทยไดดี 

3. ไทย-พมามีพรมแดนติดตอกันทําใหสะดวกในการติดตอ
และไปมาหาสู 

4. ไทยมีสถาบันการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาท่ีครบ
สมบูรณ และไดมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความตองการของรัฐบาลพมาได 

5. รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการใหทุนการศึกษาและ
ความรวมมือทางวิชาการกับพมา 

6. ไทย-พมามีโครงการความรวมมือในหลายกรอบดวยกัน
ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

7. หนวยงานภาคเอกชนและภาคธุรกิจใหความสนใจ
รวมมือกับประเทศพมา 

 

จุดออน 
1. ไทยกับพมายังไมมี MOU ความรวมมือดานการศึกษา 
2. หลักสูตรไทยท่ีเสนอใหนักศึกษาพมาเปนหลักสูตร
นานาชาติท่ีจําเปนตองใชภาษาอังกฤษ ทําใหนักศึกษา
พมาไมผานการสอบวัดระดับความเชี่ยวชาญดานภาษา 

3. ภาษาไทยและพมาตางกันโดยส้ินเชิง ทําใหนักศึกษา
พมาตองเริ่ มตนเรียนภาษาไทยกอน ท่ีจะรับทุน 
กลายเปนการจํากัดจํานวนของผูรับทุนใหนอยลง 
เพราะหลายหลักสูตรท่ีนักศึกษาพมาตองการเรียนไมมี
สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

โอกาส 
1. รัฐบาลพมามีแผนการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นถึงความตองการดาน
การพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนขึ้น 

2. รัฐบาลพมาเปดโอกาสใหบุคลากรและประชาชนพมา
ออกนอกประเทศมากขึ้นหลังจากเปดประเทศมาเปน
เวลานาน 

3. รัฐบาลพมามีความจําเปนในการเรงรัดการพัฒนาองค
ความรูใหมๆ และเทคโนโลยีขั้นสูงในทุกๆ ดาน 

4. การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมาเปดโอกาสใหพมา
เปดรับความชวยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
เกิดโครงการความรวมมือในหลายสาขา 

5. การเขาเปนสมาชิกของอาเซียนทําใหรัฐบาลพมา

อุปสรรค 
1. ความสัมพันธไทย-พมายังไมคงท่ี มีปจจัยหลายประการ
ท่ียังไมไดรับการแกไขทําใหความสัมพันธสะดุดหลาย
ครั้งในอดีตท่ีผานมาอยางนอยในรอบ 20 ป 

2. รัฐบาลพมามองวารัฐบาลไทยยังไมมีความจริงใจตอ
พมาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอื่นๆ หรือประเทศ
สมาชกิอ่ืนๆ ในอาเซียน 

3. ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของไทย
รุดหนากาวไกลกวาประเทศพมา ทําใหรัฐบาลพมาเกิด
การเปรียบเทียบ และไมตองการใหประชาชนพมา
เปรียบเทียบระหวางไทยกับพมา เพราะจะทําให
ประชาชนขาดศรัทธาในรัฐบาลพมา 

4. รัฐบาลพมาไมศรัทธาในพัฒนาการดานสังคมของไทย 
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จําเปนตองเรงรัดพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานเพ่ือให
ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ  

6. รัฐบาลพมามีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศใหมีมาตรฐานการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ความ
ชํานาญการ ในทุกสาขาอาชีพใหทัดเทียมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศตางๆ ในภูมิภาค 

7. รัฐบาลพมายังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และมีความรูระดับสากลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การเกษตร สารสนเทศ วิศวกรรม สถาปตยกรรม 
คอนขางมาก 

8. เ นื่ อ ง ด ว ย ป ญห าท า ง ก า ร เ มื อ ง ทํ า ใ ห พ ม า ป ด
มหาวิทยาลัยบอยค ร้ังตั้ งแตป  ค .ศ . 1988 ทํา ให
มาตรฐานการศึกษาของประเทศออนดอยลง จําเปนตอง
ยกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา 

9. การศึกษาระบบทางไกล (Distance Education) เปน
ระบบการศึกษาแผนใหมท่ีสอดคลองกับบริบททาง
การเมือง ซึ่งไทยมีหลักสูตรและสามารถเปนตนแบบท่ีดี
ตอพมาได เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
เปนตน 

10. ระดับคาครองชีพในไทยยังไมสูงมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย ทําให
นักศึกษาพมาสามารถครองชีพไดโดยไมลําบากนัก 

11. ปจจุบันประชาชนพมารูจักประเทศไทยมากขึ้นผาน
ประสบการณของแรงงานที่เขามาทํางานในไทย การไป
มาหาสูท่ีบอยคร้ังขึ้น และส่ือสารมวลชนในรูปแบบตางๆ 
ทําใหเกิดความคุนเคย 

เพราะเห็นวามีแนวโนมท่ีวัฒนธรรมไทยกลับกลายและ
คอนขางไปทางตะวันตก (westernize) และไมตองการ
ใหเยาวชนพมามีพัฒนาการไปในทิศทางเดียวกับไทย 

5. รัฐบาลพมาไดรับความชวยเหลือจากประเทศจีนและ
อินเดียในระดับสูงทําใหไมจําเปนตองพ่ึงพาความ
ชวยเหลือจากไทยดานการศึกษา 

6. รัฐบาลพมาติดตอดานธุรกิจ เศรษฐกิจและความม่ันคง
กับนานาประเทศนอกเหนือจากจีนและอินเดีย เชน 
รัสเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย ประเทศ
ตางๆ ในยุโรปตะวันออก เกาหลีเหนือ อิสราเอล ฯลฯ 
ทําใหไทยไมใชทางเลือกเพียงประเทศเดียว 

7. ทุนการศึกษาจากจีน อินเดีย ญี่ปุน สิงคโปร มีเง่ือนไข
นอยกวาไทย และจํานวนเงินมากกวา ทําใหนักศึกษา
พมาพอใจและสมัครใจไปประเทศดังกลาวมากขึ้น 

 

 

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศเวียดนาม 

จุดแข็ง 
1. การพัฒนาการอุดมศึกษาของเวียดนามเปนไปตาม

ทิศทางและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ท้ังในระยะส้ัน 5 ป ระยะ
กลาง10 ป และระยะยาว 20 ป ทําใหเราสามารถ
กําหนดแนวทางการสรางความรวมมือดานการศึกษากับ
เวียดนามไดชัดเจน 

2. เวียดนามมีนโยบายท่ีจะเปนมิตรกับทุกประเทศและ
สรางความสัมพันธในลักษณะของความเปนหุนสวนท่ีมี

จุดออน 
1. ความพรอมของไทยยังไมเทากับประเทศในตะวันตก

หรือสิงคโปรท่ีพัฒนาแลว 
2. สถาบันการศึกษาไทยขาดความรูความเขาใจและขอมูล

เชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาในเวียดนาม 
3. สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนไทย ใหความสนใจ

เกี่ยวกับเวียดนามในระดับต่ํา และมองเปนคูแขง
มากกวาหุนสวน 

4. ความรวมมือโดยตรงระหวางสถาบันการศึกษาในไทย
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ความเทาเทียมกันกับตางประเทศ ดังนั้นการกําหนดกล
ยุทธการสรางความรวมมือกับเวียดนามจึงควรเปน
แนวทางของการเปนท้ังผูใหและผูรับระหวางกัน 

3. นักศึกษาเวียดนามท่ีเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิ ทยา ลัยและมหาวิ ทยา ลัย ร าช ภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนทุนสวนตัว แสดงให
เห็นวา คนเวียดนามมีศักยภาพที่จะสงเสริมการศึกษา
ใหบุตรหลานศึกษาตอในตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในเอเชียและไทย 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีชาวเวียดนามอาศัย
อยูมาก ทําใหไทยกับเวียดนามมี  “สายสัมพันธ” ซึ่งกัน
และกันในระดับประชาชน และระดับทองถ่ิน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงชาวเวียดนามทราบวาโฮจิมินห ซึ่งเปนผูนําท่ี
ชาวเวียดนามมีความเคารพรัก เคยมาพํานักท่ีประเทศ
ไทย 

5. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง ไ ท ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการติดตอสรางความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม และมีกิจกรรม
รวมกันอยางคอนขางตอเนื่อง  

6. ระยะทางและความสะดวกในการเดินทางระหวางไทย
กับเวียดนาม รวมท้ังคาใชจายท่ีไมสูงเกินไปทําให
นักเรียนนักศึกษาเวียดนาม โดยเฉพาะท่ีอยูในภาค
กลางและภาคใตสนใจเขามาศึกษาท่ีประเทศไทย  

7. ปจจุบันไทยและเวียดนามมีความสัมพันธระหวาง
ประเทศอยูในระดับดี ความรวมมือในดานตางๆ เปนไป
ดวยดี 

8. การอุดมศึกษาไทยมีความกาวหนาในสาขาที่เวียดนาม
ตองการพัฒนา เชน  การทองเ ท่ียว เกษตรกรรม  
การแพทยและการสาธารณสุข  การ ศึกษา  การ
บริหารธุรกิจ  รวมท้ังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
ท่ีมีคาใชจายท่ีเหมาะสม ไมสูงเกินไป  

9. ไทยมี Excellence Center ดานการศึกษาในสาขาตางๆ 
ท่ีคอนขางครอบคลุม มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในหลายมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น 

10 .  การอาชี ว ศึกษาของไทยทั้ ง ในระดับวิทยา ลัย
อาชี ว ศึกษา  สถา บัน เทค โนโลยี ร าชมงคลและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ของไทยมี

