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จากบรรณาธิการ         
From the Editor 

 

ขยับขยายไปยังภูมิภาคใกล้เคียง โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก 
รวมถึงประเทศที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันในระดับโลกอย่าง 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จึงขอเชิญชวนผู้อ่านติดตามเนื้อหาใน  
ฉบับหน้าเกี่ยวกับความสำคัญของเอเชียตะวันออกและการ
สร้างประชาคมเอเชียตะวันออกโดยใช้การศึกษาเป็นกลไก
สำคัญ พบกันฉบับหน้า.....สวัสดี 

 

Since 1956, UNESCO has participated in the 
commemorations of historic events and in the anniversaries 
of eminent personalities celebrated by Member States and 
Associate Members, in order to give them worldwide 
significance. Last year, the 35th UNESCO General 
Conference approved the listings of the 100th anniversaries 
of the birth of two eminent Thai personalities in this list of 
anniversaries for 2010-2011: the Thai composer Euah
Suntornsanan was recognized for his outstanding 
contribution to music and former Prime Minister and author, 
M.R.KukritPramoj, for his contribution to education, culture, 
social science, humanity and mass communication.   
The Bureau of International Cooperation, which also serves 
as the Secretariat of the Thai National Commission for 
UNESCO, joins the celebrations with a special feature on the 
centenary of the birth of Euah Suntornsanan on 21 January 
2010. We would also like to draw our readers’ attention to 
commemoration activities and events organized by the 
Suntaraporn Foundation to celebrate this auspicious 
occasion in collaboration with public and private sector 
partners from now until next year. A special feature to 
celebrate the centenary of the birth of M.R. Kukrit Pramoj on 
20 April 2011 will be published in a later edition of the 
Bulletin.  

This issue also contains reports from the 9th Meeting of 
High Level Group on Education for All (EFA) in Ethiopia 
which was attended by Mr. Chinnaworn Boonyakiat, the   
Thai Minister of Education. Since Thailand will host this event 
in 2011, the Minister was kindly asked to deliver a closing 
speech. The Minister also attended the 45thSEAMEOCouncil
Conferenceandthe5thASEANEducationMinistersMeeting,
hosted by the Philippines. In addition, continuing our series 
on world heritage, we move to Peru and present the mystery 
of the NazcaLines which researchers interpret as either an 
extra-terrestrial symbol or an astronomical map. 

The next issue of the Bulletin will focus on East Asia. 
Thailand, as a member of ASEAN is committed to the 
building of the ASEAN community by 2015. Already ASEAN 
cooperation is expanding to include neighbouring countries 
in the East Asian region such as China, Japan and South 
Korea. Education plays a key role in the community building 
process and we would like to highlight some of the initiatives 
being taken. 

Until the next issue. 

ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 35 ของ  
ยูเนสโกที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปีที่  

ผ่านมา ยูเนสโกได้มีมติประกาศยกย่องบุคคลสำคัญ
จากประเทศไทยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี 

2553 - 2554 จำนวน 2 ท่าน คือ นายเอื้อ สุนทรสนาน ผู้มี  
ผลงานโดดเดน่ทางดา้นวฒันธรรม (สาขาดนตร)ี และ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ 

ปราโมช ซึ่งมีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน สำนักความสัมพันธ์  
ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนัก
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส  
ดังกล่าวด้วยการนำเสนอบทความเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณอันดีงาม  
ที่ท่านทั้งสองได้สร้างคุณูปการในหลายด้านต่อประเทศไทย โดยใน
วาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ในวันที่ 21 มกราคม 2553 ของ  
นายเอื้อ สุนทรสนาน หรือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้นำเสนอประวัติของ
ครูเอื้อ รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี 2553 - 2554 ซึ่งจัดโดย  
มูลนิธิสุนทราภรณ ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน คนไทย  
ส่วนใหญ่รู้จักและจดจำครูเอื้อในฐานะผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์และ  
เพลงสุนทราภรณ์ที่ไพเราะจับใจคนไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อน  
ให้เห็นว่าครูเอื้อเป็นคีตศิลปินที่มีความสามารถในด้านการดนตรี  
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 
เมษายน 2554 ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช วารสารความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปี 2554 จะได้นำเสนอ
บทความเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านด้วยเช่นกัน จึง  
ขอเชิญชาวไทยและผู้อ่านทุกท่านร่วมรำลึกถึงครูเอื้อ สุนทรสนาน 
รวมถึงติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ พร้อมกัน
ในโอกาสนี้ 