และเวียดนามสวนใหญยังขาดความเปนเอกภาพ ขาด
ทิศทางและขาดความตอเนื่อง 

5. การสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธความรวมมือ
ระหวางสองประเทศยังอยูในวงแคบ ขาดการสราง
ทัศนคติท่ีดีตอกัน  
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สาขาวิชาท่ีหลากหลายและตั้งอยูครอบคลุมพ้ืนท่ีทุก
จังหวัดของไทย รวมท้ังมีจุดเดนในการฝกงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณการทํางาน
ของนักศึกษา 

 
โอกาส 

1. เวียดนามตองการมีบทบาทในการบูรณาการทาง

เศรษฐกิจกับนานาชาติและตองการขยายความรวมมือ

สาขาอื่นอยางกระตือรือรน 

2. เวียดนามมีความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

มีกลยุทธพัฒนาการศึกษาโดยรวมมือกับสถาบัน

ต า งประ เทศ เ พ่ือพัฒนาโครงการฝ กอบรมที่ เ ป น

มาตรฐานสากล 

3. เวียดนามเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

4. เวียดนามเร่ิมสนใจเรียนภาษาไทยเพื่อไปประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก หรือทํางานกับบริษัทไทยท่ีลงทุนในเวียดนาม 

เพราะมีนักทองเท่ียวไทยไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้น และมี

บริษัทไทยเขาไปลงทุนในเวียดนามจํานวนมากเชนกัน 

5. เวียดนามมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ ทั้งในภูมิภาค และประเทศตะวันตก 

6. การสรางความรวมมือกับเวียดนามโดยผานเครือขายชาว
ไทยเช้ือสายเวียดนามและความสัมพันธในระดับทองถ่ิน 

เชน ในระดับจังหวัด เปนตน จะทําใหการสราง

ความสัมพันธในระดับประชาชนตอประชาชนมีความ

เขมแข็งและผูกพันมากขึ้น 

อุปสรรค 

1. เวียดนามไดรับความชวยเหลือดานทุนการศึกษาตอจาก
ตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหนักศึกษาท่ีเรียนดี

ประสงคจะรับทุนจากประเทศอื่นที่นาสนใจมากกวา 

ดังนั้นการรับทุนจากไทยจึงเปนนักศึกษาท่ีเรียนใน

ระดับกลาง 

2.  งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของเวียดนามยังไม

เพียงพอที่จะสรางความรวมมือในฐานะหุนสวนกับไทย  

3. วัฒนธรรมการทํางานของคนเวียดนามมีความตางจาก
ไทย  ซึ่งไทยและสถานศึกษาไทยมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับวัฒนธรรมเวียดนามนอย 

4. เวียดนามไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักใน
การศึกษา ทําใหนักศึกษาสวนใหญไมสามารถมาเรียน

ในสถาบันชั้นนําของไทยที่ต้ังเกณฑภาษาอังกฤษใน

ระดับสากลได  
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4.2 ขอเสนอแนะ: กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
 

เน่ืองจากประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ตองการ
ยกระดับการพัฒนาใหทัดเทียมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญ เพ่ือนําไปสูการสราง 
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนอาเซียน (ASEAN vision) 
ประเทศเพื่อนบานจึงตองการความชวยเหลือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทย
กับประเทศเพื่อนบานที่ยังคงตั้งอยูบนความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน สงผลใหประเทศเพื่อน
บานยังตองการความจริงใจและทัศนคติเชิงบวกจากไทย จึงจําเปนตองมีความรวมมือในการ
พัฒนา ใหมีความเสมอภาค ทัดเทียม และยั่งยืน  

ภายใตสภาวการณของความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานที่ยังคงตองการ
กลไกมาเสริมสรางใหเกิดความรวมมือกันอยางยั่งยืน แมจะไดรับผลกระทบจากความผันผวน
จากความสัมพันธทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายใตกระแสโลกาภิวัตน  
โครงการวิจัยน้ี จึงเสนอยุทธศาสตรที่ควรจะเปนในอนาคตเพื่อหาทางออกใหกับสภาวการณ
ดังกลาว โดยใชการศึกษาเปนกลไกขับเคล่ือนไปสูความสัมพันธอันยั่งยืนระหวางไทยกับเพ่ือน
บานในระยะยาว คือ “ยุทธศาสตรการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน” ซ่ึงมีจุดมุงหมายเชิงยุทธศาสตรสําคัญ 2 ประการ ไดแก 

1. สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. ใชความรวมมือดานการศึกษาเปนกลไกขับเคลื่อนไปสูความสัมพันธอันยั่งยืน

ระหวางไทยกับเพ่ือนบาน 
ภายใตยุทธศาสตรน้ี ประกอบไปดวยกลยุทธหลัก และกลยุทธรายประเทศ ดังน้ี 
 

กลยุทธหลัก 
1. เน่ืองจากประเทศเพื่อนบานตองการความจริงใจและทัศนคติเชิงบวกของไทย และ

นโยบายตางประเทศของไทยตอประเทศเพื่อนบานทั้งสี่ประเทศ มีความลักลั่นและแตกตางกัน
ตามแตละรัฐบาล การเปล่ียนรัฐบาลแตละชุดสงผลใหความรวมมือดานการศึกษาขาดความ
ตอเน่ือง   

ดังน้ัน จึงตองการกลยุทธที่ 1 และ 2 เพ่ือเสริมสรางใหความรวมมือดานการศึกษาเปนกลไก
หลักสําคัญในการขับเคลื่อน อันจะนําไปสูการสรางความสัมพันธอยางยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดานบวกตอประเทศไทย   
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กลยุทธที่ 1:  ยกระดับนโยบายความรวมมือดานการศึกษาใหเปนนโยบายระดับชาติ 
เพื่อใชเปนกลไกในสรางความสัมพันธที่ย่ังยืนระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน 

 

โครงการภายใตกลยุทธที่ 1  

1.1 โครงการจัดตั้ง “คณะกรรมการวาดวยความรวมมือดานการศึกษาของไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน” ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ  

1) คณะกรรมการระดับกระทรวง ประกอบดวยผูแทนหนวยงานหลักในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(สป.) โดยมี สป. ทําหนาที่เปนเลขานุการ 

2) คณะกรรมการระดับชาติ ประกอบไปดวยผูแทนหนวยงานระดับกระทรวง

และภาคสวนที่เก่ียวของ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเปนแกนหลัก (Core)  

 

1.2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือดานการศึกษาระยะยาวเพ่ือขับเคลื่อน

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเง่ือนไขดังน้ี 

1) จัดทําเปนแผนระยะยาวอยางนอย 10-20 ป โดยแบงระยะของแผนออกเปน

ระยะละ 5 ป และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลทุกระยะ 5 ป เพ่ือปรับทิศทางของ

แผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน  

2) มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ เปนการเฉพาะ

และมีความตอเน่ือง 

 ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงดังตอไปน้ี 
1) ความตองการความชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

เพ่ือนบานแตละประเทศมีความแตกตางกัน  
2) ประเทศไทยมีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขา 
3) ประเทศไทยเปนผูถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) แทนประเทศที่

พัฒนาแลว  
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4) ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในบางสาขาซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะทาง
ภูมิศาสตรกายภาพ โดยเปนศูนยกลางในระดับภูมิภาค 

5) ไทยเปนแหลงวิชาการท่ีอยูใกล และคาใชจายในการศึกษาไมสูงนัก เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน และมีบริบททางสังคมท่ี
คลายคลึงกัน 

 
กลยุทธที่ 2:  ขยายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

อุดมศึกษา  รวมถึงการอาชีวศึกษา  ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตที่
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของแตละประเทศ 

 

โครงการภายใตกลยุทธที่  2 

2.1 โครงการความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน

ภายใตวิสัยทัศนอาเซียน  

2.2 โครงการความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงเนนการยกระดับ

ความรูของครู การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การวาง

มาตรฐานการศึกษา การติดตามและประเมินผล ระบบสารสนเทศ ระบบการแนะแนวโรงเรียน 

และการศึกษาพิเศษ 

2.3 โครงการความรวมมือในการพัฒนาการอาชีวศึกษา มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งการยกระดับครูอาชีวศึกษา รวมถึงการใหทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และประสบการณวิชาชีพ    

2.4 โครงการความรวมมือในการพัฒนาการอุดมศึกษา มุงเนนการเพ่ิมและขยายสาขา
การใหทุนการศึกษา สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยและผูเชี่ยวชาญ การทําวิจัยรวม การศึกษา
ดูงานและฝกอบรม  

2.5 โครงการความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
มุงเนนการยกระดับความรู ความเชี่ยวชาญของครูและบุคลากร การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาทางไกล 

2.6 โครงการผลักดันยุทธศาสตรความรวมดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานใหเปน
หน่ึงในยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดชายแดน  

2.7 โครงการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา (Road show) ประจําป และการจัด
มหกรรมทางการศึกษา (Educational Event) ในประเทศเพื่อนบาน  

2.8 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเก่ียวกับทุนการศึกษา ทุนการอบรม และทุนแลกเปลี่ยน
เยาวชน ทุนวิจัยรวม ผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่ใชภาษาของประเทศเพื่อนบาน 
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เน่ืองจากประเทศไทยยังมีจุดออนดานความเปนเอกภาพในการใหความชวยเหลือ

ประเทศเพ่ือนบานดานการศึกษา ทําใหขาดพลังในการขับเคลื่อนและไดรับผลกระทบเชิงบวก
นอย ตลอดจนทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ดังนั้น จึงตองการกลยุทธที่ 3 
และ 4 ดังน้ี   
 
กลยุทธที่ 3: สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษากับประเทศ

เพื่อนบานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

โครงการภายใตกลยุทธที่ 3 

3.1 โครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลความรวมมือดานการศึกษาของไทยและประเทศ

เพ่ือนบาน โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงเครือขายขอมูลของหนวยงานที่

เก่ียวของผานระบบออนไลน  

3.2 โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนที่เขาไปลงทุนในประเทศเพื่อน

บานเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการใหทุนการศึกษา ทุนฝกอบรมและดูงาน ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  

 

กลยุทธที ่4: สงเสริมความเขาใจอันดี ความไววางใจ และความเชื่อม่ันระหวางไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 

 

โครงการภายใตกลยุทธที่ 4 

4.1 โครงการสงเสริมความรูความเขาใจและทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน

ในทุกมิติใหแกบุคลากรของหนวยงานที่เก่ียวของ  

4.2 โครงการใหทุนบุคลากรไทยที่เก่ียวของกับความรวมมือดานการศึกษากับประเทศ

เพ่ือนบานไปดูงานที่ประเทศเพื่อนบาน 

4.3 โครงการผลักดันใหมีการเรียนภาษาเพื่อนบาน ใหเปนวิชาเลือกในหลักสูตรโดย

เริ่มตนจากโรงเรียนบริเวณชายแดน  

4.4 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน  

4.5 โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

4.6 โครงการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูรอน  
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4.7 โครงการสงเสริมกิจกรรมการเผยแพรวัฒนธรรมของนักศึกษาประเทศเพื่อนบาน ใน

สถาบันการศึกษา เชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบาน 

4.8 การขยายโครงการและเพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนลุมแมนํ้า

โขงและกรอบความรวมมืออ่ืนๆ 

4.9 โครงการจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน ใหมีโอกาสเขาถึง
ครอบครัวไทย ชุมชนไทย ผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน ทัศนศึกษา ครอบครัวอุปถัมภ (Host 
Family) ฝกงานในสถานประกอบการของไทย เปนตน 

 
นอกจากนี้ ควรมีกลยุทธรายประเทศดังตอไปน้ี 
 
1. ประเทศกัมพูชา 
เน่ืองจากความสัมพันธระหวางกัมพูชากับไทยถูกกําหนดโดยปจจัยทางประวัติศาสตร 

สภาพการเมืองในประเทศ ความรูสึกชาตินิยมรุนแรงถึงความยิ่งใหญในอดีตของชาติที่เชื่อมโยง
กับปญหาพรมแดน และการเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรของกัมพูชา ทําให
ทัศนคติของประชาชนกัมพูชามีลักษณะหวาดระแวงและกอใหเกิดความรูสึกตอตานไทย  ความ
รวมมือดานวัฒนธรรมจึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
ระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ และลดความรูสึกหวาดระแวงไมไววางใจที่มีตอกัน ดังน้ัน 
จึงตองการกลยุทธดังน้ี   

 
กลยุทธที่ 1: สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาวัฒนธรรมระหวางกัน เพื่อเปนกลไก

ในการการสงเสริมความสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี และลด
ความรูสึกหวาดระแวงหวาดระแวงไมไววางใจ 

  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

1.1 โครงการสงเสริมกิจกรรมการทัศนศกึษาทางวัฒนธรรมระหวางกันแก
เยาวชนไทย-กัมพูชา1  

                                                 
1 ตัวอยางสําหรับโครงการนี้ ไดแก การจัดกิจกรรมโครงการ The 2nd science and Cultural 

activities for Next Generation Khmer – Thai โดยศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร (Lesa) 
ไดจัดกิจกรรมการวัดทิศทางการวางตัวของปราสาทพนมรุง ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังจากตัวแทนนักเรียน
ไทยและตัวแทนนักเรียนกัมพูชา โดยเยาวชนไทยและกัมพูชายังไดรวมกิจกรรม 
การขุดคนโบราณวัตถุ ท่ีอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
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1.2 โครงการสนับสนุนการเรียนภาษากัมพูชา โดยการบรรจุเปนวิชาเลือกของ
สถาบันการศึกษาทองถิ่นในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

1.3 โครงการแลกเปลี่ยนการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมระหวางเยาวชนไทยและ
กัมพูชา 

1 . 4  โครงการส ง เ ส ริมการแลก เปลี่ ยนอาจารย และผู เ ชี่ ย วชาญใน
สถาบันอุดมศึกษาในการทําวิจัยดานวัฒนธรรม เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางไทยและ
กัมพูชาผานงานวิจัย2 

 
กัมพูชาใหความสําคัญกับการศึกษาโดยถือเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและทักษะ จุดมุงหมายเพื่อการฝกอบรมประชาชนและสรางศักยภาพสําหรับการ
ดํารงชีวิต เฉพาะอยางยิ่งการศึกษาและฝกอบรมเพื่อสนองตอบตอตลาดแรงงาน 

 
กลยุทธที่ 2:  สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและทักษะ   
 

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

2.1 โครงการขยายพื้นที่ความรวมมือดานอาชีวศึกษาในประเทศกัมพูชา  เพ่ือให
เยาวชนในกัมพูชาสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพตามความตองการและเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น3 

2.2 โครงการสงเสริมความรวมมือในการยกระดับความรูดานวิชาชีพแกครูผูสอน
ดานอาชีวะของกัมพูชา 

2.3 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรม ถายทอดความรู และประสบการณดานวิชาชีพแก
นักเรียนอาชีวศึกษาไทยและกัมพูชา โดยสถาบันอาชีวศึกษาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 

2.4 โครงการสงเสริมความรวมมือในการปฏิรูปการศึกษาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.5 โครงการสงเสริมความรวมมือในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแกกัมพูชา  
                                                 

2 ตัวอยางสําหรับโครงการในลักษณะดังกลาว ไดแก งานวิจัยโครงการ “คนหาและพัฒนาสารสนเทศ
ของถนนโบราณสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี7” ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานัก
โบราณคดี กรมศิลปากร และองคการอัปสรา แหงประเทศกัมพูชา ซึ่งชวยกระชับความสัมพันธระหวางไทย
กับกัมพูชาผานงานวิจัยเชิงสหวิทยาการประยุกต 

3 อาจใชตัวแบบการจัดการศึกษาในโครงการวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล อําเภอซอมโบร จังหวัดกําปง
ธม ตามโครงการโรงเรียนพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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2.6 โครงการขยายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่นของไทยและ
กัมพูชาที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ชายแดน 
 

2. ประเทศลาว 

เน่ืองจากยุทธศาสตรการศึกษาของลาวมีวัตถุประสงคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การศึกษาเปนหน่ึงในยุทธศาสตรการลดความยากจนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติของลาวฉบับที่ 6 (2006-2010) เพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย อันนําไปสูการลด
ความยากจน และการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ใหพน
จากความดอยพัฒนาในป  2020 ดังน้ัน จึงตองการกลยุทธที่ 1 ดังน้ี 
 

กลยุทธที่ 1  สงเสริมความรวมมือในดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร

มนุษย  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

1.1 โครงการสงเสริมความรวมมือ และแลกเปลี่ยนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แหงชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
เน่ืองจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของลาวมีนโยบาย ขยายการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือขจัดความไมรูหนังสือของประชาชนและลดความยากจนของประชากร ซ่ึงสัมพันธ
กับการฝกอบรมวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน ใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยการขยาย
การศึกษาไปสูพ้ืนที่หางไกล  แกผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผูยากจน เพศหญิง ชนกลุมนอยและ
คนพิการใหไดรับการศึกษา รวมทั้งขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
ในระดับชั้นประถมศึกษา ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงใหมีผูเขาเรียนและสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัย สงเสริมการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ภาษาตางประเทศเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม
ของประเทศ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของลาวมีเปาหมายอยางเดนชัดในการขยาย
จํานวนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและชางเทคนิค เพื่อเพ่ิมปริมาณของชางแรงงานกึ่งฝมือ ชางที่มี
ฝมือและเปนมืออาชีพ สําหรับรองรับการลงทุนจากตางประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของลาว ซ่ึงสอดประสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของลาวที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานอาชีวะศึกษาและการฝกอาชีพ เชน การกอตั้งวิทยาลัยเทคนิคใน
การฝกอบรมดาน Mineral Exploration Processing, Agro-Forestry และการทองเที่ยว การ
กอตั้งโรงเรียนชางเทคนิคระดับสูงสําหรับงานดานอุตสาหกรรม โรงเรียนชางเทคนิคระดับกลาง
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สําหรับงานดานการเกษตร การระดมทุนจากภาคเอกชนเพ่ือขยายปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
ใหสามารถรองรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือใหไดฝมือแรงงานท่ีมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานของระดับภูมิภาค สงเสริม
การฝกอบรมวิชาชีพแกชางฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมการจางงานและสนับสนุนหนวยงานตางๆทั้ง
ในและตางประเทศใหมีสวนรวมกับการฝกอบรมวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนอาชีวศึกษาและชางเทคนิคใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้น จึง
ตองการกลยุทธที่ 2 ดังน้ี 

 
กลยุทธที่ 2  สงเสริมความรวมมือในการยกระดับความรูของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ อาชีวะ การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

2.1 โครงการฝกอบรมดานการบริหารการศึกษา การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา การติดตามประเมินผลหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ระบบแนะแนวแกครูและ
บุคลากรการศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ  

2.2 โครงการความรวมมือในการพัฒนาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตนแบบ 
2.3 โครงการความรวมมือในการพัฒนาหองสมุดอาชีวศึกษาตนแบบ 
2.4 โครงการความรวมมือในการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิคสระดับพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา 

การศึกษานอกโรงเรียน และสื่อสําหรับผูพิการ 
2.5 โครงการความรวมมือในการพัฒนาครูวชิาวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ เรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2.6 โครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนการจัดการและการพัฒนาตําราและหลักสูตร 

การเรียน การสอน มัธยมศึกษาตอนตน  
2.7 โครงการความรวมมือในการยกระดับครูอาชีวศึกษาชั้นกลางเปน ปวช. และ

ปวส. ใหเปนปริญญาตรี  
2.8 โครงการความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนว

ชายแดนและโรงเรียนที่สรางขึ้นใหม  
2.9 โครงการความรวมมือในการยกระดับในการฝกอบรมครูเดินสอน ครูการศึกษา

นอกระบบ ครูประจําศูนยการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการศึกษา
ชุมชน  

2.10 โครงการความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดานอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาในการฝกประสบการณการประกอบการของทั้งสองประเทศ 
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เน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 ของลาว (2006-2010) ยังได
บรรจุแผนแมบทในการการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและโท ยกระดับคุณภาพอาจารยมหาวิทยาลัย และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ใหสูระดับสากล และสนับสนุนการการวิจัยทางวิทยาศาสตรโดยเนนดานไฟฟา เหมืองแร เกษตร
และปาไม ดังน้ัน จึงตองการกลยุทธที่ 3 ดังน้ี 
 
กลยุทธที่ 3: สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 
 ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

3.1 โครงการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

3.2 โครงการสงเสริมความรวมมือในการยกระดับคุณภาพอาจารยในระดับอุดมศึกษา 
3.3 โครงการสงเสริมความรวมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารยและผูเชี่ยวชาญใน

สถาบันอุดมศึกษาในการทําวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

3. ประเทศพมา 

จากผลการศึกษามีขอคนพบท่ีสําคัญ คือ ความสัมพันธของประเทศไทยกับพมากําลัง
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแมตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความหวาดระแวงตอความจริงใจของไทย กลัว
การฉกฉวยประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีคาของพมา ในขณะเดียวกันกลับพบวา พมามีความ
ตองการดานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และจําเปนตองเรงรัดการพัฒนาองคความรูใหมๆ และ
เทคโนโลยีขั้นสูงในทุกๆ ดาน เพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน ประเทศไทยควรสรางความรวมมือ
ดานการศึกษาบนพ้ืนฐานการแสดงออกถึงความจริงใจ โดยเปนโครงการความรวมมือระยะยาว
ที่มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน กําหนดแผนงาน/โครงการรวมกัน และระบุเปาหมายของแผน
ใหเห็นอยางเปนรูปธรรม อันนําไปสูการพัฒนากลยุทธที่ 1 ดังน้ี 
 
กลยุทธที่ 1:  เรงรัดการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางการศึกษากับพมาอยางเปน

ทางการ  
ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 
1.1 โครงการความรวมมือจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการของไทย

กับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงตางๆ ที่มีสถาบันการศึกษาใน
สังกัดของพมา 

 



บทท่ี 4: กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

167 

เน่ืองจากพมาปดมหาวิทยาลัยบอยคร้ังตั้งแตป ค.ศ. 1988 ทําใหมาตรฐานการศึกษา
ของประเทศออนดอยลง จําเปนตองยกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  แตไทยไมได เปนทางเลือกอันดับหน่ึงที่พมาตองการรับความชวยเหลือ 
ทุนการศึกษาจากจีน อินเดีย ญ่ีปุน สิงคโปร มีเง่ือนไขนอยกวาไทย และจํานวนเงินมากกวา ทํา
ใหนักศึกษาพมาพอใจและสมัครใจไปประเทศดังกลาวมากขึ้น แตถาหากตองใชจายดาน
การศึกษาแลว ระดับคาครองชีพในไทยยังไมสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย ทําใหนักศึกษาพมาสามารถครองชีพไดโดยไมลําบากนัก ประกอบกับระบบ
การศึกษาระบบทางไกล (Distance Education) ของไทยมีหลักสูตรและสามารถเปนตนแบบที่ดี
ตอพมาและสอดคลองกับบริบททางการเมืองของพมา ดวยเหตุน้ี ไทยควรสรางความรวมมือกับ
พมาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชาติในสาขา
ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ โดยใชการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางไกล ดังนั้น จึง
ตองการกลยุทธที่ 2 และ 3 ดังน้ี 
 
กลยุทธที่ 2: การวา งแผนความร วม มือพัฒนาการศึ กษาร ะหว า ง ไทย กับ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของพมา*  
ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 
2.1 โครงการเพิ่มทุนการศึกษา ทุนฝกอบรมและดูงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของพมา  
2.2 เพ่ิมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และเพิ่มสาขาการ

ใหทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในดานเกษตร ประมง ปศุสัตว สัตวแพทย วิทยาศาสตรการ
โภชนาการ (Food Science) การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมดานตางๆ เชน วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร การบริหารจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม 
สาธารณสุข แพทยและพยาบาล ฯลฯ 

2.3 โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะบรรษทัไทยที่เขาไป
ลงทุนในพมาในโครงการใหญ เชน ปตท. ปตท. สผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เครือ
เจริญโภคภัณฑ (CP) บริษทัปูนซีเมนตไทย (SCG) องคกรเอกชน เชน หอการคาแหงประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ เพ่ือสรางบุคลากรในสาขาที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคเอกชน 
 

                                                 
* (หมายเหตุ: กระทรวงตางๆ มีหนาท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในสังกัด เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีมหาวิทยาลัยในสังกัด 59 แหง)   
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กลยุทธที่ 3: สนับสนุนการพัฒนาดานอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาทางไกลของพมา  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 
3.1 กรมอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประชุมรวมกับกรมอาชีวศกึษาของพมา 
3.2 จัด Road Show แสดงศักยภาพและหลักสูตรอันหลากหลายของอาชีวศึกษาไทยในพมา 
3.3 กรมอาชีวศึกษาของไทยจัดสรรทุนระดับ ปวช. ปวส. ใหนักศึกษาพมา ทั้งใน

สวนกลางและภูมิภาค 
3.4 สนับสนุนใหสถาบันเทคโนโลยีในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับพมา พัฒนาแผนการให

ทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมระยะ 3 เดือนใหแกนักศึกษาพมา 
3.5 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการอาชีวศึกษา โดยใชตวัแบบความสําเร็จจาก

วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแขวงสะหวันนะเขต และ
โรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจัน สปป. ลาว  

3.6 โครงการความรวมมือการจัดการศึกษาทางไกลระหวางไทย-พมา 
 
จากผลการศึกษาที่พบวา ปจจุบันมีนักศึกษาพมาเขามาศึกษาในประเทศไทยอยาง

ตอเน่ือง ทั้งที่ไดรับทุนและไมไดรับทุน เรียนอยูทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและอกชน ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคของไทย นอกจากน้ีประชาชนพมารูจักประเทศไทยมากขึ้นผานประสบการณของ
แรงงานที่เขามาทํางานในไทย มีการไปมาหาสูที่บอยคร้ังขึ้น และสื่อสารมวลชนในรูปแบบตางๆ 
ทําใหเกิดความคุนเคย จึงควรใหนักศึกษาพมาที่เขามาพํานักในประเทศไทย ไดรับประสบการณ
ที่ดี และทําหนาที่ทูตวัฒนธรรมเมื่อกลับสูพมาเพ่ือสนับสนุนใหประชาชนพมามีทัศนคติที่ดีตอ
ไทย ดังน้ัน จึงตองการกลยุทธที่ 4 ดังน้ี  
 
กลยุทธที่ 4: สนับสนุนใหนักศึกษาพมาและไทยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําความเขาใจ

วัฒนธรรมและสังคมพมาและไทยอยางลึกซึง้  
ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 
4.1 จัดสรรโครงการ Home Stay ภาคฤดูรอนใหแกนักศึกษาไทยและพมา (เนน

ระดับปริญญาตรี) ที่ไดรับทนุ โดยมีครอบครัวไทยรับอุปถัมภนักศึกษาพมาในไทยในชวงปด
เทอม 

4.2 โครงการทัศนศึกษา “เที่ยวไทยทุกภาค รูจักไทยทุกชุมชน” ใหนักศึกษาพมา
ชวงปดภาคฤดูรอนประจําปคร้ังละ 10 วนั (กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณรวมกับ
องคกรภาคเอกชน) 

4.3 สนับสนุนใหรวมกิจกรรม “คายอาสาสมัคร” รวมกับนักศึกษาไทย 



บทท่ี 4: กลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

169 

4.4 โครงการจัดหางานในบริษทั โรงงาน หางสรรพสินคา ในสถานศึกษา ฯลฯ 
ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ใหนักศึกษาพมาในไทยทีต่องการหารายไดเสริม 

4.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมใหนักศึกษาพมาแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
ของพมาในสถาบันทีศ่ึกษา และในชุมชนที่อาศัย 

  

4. ประเทศเวยีดนาม 

จากผลการศึกษาพบวา  เวียดนามมีนโยบายที่จะเปนมิตรกับทุกประเทศและสราง
ความสัมพันธในลักษณะของความเปนหุนสวนที่มีความเทาเทียมกันกับตางประเทศ  ดังน้ันการ
กําหนดกลยุทธการสรางความรวมมือกับเวียดนามจึงควรเปนแนวทางของการเปนทั้งผูใหและ
ผูรับระหวางกัน   

 
กลยุทธที่ 1:  สงเสริมความรวมมือการพัฒนาหลักสูตร และการทําวิจัยในลักษณะ

หุนสวนที่เทาเทียมกัน มุงเนนดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

1.1. โครงการสงเสริมความรวมมือการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ

และฝกอบรมของเวียดนาม  

1.2. โครงการจัดสรรทุนวิจัยรวมกับเวียดนาม โดยทั้งสองประเทศจัดสรรงบประมาณทํา

วิจัยในประเด็นที่ทั้งสองฝายเห็นพอง โดยใหนักวิจัยทั้งสองประเทศทําวิจัยรวมกัน  

1.3. โครงการวิจัยรวมแบบไตรภาคี ระหวางไทย เวียดนามและประเทศที่สาม ที่มี

ศักยภาพในดานทุน ความรูและเทคโนโลยี เชน ญ่ีปุน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เปนตน 