วารสารฉบับนี้มีสาระสำคัญประกอบด้วยผลการประชุมด้าน
การศึกษากับต่างประเทศหลายเรื่อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม
ระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศ
เอธิโอเปีย และเนื่องจากประเทศไทยได้รับความเห็นชอบให้เป็น  
เจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไปในปี 2554 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธี
ปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นายชินวรณ์ บุญยเกียรต ิ  
ยังได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 45 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ครั้งที่ 5 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ ส่วนบทความ
มรดกโลกนำเสนอถึงความลึกลับซับซ้อนของ เส้นปริศนานาสก้า   
ในประเทศเปรู ภาพลายจำหลักบนทะเลทรายนาสก้า ที่ถูกตีความว่า
เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ต่างดาวสร้างไว ้ หรือแท้จริงแล้วคือเส้นทาง  
การโคจรของดาวบนฟ้า ติดตามคำตอบที่ยังคงเป็นคำถามได้จาก
บทความมรดกโลก 

การที่ประเทศไทยกำลังจะมุ่งสู่การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน ภายในปี 2558 ขณะเดียวกันความร่วมมือในด้านต่างๆ   
ที่มิได้จำกัดแต่เพียงในประเทศสมาชิกอาเซียน หากแต่ยังเติบโต  
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
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ประวัติโดยย่อ

Born on 21 January B.E. 2453 (1910) in Samut Songkram 

province, Euah Suntornsanan was a very gifted Thai musician and 

composer. He studied music at the Pran Luang School, an 

institution founded by King Rama VI. Some years later he 

established his own band which was called, ‘Suntaraporn’, a name 

he went by throughout his singing career. As a composer, 

however, he always used his real name. Euah Suntornsanan 

played a key role in preserving old-style Thai songs for the next 

generation. He actually documented the previously 

undocumented music. His contribution to contemporary Thai 

music is priceless. Thanks to his devotion to Thai music, UNESCO 

honored Euah Suntornsanan, among other great people of the 

world, as one of the personalities of the year 2010.  

ครเูอือ้ สนุทรสนาน หรอื “สนุทราภรณ”์ 

เกดิเมือ่วนัเสารท์ี ่๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ 

ที่ตำบลโรงหวี อำเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เป็นบุตรชายคนสุดท้อง  

ของนายดีและนางแส สุนทรสนาน ซึ่ง  

เป็นชาวสวนโดยกำเนิด แต่บิดามีความ

สามารถพิเศษด้านการแกะสลักหนังใหญ่  

ตอ่มาไดย้า้ยมาอยูใ่นกรงุเทพมหานคร 

และเข้า เรียนที่ โ รง เรียนพรานหลวงซึ่ ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๖ ทรงตั้งขึ้นบริเวณสวนมิสกวัน 

โดยเปิดสอนดนตรีทุกประเภท ภาคเช้า

เรียนวิชาสามัญ ภาคบ่ายเรียนวิชาดนตรี  

มีพระ เจนดุ ริ ยางค์ เป็ นอาจารย์ ใหญ่   
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ในปัจจุบัน) หลังจากนั้น ได้โอนไปอยู่  

กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ใน

ปัจจุบัน) โดยรับตำแหน่งหัวหน้าแผนก

บันเทิง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จวบจน

เกษียณราชการในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ แต ่ 

ไดร้บัการวา่จา้งตอ่ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ

อกี ๒ ป ี

ในระหว่างรับราชการนี้ ครูเอื้อได้  

ก่อตั้งวงดนตรีส่วนตัวขึ้น เนื่องจากเห็นว่า

เป็นการไม่เหมาะสมที่จะนำวงดนตรีของ

ราชการไปรับเล่นงานบรรเลงของเอกชน 

โดยคุณประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง เพื่อนสนิทได้

นำนามสกุลของครูเอื้อ คือ “สุนทรสนาน” 

สนธิกับชื่อคนรัก คือ “อาภรณ์” เกิดเป็นชื่อ

ใหม่ที่ไพเราะเหมาะเจาะว่า “สุนทราภรณ์” 

ทั้งนี้ ชื่อ “สุนทราภรณ์” นี้นอกจากจะใช้

เป็นชื่อวงดนตรีแล้ว ครูเอื้อยังใช้เป็น

นามแฝงในเวลาขับร้องเพลงด้วย จะเห็นว่า

ในการแต่งทำนองเพลง ท่านจะใช้ชื่อ “เอื้อ 

สุนทรสนาน” แต่เพลงทุกเพลงที่ขับร้องจะ

ใช้นามว่า “สุนทราภรณ์” ต่อมาครูเอื้อได้

สมรสกับคุณอาภรณ์ กรรณสูต มีธิดาเพียง

คนเดียวคือ อติพร ซึ่งได้รับผิดชอบดูแลงาน

ทั้งหมดของสุนทราภรณ์ จนทุกวันนี้  

คุณูปการต่อวงการเพลงไทย

ตลอดระยะเวลาการทำงานกวา่ ๖๐ ป ี

ครูเอื้อ สุนทรสนานได้ปรับเปลี่ยนโฉมหน้า

วงการดนตรีของไทยและสร้างสรรค์ผลงาน

ทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังมากมาย งานเพลงของ

ท่านได้รับการยอมรับว่า มีความสมบูรณ์ทั้ง

ทางวรรณศิลป์และคีตศิลป์ เป็นงานศิลปะ

ชั้นสูงที่ทั้งไพเราะและลึกซึ้งทางท่วงทำนอง

และสำนวนภาษา ช่วยขัดเกลาและยก

ระดับจิตใจของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้มีความ

ประณตี ละเอียดลออ 

คนรุ่นหลังอาจไม่ทราบว่าครู เอื้ อ  

มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ให้เพลง  

ไทยเดิมยังคงอยู่คู่กับสังคมไทย เนื่องจาก

ในสมัยที่รับราชการอยู่ที่กรมมหรสพได้รับ

มอบหมายใหจ้ดโนต้จากเครือ่งดนตรไีทยเดมิ 

เนื่องจากเพลงไทยเดิมก่อนหน้านั้นใช้วิธี

การเรียนแบบโบราณคือจากปากต่อปาก 

ไม่เคยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ครูเอื้อ

และเพื่อนๆ จากโรงเรียนพรานหลวงซึ่งได้

เคยเรียนหลักสูตรดนตรีคลาสสิกของชาติ

ตะวันตก จึงได้บันทึกเพลงไทยเดิมเป็นโน้ต

สากลไว้ใช้จนทุกวันนี้ 

ต่อมาในขณะที่รับราชการ ม.ล.ขาบ 

กุญชร อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้น 

ได้มีดำริให้นำเครื่องดนตรีไทย อาทิ ระนาด 

ซออู้ ฯลฯ มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรี

“ ครูเอื้อยังถือเป็นคีตศิลปินระดับแนวหน้าของ


กรุงรัตนโกสินทร์
 ท่านมีความสามารถรอบด้าน
 เป็น


นักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี


ได้หลายชนิด
 อาทิ
 ไวโอลิน
 แซ็กโซโฟน
 และคลาริเน็ต



ทั้งยังเป็นนักร้อง
 นักแต่งทำนองเพลง
 หัวหน้าวง
ดนตรี
 ผู้ควบคุมวง
 และครูผู้เชี่ยวชาญ
 ท่านมีผลงาน
ร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆ
มากถึง