 

จากผลการศึกษาพบวา เวียดนามตองการมีบทบาทในการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับ
นานาชาติตองการขยายความรวมมือสาขาอ่ืนอยางกระตือรือรน ตองการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมีกลยุทธในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมมือกับสถาบันตางประเทศเพื่อพัฒนา
โครงการฝกอบรมที่เปนมาตรฐานสากล  นอกจากนี้การพัฒนาการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ของเวียดนามเปนไปตามทิศทางและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ทั้งในระยะสั้น 5 ป ระยะกลาง 10 ป และยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป ที่กําหนด
เปาหมายการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยและเปนประเทศอุตสาหกรรมภายในป ค.ศ. 
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2020 ดังน้ัน เวียดนามจึงมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะในดานการฝกอบรม
วิชาชีพ จึงสมควรกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามกลยุทธที่ 2 คือ 

 

กลยุทธที่ 2: สงเสริมความรวมมือในการทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไทย-เวียดนาม  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 
2.1. โครงการความรวมมือในการทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน

การศึกษา การทองเท่ียวและบริการ การเกษตร การประมง เหมืองแร และการสาธารณสุข 
ระหวางไทยกับเวียดนาม   

2.2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก Best Practices ของทั้งสองประเทศ เชน ไทย
เรียนรูนโยบายและการดําเนินงานที่เก่ียวกับกลุมชาติพันธุสวนนอยของเวียดนาม เรียนรู
เก่ียวกับการพัฒนาและการสงเสริมเด็กปญญาเลิศของเวียดนาม เรียนรูเก่ียวกับการการ
เสริมสรางคุณลักษณะที่จําเปนตอการพัฒนาของเวียดนาม เปนตน สวนเวียดนามอาจเรียนรู
เก่ียวกับการพัฒนา การบริการดานการทองเที่ยวจากไทย การจัดการพัฒนาชนบทและการ
สงเสริมผลิตภัณฑทองถิ่น รวมทั้งการจัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตของสถาบันการศึกษาตางๆ 
เปนตน  

 

จากผลการศึกษาพบวา การสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยกับเวียดนามยังอยูในวงแคบ  ขาดการสรางเสริมทัศนคติที่ดีตอกัน  แตเน่ืองจากใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีชาวเวียดนามอาศัยอยูมาก ทําใหไทยกับเวียดนาม
สามารถสราง  “สายสัมพันธ” ซ่ึงกันและกันในระดับประชาชน และระดับทองถิ่น รวมทั้งสามารถ
สรางความรวมมือกับเวียดนามโดยผานเครือขายชาวไทยเช้ือสายเวียดนามและความสัมพันธใน
ระดับทองถิ่น เชน ในระดับจังหวัด จะทําใหการสรางความสัมพันธในระดับประชาชนตอ
ประชาชนมีความเขมแข็งและผูกพันมากขึ้น  

 

2.3. โครงการการทูตภาคประชาชน โดยการแลกเปลี่ยน การประชุม หรือการศึกษาดู
งานในระดับประชาชน เชน ผูนําชุมชน กลุมแมบาน กลุมเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตัวแทน
ขององคกรพัฒนาเอกชนทองถิ่น กลุมผูพิการ กลุมคนไทยเชื้อสายเวียดนามและอ่ืน ๆ ที่จะ
สามารถทําใหการทูตในระดับประชาชนมีความสัมพันธแนนแฟนและมีความเขาใจระหวางกัน
มากขึ้น โดยมีสํานักงานการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย เปนผูรับผิดชอบรวม 
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จากผลการศึกษาพบวา การอุดมศึกษาไทยมีความกาวหนาในสาขาที่เวียดนามตองการ
พัฒนา เชน การทองเท่ียว เกษตรกรรม การแพทยและการสาธารณสุข การศึกษา การ
บริหารธุรกิจ  รวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่มีคาใชจายที่เหมาะสม ไมสูงเกินไป  
แตเน่ืองจากความรวมมือโดยตรงระหวางสถาบันการศึกษาในไทยและเวียดนามที่ผานมาสวน
ใหญ ยังขาดความเปนเอกภาพ ขาดทิศทางและขาดความตอเน่ือง ดังนั้นจึงควรเนนการสราง
เครือขายความรวมมือที่มีความตอเน่ืองและยั่งยืน ดังกลยุทธที่ 3 

 

กลยุทธที่ 3: สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ไทย-เวียดนามบนพื้นฐานของความเทาเทียมและการเปนหุนสวน  

ประกอบไปดวยโครงการดังน้ี 

จากผลการศึกษาพบวา การอาชีวศึกษาของไทยทั้งในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ของไทยมีสาขาวิชาที่
หลากหลายและตั้งอยูครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดของไทย รวมทั้งมีจุดเดนในการฝกงานในสถาน
ประกอบการเพื่อเพ่ิมทักษะและประสบการณการทํางานของนักศึกษา ดังน้ันโครงการความ
รวมมือในระดับอาชีวศึกษาจึงสามารถดําเนินการไดในทุกพ้ืนที่ของไทย 

3.1. โครงการความรวมมือดานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ระหวางไทยกับเวียดนาม 

โดยกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา และ

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนของไทย รวมกับหนวยงานดานอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม 

โรงเรียนอาชีวศึกษาของเวียดนาม ผานการแลกเปลี่ยนครู การฝกงานของนักศึกษา การทํา

โครงงานรวมกัน และการเยี่ยมเยียนระหวางกัน  

ผลการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยของไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ศักยภาพในการติดตอสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม และมีกิจกรรมรวมกัน
อยางคอนขางตอเน่ือง รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางระหวางไทยกับ
เวียดนาม รวมทั้งคาใชจายที่ไมสูงเกินไป  ดังน้ัน สถาบันการศึกษาไทยในภูมิภาคจึงเปนจุดเดน
ที่สามารถดําเนินโครงการความรวมมือระหวางไทยกับเวียดนามไดเปนอยางดี 

3.2. โครงการสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเวียดนาม ผาน
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค เชน การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญและการวิจัยและพัฒนาระหวาง
สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเวียดนามภาคกลางและภาคใต โดย
การสนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงานการอุดมศึกษาของไทยและกระทรวงการศึกษาและ
ฝกอบรมของเวียดนาม  
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4.3 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  
 1. การพัฒนากลยุทธรวมมือดานการศึกษาระหวางหนวยงาน  

ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ความรวมมือดานการศึกษามีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน แตหนวยงานนโยบายและ
ปฏิบัติที่ มีสวนเก่ียวของในการรวมมือดานการศึกษาของไทยมีอยูหลายหนวยงาน คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ซ่ึง
หนวยงาน/องคกรสวนใหญมีการดําเนินงานแบบแยกสวน สงผลใหไมสามารถใชทรัพยากรได
อยางคุมคา ดังน้ัน หนวยงานนโยบายที่มีสวนเกี่ยวของควรนําขอเสนอแนะกลยุทธความรวมมือ
ดานการศึกษาที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ ไปใชในการพัฒนากลยุทธรวมมือดานการศึกษาระหวาง
หนวยงาน ใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานความชํานาญการของแตละหนวยงาน โดยการสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา และองคกรภาคเอกชน เพ่ือใหมีพลังในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานสูความยั่งยืนตอไป 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาของประเทศ
เพื่อนบาน 

ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ประเทศเพ่ือนบานทั้ง 4 ประเทศ มีเปาหมายและ               
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศที่แตกตางกัน แตอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ประชากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้น สถาบันการศึกษาที่เก่ียวของของไทย 
ควรมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรที่เปนความตองการของประเทศเพื่อนบาน
แตละประเทศไปสูระดับมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนที่แตกตางกัน
และเพิ่มโอกาสในการแขงขันดานการศึกษากับประเทศที่พัฒนาแลวในภูมิภาค  

3. การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของเพื่อรองรับการใหบริการดานการศึกษาแก
นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน 

ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา แมวาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 
ประเทศ มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน แตมีหลายประเทศท่ีมีความแตกตางดาน
ภาษาอยางสิ้นเชิง นอกจากนี้ ยังพบวาบุคลากรที่เก่ียวของกับใหบริการการศึกษาแกนักศึกษา
จากประเทศเพื่อนบานยังมีทัศนคติที่ไมเหมาะสมกับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน ดังน้ัน จึง
ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการบริการดานการศึกษาแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อน
บาน ใหมีความสามารถในดานภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบานและ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาสากล ตลอดจน ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานสังคมและวัฒนธรรม 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจ และมีทัศคติที่ดีกับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 
ทั้งน้ี เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนความสัมพันธระหวางประเทศผานระบบการศึกษาตอไป 
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4.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานเพียง 4 ประเทศ แตเน่ืองดวยประเทศไทยในฐานะประธาน
อาเซียน มีนโยบายการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศพรอมทั้งสงเสริมความรวมมือทุก
สาขาภายใตกรอบความรวมมือ เพ่ือสรางความแข็งแกรงและบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียนตอไป ทั้งที่มีและไมมีพ้ืนที่ชายแดนติดตอกัน เพ่ือสงเสริม
ใหแตละประเทศมีการพัฒนาการศึกษาอยางทัดเทียมนําไปสูการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยาง
ยั่งยืนตอไป 
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1) ชื่อกลยุทธ..................................................................................................... 
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ภาคผนวก 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
0Bแบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยกลยุทธความรวมมือดานการศึกษา

ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ใคร
ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากทานในฐานะที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง และ
ขอขอบพระคุณที่ทานไดสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกคือ ขอมูลสวนบุคคลของทาน สวนที่สองคือ 
ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศ
เพ่ือนบาน สวนที่สามคือ ขอเสนอแนะในการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบานสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของในประเทศไทย 

ในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี ความคิดเห็นของทานมีความสําคัญและมีคุณคาสําหรับ
งานวิจัยน้ีเปนอยางยิ่ง  โดยขอมูลของทานจะถือเปนความลับ ซ่ึงขอมูลที่รวบรวมไดผูวิจัยจะ
นํามาวิเคราะหและเสนอผลในภาพรวมเทาน้ัน จะไมมีการเปดเผยและผูตอบจะไมไดรับ
ผลกระทบใดๆ จากการตอบคําถามในครั้งน้ีทั้งสิ้น ดังน้ันจึงขอความกรุณาใหทานตอบ
แบบสอบถามตามสภาพที่เปนจริงหรือตามการรับรูที่แทจริงของทานใหครบทุกขอ ซ่ึงขอความรู
ที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  
 

             ขอขอบพระคุณอยางสูง 
                       สถาบันเอเชียศึกษา 
            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
          
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเก่ียวกับความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทย

และประเทศเพื่อนบาน 
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4.1 กรณีไดทุน 

 □ ชื่อทุน ............................................. □ หนวยงานที่ใหทุน ........................ 
 □ ชนิดของทุน 
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1) .................................................................................. เปนเงิน
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3) .................................................................................. เปนเงิน
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4) .................................................................................. เปนเงิน
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5) .................................................................................. เปนเงิน
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     เปนเงินที่ไดจาก ......................................................................................   
4.2 กรณีไมไดทุน 

 □ คาใชจายในการศึกษาไดรับจาก................................................................. 
     สําหรับคาใชจายในดานตางๆ ดังน้ี 

1) .................................................................................. เปนเงิน
................/ป 
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5.3 ดาน .......................................................... จากหนวยงาน .................................. 
     รายละเอียดของการชวยเหลือ/สนับสนุน 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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.................................................................................................................................. 

6. ประสบการณการศึกษาในประเทศอ่ืนๆ กอนเขามาศึกษาในประเทศไทยในครั้งน้ี มีดังน้ี 
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..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................     

.................................................................................................................................. 

7. ความชวยเหลอืเพ่ือสนับสนุนการศึกษาทีมี่ความจําเปนและนักศึกษาตางชาติควรไดรับ
เม่ือเขามาศึกษาในประเทศไทย มีดังน้ี (กรุณาเรียงลําดับตามความสําคัญ) 
Uลําดับที่ 1U 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
ลําดับที่ 2  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
ลําดับที่ 3  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

ลําดับที่ 4  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 ลําดับที่ 5  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

8. ขอเสนอแนะในการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและประเทศ
........................ มีดังน้ี (กรุณาเรียงลําดับตามความสําคัญ) 
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..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
ลําดับที่ 3 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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ลําดับที่ 4 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
ลําดับที่ 5 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 

 ☺☺☺☺☺☺☺  
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1BThis questionnaire is a part of the research project, entitled “The development of educational cooperation strategies 
between Thailand and Neighboring Countries,” seeks to develop the educational cooperation strategies between 
Thailand and Neighboring Countries which has been arranged by the Office of Permanent Secretary, the Ministry of 
Education in Thailand, the Institute of Asian Studies and the Faculty of Education, Chulalongkorn University.    

2BThe questionnaire breaks out to 3 parts, first is demographic survey, second is your opinion on educational 
cooperation and third is your recommendation to develop the educational cooperation strategies between Thailand 
and your country for related sector in Thailand.  I am asking you to go over the questionnaire and, if you choose to 
do so, complete the questionnaire and send it back to me in the enclosed self-addressed envelope.  The 
questionnaire should take you no more than 30 minutes to complete.   

3BThe questionnaire does not ask for your name and all responses are intended to be anonymous.  Therefore, it will 
not be possible to identify you or associate your responses with you. Only summaries will be reported and findings 
are presented by demographic categories, only categories with at least five responses will be reported.   

If you have any questions or concerns about completing the questionnaire or about participating in this study, you 
may contact me at Montakarn.Chi@chula.ac.th or at Khanidtha.K@chula.ac.th  
 
Sincerely, 
Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn University 
 

      
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

Questionnaire 
The opinion on educational cooperation between  

Thailand and Neighboring Countries.
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Participant Demographic Survey 
Please fill the response applies to you. 

1. Ethnicity: …………………………………………………………………………... 

2. Country: ……………………………………………………………………............ 

3. Gender: …………………………………………………………………………….. 

4. Age: …………………………………………………………………………........... 

5. Educational Background: 

□ Grade Level: ……………………………………………………………………. 

□ Bachelor Degree: ………………………………………………………………. 

□ Master Degree: …………………………………………………………………. 

6. Study Level: ……………………………………………………………………….. 

7. Area of Study: ……………………………………………………………………... 

8. Institute: …………………………………………………………………………… 

9. Scholarship subsidy/support 

9.1 If yes, please give details. 

□ Name of Scholarship: ………………………………………………… 

□ Scholarship awarded by: ……………………………………………… 

□ Sector supported: ……………………………………………………… 

□ Scholarship awards are based on: …………………………………….. 

□ Amounts of awards:  

o Fully support (approximated amount of money): …………………… 

o Partial support (approximated amount of money): ………………….. 

□ Contract/ condition ……………………………………………………. 

□ Extra  expenses excluded scholarship earned:  

    Expenses:-  

1) ......................................................................................../ year  

2) ......................................................................................../ year  

3) ......................................................................................../ year  
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9.2 If no, please give details of your payment and sources of money: 

1) ......................................................................................../ year  

2) ......................................................................................../ year  

3) ......................................................................................../ year  

10. Other supported that available for your education in Thailand: 

10.1 From institute ……………………………………………………………….. 

Detail of supported 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
10.2 From institute ……………………………………………………………….. 

 Detail of supported 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
10.3 From institute ……………………………………………………………….. 

 Detail of supported 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
11. Educational experience in other countries before studying in Thailand:  

      Country ……………………………….. Institute ……………………………..…  

      Area of study / Level …………………………………………………………….. 

     Country ……………………………….. Institute ……………………………..…  

      Area of study / Level …………………………………………………………….. 

12. Essential supports in education for foreign student in Thailand (please rank): 

First 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
Secondary 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
Third 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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13. Recommendation that relates to promote collaboration between Thailand and your  countries (please rank): 

First  

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
Secondary  

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
Third  

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 

 

☺☺☺☺☺☺☺ 
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ภาคผนวก 3 
 

 
 
 
1. รายนาม/หนวยงานของผูเขารวมการสนทนากลุม................................................................ 
2. นโยบายเก่ียวกับความรวมมือดานการศึกษากบัเพ่ือนบานของหนวยงาน มีจํานวน................
นโยบาย ไดแก........................................................................................................................ 
3. ประเด็นปญหา/ที่มาของนโยบาย.......................................................................................... 
4. เปาหมายของนโยบาย........................................................................................................
5. ระยะเวลาดําเนินการของนโยบาย........................................................................................ 
6. ภาคีความรวมมือของนโยบาย............................................................................................. 
7. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย..................................................................................... 
8. หนวยงานสนับสนุนนโยบาย................................................................................................ 
9. กลยุทธภายใตนโยบาย...........................................................มีจํานวน....................กลยุทธ 
ไดแก...................................................................................................................................... 
10. รายละเอียดของกลยุทธ 
 1) ชื่อกลยุทธ.............................................................................................................. 
 2) เปาหมายของกลยุทธ.............................................................................................. 
 3) หนวยงานที่รับผิดชอบกลยุทธ................................................................................. 
 4) หนวยงานสนับสนุนกลยุทธ..................................................................................... 
11. โครงการ/กิจกรรมภายใตกลยทุธมีจํานวน...............................................โครงการ/กิจกรรม 
ไดแก...................................................................................................................................... 
12. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และรูปแบบโครงการ/กิจกรรม 
 1) ชื่อโครงการ............................................................................................................ 
 2) รูปแบบโครงการ/กิจกรรม....................................................................................... 
 3) เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม.............................................................................. 
 4) ระยะเวลาดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม............................................................. 
 5) ผูรับผิดชอบ/ผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม................................................................... 
 6) จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามกลุม................................................. 
 7) ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ ไดแก ตัวโครงการ/กิจกรรม หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ และผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม............................................................................ 

แบบบันทึกผลการสนทนากลุม 
เพื่อวิเคราะหและประเมินนโยบาย/กลยุทธความรวมมือดานการศึกษา 

ของประเทศ........................................................ 
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 8) ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความผูกพัน
ของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม................................................................................................ 
 9) ปญหา/อุปสรรค/การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ ไดแก 
บุคลากร งบประมาณ เวลา เคร่ืองมือ/อุปกรณ และการบริหารจัดการ ฯลฯ................................ 
 10) ปญหา/อุปสรรคที่สงผลตอกลยุทธและนโยบาย ไดแก............................................. 
 11) ปจจัยสูความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และที่สงผลตอกลยุทธและนโยบายใน
ดานตางๆ ไดแก บุคลากร งบประมาณ เวลา เคร่ืองมือ/อุปกรณ และการบริหารจัดการ ฯลฯ
.............................................................................................................................................. 
 12) ผลลัพธ/ผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม คือ......................................................... 
 13) จุดแข็ง/จุดออนของโครงการกิจกรรม คือ .............................................................. 
 14) โอกาส/ภาวะคุกคามของโครงการ/กิจกรรม คือ ..................................................... 
13. ความสอดคลองระหวางเปาหมายและผลของโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ และนโยบาย มี
หรือไม อยางไร....................................................................................................................... 
14. โดยสรุป ความสําเร็จของนโยบาย/กลยุทธมีหรือไม อยางไร................................................ 
15. โอกาสในการขยายผลนโยบาย/กลยทุธและทิศทางที่อาจเปนไปไดในอนาคตมีหรือไม อยางไร
........................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 4 
แบบสํารวจจาํนวนนิสิตนักศึกษาประเทศเพื่อนบานในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามสาขา 
ชื่อมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย.................................................................................................... 