๒,๐๐๐
เพลง”

ท่านเห็นว่าครูเอื้อมีความสามารถพิเศษ

นอกจากจะเรียนไวโอลินแล้ว ยังให้หัดเป่า

แซ็กโซโฟนด้วย เพียงสองปีต่อมา ความ

สามารถของครูเอื้อก็ประจักษ์ชัดแด่คณะ

ครูทั้งหลาย จึงได้รับการบรรจุให้เข้ารับ

ราชการประจำกองเครื่องสายฝรั่งหลวง 

กระทรวงวัง รับพระราชทานยศเป็น 

“เด็กชา” จากนั้น จึงเลื่อนขึ้นเป็น “พัน

เด็กชาตรี” และ “พันเด็กชาโท” ตามลำดับ 

ตอ่มา ในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ ครเูอือ้ถกูโอน

ไปรบัราชการสงักดักรมมหรสพ (กรมศลิปากร 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

สากลจนเกิดเป็นแนวเพลงแนวใหม่ที่  

เรียกว่า “สังคีตสัมพันธ์” และใช้บรรเลงกับ

เพลงไทยเดิมที่นำมาเรียบเรียงใหม่ อาทิ 

เพลงพรพรหม (ดัดแปลงทำนองมาจาก

เพลงแขกมอญบางขุนพรหม) เสี่ยงเทียน 

(ดดัแปลงทำนองมาจากเพลงลาวเสีย่งเทยีน 

๒ ชั้น) รักบังใบ (ดัดแปลงทำนองมาจาก

เพลงบังใบ) และบรเทศ (ดัดแปลงทำนอง

มาจากเพลงต้นบรเทศ) ซึ่งเป็นการผสม

ผสานความเป็นตะวันตกเข้ากับความเป็น

ตะวนัออกไดอ้ยา่งสมบรูณท์ีส่ดุ  

ครูเอื้อยังถือเป็นคีตศิลปินระดับแนว

หน้าของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านมีความ

สามารถรอบด้าน เป็นนักดนตรีที่มีความ

สามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้หลาย

ชนิด อาทิ ไวโอลิน แซ็กโซโฟน และ  

คลาริเน็ต ทั้งยังเป็นนักร้อง นักแต่งทำนอง

เพลง หัวหน้าวงดนตรี ผู้ควบคุมวง และ  

ครูผู้ เชี่ยวชาญ ท่านมีผลงานร่วมกับครู

เพลงท่านอื่นๆ มากถึง ๒,๐๐๐ เพลง โดย

เนื้อหาของเพลงนั้นมีความหลากหลาย 

อาทิ เพลงถวายพระพร ปลุกใจ เทศกาล 

สถาบัน เยาวชน จังหวัดและสถานที่  

ท่องเที่ยว รวมถึงเพลงที่เกี่ยวกับความรัก 

ธรรมชาติ ศาสนา และปรัชญาชีวิต ใน  

ท่วงทำนองที่มีความหลากหลายทั้งเพลง  

ที่มีมาจากไทยเดิม เพลงแบบตะวันตก 

อาทิ แจ๊ซ บลูส์ คันทรี่ และเพลงไทยที่  

มาจากประเทศอื่นๆ ในเอเชีย อาทิ จีน และ

แขก รวมไปถึงเพลงลีลาศที่ประพันธ์ไว้  

ทุกจังหวะ ตั้งแต่จังหวะที่รู้จักกันทั่วไป

อย่างบีกิน วอลทซ์ แทงโก้ จนถึงจังหวะที่  

หาฟังได้ยากในปัจจุบันอย่างแซมบ้า   

แมช็ทโ์ปเตโต ้และบนันีฮ่อ็บ รวมถงึยงัไดเ้ปน็

ผู้คิดค้นจังหวะใหม่ คือ ตะลุงเท็มโป้ ด้วย

การนำเพลงตะลุงจากทางตอนใต้ของไทย 

มาปรับให้เป็นจังหวะสำหรับการลีลาศแบบ

สากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

อย่างไรก็ตาม ครูเอื้อได้กล่าวไว้อย่าง

ชัดเจนว่าความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตมิใช่

อยู่ที่ชื่อเสียงหรือเงินทองที่ได้รับ แต่คือการ

ที่ ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดใต้  

เบื้องพระยุคลบาทด้านเพลงพระราชนิพนธ์ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน