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544  พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 

สาขาที่ศึกษา 
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พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

สาขาที่ศึกษา 
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ภาคผนวก 5 
ขอมูลพื้นฐานรายประเทศ 

(กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(Kingdom of Cambodia) 

 
ขนาดพ้ืนที่  : 181,035 ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง   : ทิศเหนือติดชายแดนไทยและลาว 

ทิศใตติดอาวไทย 
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม  
ทิศตะวันตกตดิกับไทย 

เมืองหลวง  : พนมเปญ 
จํานวนประชากร : 14 ลานคน 
กลุมชาติพันธุ : ชาวเขมร รอยละ 90 เวียดนาม รอยละ 4 จีน รอยละ 3 และชน

เผาอ่ืนๆ  
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
ภาษาที่ใช  :  แขมร 
ศาสนา   : พุทธ รอยละ 95 อิสลาม รอยละ 3 คริสต รอยละ 1.7  
สกุลเงินตรา  : เรียล 
GDP   : 6.5 พันลานดอลลารสหรัฐ (อัตราเติบโตรอยละ 10.8) ป 2006 
    อยางไรก็ตามในป 2008 GDP ของกัมพูชาลดลงเหลือเพียง 

รอยละ 6.5 
รายไดตอหัว/ป  : 540 ดอลลารสหรัฐ (2006) 
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การ 

กอสราง และการทองเท่ียว 
สินคาสงออกหลัก : สิ่งทอ สินคาเกษตรเชนขาว ไม ยางพารา 
สินคานําเขาหลัก : นํ้ามันเชื้อเพลงิ บุหร่ี ทอง วัสดุกอสราง เคร่ืองจักรและ 

เคร่ืองยนต 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(LAO PDR.) 

 
ขนาดพ้ืนที่  : 236,800 ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง   : ทิศเหนือติดชายแดนจีนมีความยาว 423  กิโลเมตร    

ทิศตะวันตกและทศิใตติดชายแดนไทยมีความยาว 1,754  
กิโลเมตร 
ทิศใตติดกับกัมพูชามีความยาว 541 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม 2,130 กิโลเมตร               
ทิศตะวันตกตดิกับพมา มีความยาว 235 กิโลเมตร 
เปนประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล แตในขณะนี้กําลังพยายาม
เปลี่ยนจาก Land locked country เปน Land linked Country 

เมืองหลวง  : เวยีงจันทน 
จํานวนประชากร : 5.7 ลานคน 
กลุมชาติพันธุ  : 68 กลุมแตสามารถแบงเปนกลุมหลักได 3 กลุมคือ 

ลาวลุม กลุมคนลาวพื้นราบ ใชภาษาลาวเปนภาษาหลัก  
ลาวเทิง กลุมคนที่ตั้งถิ่นฐานอยูตามลาดเขาเชน ชาวเผาขมุ 
หรือชนเผาที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร  
ลาวสูง อยูบนภูเขาที่อยูระดับสูง เชน ชาวเผามง เม่ียน 

ระบบการปกครอง : สังคมนิยม มีพรรคการเมืองพรรคเดียวคอืพรรคประชาชน 
ปฏิวตัิลาว (The Lao People’s Revolutionary Party: LPRP) 

ภาษาที่ใช  :  ลาว 
ศาสนา   : พุทธรอยละ 85 ผี รอยละ 12  
สกุลเงินตรา  : กีบ 
GDP   : 3,448 ลานดอลลารสหรัฐ (อัตราเติบโตรอยละ 7.5-7.8) 
รายไดตอหัว/ป  : 591 ดอลลารสหรัฐ (2007) 
อุตสาหกรรมหลัก : ไฟฟา สิ่งทอ ไมแปรรูป 
สินคาสงออกหลัก : แรธาตตุางๆ สิ่งทอ พลังงานไฟฟา ไม 
สินคานําเขาหลัก : นํ้ามัน เหล็ก เคร่ืองจักรกล พาหนะ อุปกรณการเกษตร 
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สหภาพพมา 
(Union of Myanmar) 

 
ขนาดพ้ืนที่  : 678,500 ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง   : ทิศเหนือติดทเิบตและแควนยูนนานของจีน  

ทิศใตติดไทย 
ทิศตะวันออกติดกับแคลนยนูนานของจีน ลาว และไทย 
ทิศตะวันตกตดิกับอินเดีย และบังคลาเทศ 

เมืองหลวง  : เนยปยีดอว (Nay Pyi Taw) 
จํานวนประชากร : 58.799 ลานคน (2008) 
กลุมชาติพันธุ : พมา (Burman) รอยละ 60 หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด

ของประเทศอีก 7 กลุม ไดแก ไทใหญ กะเหรี่ยง คะยาห ชิน 
มอญ และยะไข  

ระบบการปกครอง : เผด็จการทหาร (Military Council) โดยสภาเพ่ือสันติภาพและ 
การพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and Development Council  
- SPDC)  

ภาษาที่ใช  :  พมา 
ศาสนา   : พุทธรอยละ 85 ประชากรทีเ่หลือนับถือศาสนาคริสต อิสลาม  

และนับถือผี (Animist)  
สกุลเงินตรา  : จ๊ัต (Kyat) 
GDP   : 27.182 พันลานดอลลารสหรัฐ (2008)  
รายไดตอหัว/ป  : 462.29  ดอลลารสหรัฐ (2008) 
อุตสาหกรรมหลัก : สิ่งทอ สินคาเกษตรแปรรปู การทองเที่ยว ประมงและตอเน่ือง 

ประมง 
สินคาสงออกหลัก : สินคาแรและกาซธรรมชาติ ปศุสัตว พืชอาหาร ไมและสิ่งทอ  

อัญมณีและโลหะ 
สินคานําเขาหลัก : เคร่ืองจักร นํ้ามันดิบ นํ้ามันพืช ยาและเวชภัณฑ ซีเมนต ปุย  

และผลติภัณฑอุปโภคบริโภค  
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
(Socialist Republic of Vietnam) 

 
ขนาดพ้ืนที่  : 331,690 ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง   : ทิศเหนือติดชายแดนจีน  

ทิศตะวันตกตดิชายแดนลาว 
ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับกัมพูชา 
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใตและอาวตงัเก๋ีย 
ทิศใตติดกับอาวไทย    

เมืองหลวง  : เนยปยีดอว (Nay Pyi Taw) 
จํานวนประชากร : 88.5 ลานคน (2008) 
กลุมชาติพันธุ : แบงกลุมชาติพันธุตางๆ เปน 54 กลุม โดยมีกลุมชาติพันธุ

กิญหหรือเหวียด รอยละ 87.34 สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 
13 เปนชนกลุมนอยอีก 53 กลุม ไดแก ชนเผาไต ถายหรือไท 
เหม่ือง ฮวาหรือจีน เขมร หนุง มง เยา ซาราย แอแด และ   
บานา  

ระบบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรค 
คอมมิวนิสตเวียดนาม (Communist Party of Vietnam) 

ภาษาที่ใช  :  เวียดนาม 
ศาสนา : พุทธ นิกายมหายาน คริสต นิกายคาทอลิก  

และโปรแตสแตนท อิสลาม กาวดาย และฮวาหาว แต 
ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ80 จะระบุในบัตรประจําตัว 
ประชาชนวา “ไมนับถือศาสนาใด”  

สกุลเงินตรา  : ดง (Dong) 
GDP   : 84.98 พันลานดอลลารสหรัฐ (2008) 
รายไดตอหัว/ป  : 1,024 ดอลลารสหรัฐ (2008) 
อุตสาหกรรมหลัก : การกอสราง การทําเหมืองแร ไฟฟา นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ  

ซีเมนต ฟอสเฟต  และเหล็ก 
สินคาสงออกหลัก : นํ้ามันดิบ เสื้อผา รองเทา ขาว ผลิตภัณฑจากไม กาแฟ   

ยางพารา  งานฝมือและผลิตภัณฑอาหารทะเล    
สินคานําเขาหลัก : เคร่ืองจักร นํ้ามันและกาซธรรมชาติ เหลก็ วัสดุสิ่งทอ และ 

พลาสติก   
 



 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการศึกษาระหวาง 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

19 

ภาคผนวก 6 
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนท่ีควรพจิารณา 

ในการทําความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
 
สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 
(บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

1. มหาวิทยาลัยราชธาน ี
2. วิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 
3. วิทยาลัยนครราชสีมา 
4. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 
6. มหาวิทนาลัยวงษชวลติกุล 

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
2. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3. วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธาน ี
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
5. วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธาน ี 
6. วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล 
7. วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 
8. วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ  
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9. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
10. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย 
12. วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย 
13. วิทยาลัยการอาชีพนางรอง 
14. วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
15. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 
16. วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรินทร  
17. วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร  
18. วิทยาลัยการอาชีพทาตูม 
19. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 
20. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 
21. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
22. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
24. วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
25. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
26. วิทยาลัยการอาชีพกันทรลกัษ 
27. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
28. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
29. วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย 
30. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคณู ปริสุทฺโธ 
31. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
32. วิทยาลัยอาชวีศึกษานครราชสีมา 
33. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 
34. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
35. วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 
36. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ 
37. วิทยาลัยการอาชีพพิมาย  
38. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
39. วิทยาลัยการอาชีพปากชอง 
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สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 
(สระแกว จันทบุรี ตราด) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

1. มหาวิทยาลัยบูรพา  
- วิทยาเขตจันทบุรี 
- วิทยาเขตสระแกว 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

1. วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว 
3. วิทยาลัยการอาชีพวังนํ้าเยน็ 
4. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
5. วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี 
6. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 
7. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
8. วิทยาลัยเทคนิคตราด 
9. วิทยาลัยสารพัดชางตราด 
40. วิทยาลัยการอาชีพบอไร 

 
สถาบันการศึกษาภาคเหนือที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดานการศึกษา 
ระหวางไทย-ลาว 
(เชียงราย เชยีงใหม อุตรดิตถ นาน) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
3. มหาวิทยาลัยแมโจ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (เชียงใหม เชยีงราย ตาก พิษณุโลก) 
 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

1. มหาวิทยาลัยพายัพ 
2. มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 
3. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 
 

วิทยาลัยอาชวีศึกษา 
1. Hวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
2. Hวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
3. Hวิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงใหม 
4. Hวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 
5. Hวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
6. Hวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
7. Hวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
8. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
9. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชยีงราย 
10. วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย  
11. HวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายH  
12. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  
13. วิทยาลัยการอาชีพเทิง  
14.  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชยีงรุง 
15. วิทยาลัยเทคนิคนาน 
16. วิทยาลัยสารพัดชางนาน 
17. วิทยาลัยการอาชีพปว 
18. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 
19. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ 
20. วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุตรดิตถ 
21. วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 
22. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
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 H  
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางไทย-ลาว 
H(หนองคาย มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแกน เลย) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
4. มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

10. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. มหาวิทยาลัยราชธาน ี
12. วิทยาลัยโปลีเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชยี 
14. วิทยาลัยสันตพล 

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

41. วิทยาลัยเทคนิคเลย 
42. วิทยาลัยการอาชีพดานซาย 
43. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 
44. วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
45. วิทยาลัยเทคนิคนํ้าพอง 
46. วิทยาลัยอาชวีศึกษาขอนแกน 
47. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน 
48. วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ 
49. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
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50. วิทยาลัยการอาชีพพล 
51. วิทยาลัยเทคนิคอุดร 
52. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
53. วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุดรธานี 
54. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวอุดรธานี 
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
56. วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  
57. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป  
58. วิทยาลัยการอาชีพบานผือ  
59. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
60. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 
61. วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย 
62. วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ 
63. วิทยาลัยการอาชีพเซกา  
64. วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 
65. วิทยาลัยสารพัดชางนครพนม  
66. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
67. วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร  
68. วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน  
69. HวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมH  
70. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  
71. Hวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย H  
72. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
73. วิทยาลัยอาชวีศึกษามหาสารคาม 
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
75. HวิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคามH  
76. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  
77. วิทยาลัยการอาชีพวาปปทมุ 
78. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
79. Hวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
80. วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธาน ี
81. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
82. วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธาน ี 
83. วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล 
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84. วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 
85. วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ  

 
สถาบันการศึกษาภาคเหนือ-กลางตอนบนที่ควรพจิารณาในการทําความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางไทย- พมา 
(พิษณุโลก เชยีงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก  กําแพงเพชร) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
9. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตลําปาง 
12. มหาวิทยาลัยแมโจ 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (เชียงใหม เชยีงราย ตาก พิษณุโลก) 

 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

4. มหาวิทยาลัยพายัพ 
5. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 
6. วิทยาลัยลุมนํ้าปง 
7. มหาวิทยาลัยโยนก 
8. วิทยาลัยพิษณุโลก 
9. มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

23. Hวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
24. Hวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
25. Hวิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงใหม 
26. Hวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 
27. Hวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
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28. Hวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
29. Hวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
30. Hวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน 
31. Hวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง 
32. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
33. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชยีงราย 
34. Hวิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย  
35. Hวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  
36. Hวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  
37. Hวิทยาลัยการอาชีพเทิง  
38. HHวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชยีงรุงH        
39. HHวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากH   
40. HHวิทยาลัยสารพัดชางตาก H  
41. HHวิทยาลัยการอาชีพแมสอด H    
42. HHวิทยาลัยการอาชีพบานตาก H   
43. HHวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรH    
44. Hวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร   
45. HHวิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชรH   
46. HHวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีH   
47. HHวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   
48. HHวิทยาลัยเทคนิคสองแคว   
49. HHHวิทยาลัยอาชวีศึกษาพิษณุโลกH   
50. HHHวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกH   
51. HHวิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก   
52. HHHวิทยาลัยการอาชีพนครไทย H 

H  
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สถาบันการศึกษาภาคตะวันตก ที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดานการศึกษา 
ระหวางไทย- พมา 
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ไดรับมอบหมายใหดูแลการศึกษาภาคตะวันตก) 
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม 
3. วิทยาเขตสารสนเทศ จ.เพชรบุรี 
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

มหาวิทยาลัยเอกชน 
1. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอรประเทศไทย 
2. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
3. วิทยาลัยแสงธรรม  

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

1. HวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีH  
2. HวิทยาลัยอาชวีศึกษาเพชรบุรีH  
3. Hวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
4. Hวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี 
5. Hวิทยาลัยการอาชีพเขายอย  
6. Hวิทยาลัยการอาชีพบานลาด 
7. HวิทยาลัยเทคนิคประจวบครีีขันธH  
8. HวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลH  
9. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
10. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  
11. HวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีH  
12. HวิทยาลัยเทคนิคโพธารามH  
13. HวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีH  
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14. วิทยาลัยสารพัดชางราชบรีุ  
15. วิทยาลัยการอาชีพบานโปง  
16. วิทยาลัยการอาชีพปากทอ  
17. HวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีH  
18. HวิทยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรีH  
19. HวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุH  
20. HวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรีH  
21. HวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีH  
22. Hวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน H  
23. HวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมH  
24. Hวิทยาลัยอาชวีศึกษานครปฐม H  
25. วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม  
26. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  
27. Hวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) H  
28. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  

 
สถาบันการศึกษาภาคใตที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดานการศึกษา 
ระหวางไทย - พมา 
(ชุมพร ระนอง) 
 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

1. วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
2. HวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองH  
3. HวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีH  
4. Hวิทยาลัยเทคนิคชุมพร H  
5. Hวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร H  
6. Hวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักด์ิH  
7. Hวิทยาลัยสารพัดชางชุมพร H  
8. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  
9. วิทยาลัยการอาชีพทาแซะ 
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สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรพิจารณาในการทําความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางไทย-เวยีดนาม 
(หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 
4. มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

1. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 
3. วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย 
4. วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ 
5. วิทยาลัยการอาชีพเซกา  
6. วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 
7. วิทยาลัยสารพัดชางนครพนม  
8. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
9. วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร  
10. วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน  
11. HวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมH  
12. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  
13. Hวิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย H  
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ภาคผนวก 7 
รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชงิปฏิบตัิการครั้งที่ 1 

วันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ 

 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
1. คุณประพัฒนพงษ เสนาฤทธิ ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ปรึกษาสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. คุณยุวดี ภูริโภไคย เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ 8 ว 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

3. คุณภัสศรี ศิริประภา เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ 6 ว 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

4. คุณขนิษฐา หานิรัติศัย หัวหนากลุมสารสนเทศตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

5. คุณอดิศร  เสมแยม นักวิจัยประจําสถาบันเอเชียศึกษา   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6. ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารยประจํากลุมสาขาวชิาการพยาบาล
ผูใหญและผูสงูอายุ   
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

7. คุณพรพิมล  ตรีโชต ิ นักวิจัยประจําสถาบันเอเชียศึกษา   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. คุณขนิษฐา คนัธะวชิัย นักวิจัยประจําสถาบันเอเชียศึกษา   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 8 
รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชงิปฏิบตัิการครั้งที่ 2 

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชุม 2 ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
1. คุณประพัฒนพงษ เสนาฤทธิ ์ ที่ปรึกษารฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. คุณยุวดี ภูริโภไคย เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ 8 ว 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

4. คุณขนิษฐา หานิรัติศัย หัวหนากลุมสารสนเทศตางประเทศ 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

5. คุณสมใจ ธีรทัศน หัวหนากลุมความรวมมือระดับภูมิภาค 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

6. คุณอดิศร  เสมแยม นักวิจัยประจําสถาบันเอเชียศึกษา    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7. ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารยประจํากลุมสาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ   
คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

8. คุณพรพิมล  ตรีโชต ิ นักวิจัยประจําสถาบันเอเชียศึกษา    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. คุณขนิษฐา คนัธะวชิัย ผูชวยวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10. คุณมนทกานต ฉิมมามี ผูชวยวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11. คุณธิติยา ปานมณี เลขานุการโท 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

12. คุณอุษา คงสาย นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา 

13. คุณวัฒนาโสภี สุขสอาด นักวิชาการศกึษา 
สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

14. คุณชุลี ศรีนวล นักวิชาการศกึษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

15. คุณพิชามญชุ ศรีดุรงคธรรมพ นักวิชาการศกึษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

16 คุณรุงอรุณ โอมาศ นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)  

17. คุณวรรณวิมล ภักดี นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)  

18. คุณสุรีรัตน โพธิพิมพ นักวิเทศสหการ ชํานาญการ 
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 
ระหวางประเทศ (สพร.) 

19. คุณอธิปไตย โพแดง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการพิเศษ) 
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

20. คุณชนัดดา หุนสวัสด์ิ นักวิเทศสัมพันธปฏิบตัิการ  
สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

21. คุณสุวัจน แววนัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

22. คุณพิมพวรัชตุ เมืองนา สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

23. คุณวัลลภ โพธา ลูกจางโครงการ 
24. คุณศิวะพร ภูพันธ ผูชวยวิจัย 

 
 