บทเพลงพระราชนิพนธ์หลายบทเพลงให้  

ครูเอื้อ และวงดนตรีสุนทราภรณ์นำไป

บรรเลงเป็นวงแรก นอกจากนี้ ครูเอื้อยังได้

บันทึกเสียงเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน 

เป็นคนแรกอีกด้วย ส่วนเพลงพระราช

นพินธ ์“พระมหามงคล” นัน้ พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เป็นเพลง

บรรเลงประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่ใช้

บรรเลงเป็นเพลงเปิดวงทุกครั้งเพื่อความ

เปน็สริมิงคลสงูสดุเสมอมาตราบจนปจัจบุนั

นี้ นับเป็นวงดนตรีวงเดียวของไทยที่ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้  

ผลงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ

การก่อตั้งโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี 

ในป ีพ.ศ. ๒๕๑๒ โดยครเูอือ้ไดใ้หเ้หตผุลไว้

ว่า “จากประสบการณ์ทำงานกว่า ๓๐ ปี 

ผมเห็นว่านักร้องในประเทศไทยส่วนใหญ่  

ไม่สามารถอ่านโน้ตได้ ทำให้ต้องพึ่งพา  

นักดนตรีเป็นพี่ เลี้ยงเสมอ” และเหตุผล

สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อผลิตนักร้อง

นั ก ด น ต รี ป้ อ น ว ง ด น ต รี สุ น ท ร า ภ ร ณ์   

และอนุรักษ์แนวเพลงสุนทราภรณ์ซึ่งมี   

“ทางเพลง” เป็นของตนเองไม่เหมือนกับ  

เพลงอื่นๆ ให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างถูกต้อง   

ว ง ด น ต รี สุ น ท ร า ภ ร ณ์ แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น  

สุนทราภรณ์ภายใต้การควบคุมของครูเอื้อ 

ได้ผลิตนักร้องคุณภาพมากมาย ซึ่งรวมถึง

ศิลปินแห่งชาติถึงสี่ท่าน นั่นคือ คุณเพ็ญศรี 

พุม่ชศูร ีคณุรวงทอง ทองลัน่ธม ม.ร.ว.ถนดัศร ี

สวัสดิวัตน์ และคุณมัณฑนา โมรากุล 

นอกจากนี้ ยังมีนักร้องที่มีชื่อเสียงอีก  

“ ครู เอื้อ
 สุนทรสนาน
 หรือ
 “สุนทราภรณ์”
 เจ้าของฉายาขุนพลเพลงแห่ง


กรุงรัตนโกสินทร
์ เป็นศิลปินด้านดนตรีของไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ


ยูเนสโก
(UNESCO)
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี
๒๕๕๓
-
๒๕๕๔
”
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หลายท่าน อาทิ คุณศรวณี โพธิเทศ และ

คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส คุณดาวใจ ไพจิตร 

คุณพรศุลี วิชเวช รวมนักเรียนที่ได้ผ่านการ

ฝึกฝนที่โรงเรียนแห่งนี้นับหมื่นคน 

และที่สำคัญที่สุดคือผลงานของครูเอื้อ 

ยังมิได้เป็นที่รู้จักแต่ภายในประเทศไทย  

และหมูช่าวไทยเทา่นัน้ แตเ่พลงหลายๆ เพลง 

ของทา่น โดยเฉพาะเพลงรำวงลอยกระทง ซึง่

ไดร้บัการแปลเปน็ภาษาองักฤษและเผยแพร่

ไปทั่วโลก ถือเป็นเพลงไทยที่ชาวต่างชาติ

รู้จักดีที่สุด ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้า

และวิถีชีวิตของไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ  

มาช้านานได้เป็นอย่างด ี เป็นบทเพลงที ่ 

นำมาซึ่งมิตรภาพและความสามัคคีทั้งใน

หมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ และต้อง

ยอมรับว่าเพลงของท่านผสมผสานความ

เป็นตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว 

ทั้งยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษาในยุคต่างๆ 

และที่สำคัญ ยังหล่อหลอมความเป็น  

อันหนึ่งอันเดียวและยกระดับจิตใจของผู้ฟัง 

เน้นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเรื่อง

ความสามัคคี สันติภาพ และขันติเป็น

สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์และ  

เป้าหมายของยูเนสโกเป็นอย่างดี 

จึงไม่น่าแปลกใจที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน 

หรือ “สุนทราภรณ์” เจ้าของฉายาขุนพล

เพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเป็นศิลปิน

ด้านดนตรีของไทยคนแรกที่ ได้รับการ

ยกย่องจากคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม

ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ

ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม  

แห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก 

(Personality of the Year 2010) ใน

โครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและ

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประจำ

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  

การดำเนินงานฉลอง๑๐๐ปี ครูเอื้อ
สุนทรสนาน

นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิ  

สุนทราภรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหลากหลาย 

เพื่อร่วมฉลองวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเอื้อ 

สุนทรสนาน และในโอกาสที่ได้รับการ

ยกย่องจากยูเนสโกในครั้งนี้โดยได้รับการ

สนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครฐั และเอกชน 

อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีการจัดงานงาน

ฉลองเรือ่ยไปจนถงึเดอืนมกราคม ป ี๒๕๕๔ 

กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว 

ได้แก่ การเปิดงานฉลองและนิทรรศการ 

๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ 

บริเวณลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ อัมพวา

ชยัพฒันานรุกัษ ์เมือ่วนัที ่๙ มกราคม ซึง่จดัขึน้ 

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนมกราคม 

ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

และการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม  

เปิดถนน “ครูเอื้อ สุนทรสนาน” ความยาว 

๒.๕ กม. ที่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๑ มกราคม ซึ่ง

เป็นวันเกิดครบรอบปีที่ ๑๐๐ ของครูเอื้อ 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น

ประธาน ถนนสายนี้ตัดผ่านหน้าบ้านเกิด  

ครูเอื้อ และวัดราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นสถานที่

ที่ครูเอื้อเข้าเรยีนหนงัสอืเปน็โรงเรยีนแรก ใน

วันเดียวกันนั้นเอง ยังได้ร่วมกับบริษัท 

อสมท จำกัด (มหาชน) จัดรายการพิเศษ

ทางสถานโีทรทศันโ์มเดริน์ไนน ์“รอ้ยป ีรอ้ยใจ

เทิดไท้ องค์ราชัน” บรรเลงโดยวงดนตร ี 

สุนทราภรณ์วงใหญ่ ร่วมด้วยนักร้องตั้งแต่

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธาน

น ำ ที่ ป รึ ก ษ า แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร มู ล นิ ธิ  

สุนทราภรณ์ ศิลปินนักร้อง และแฟนเพลง  

สุนทราภรณ์รวม ๑๐๐ คน ขับร้องเพลง 

“ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” ร่วมกันเป็นการ

เปิดรายการ  

สำหรับงานมหกรรมดนตรี “๑๐๐ ปี  

ครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก” 

จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แหง่ประเทศไทย ในวนัที ่๒๓ - ๒๔ มกราคม 

๒๕๕๓ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จ  
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v  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ 

เป็นองค์ประธานในรอบปฐมทัศน์ ทั้งนี้ 

กระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิสุนทราภรณ์ 

ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้โดยไม่หักค่า

ใชจ้า่ยจากการจดังานนี ้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช

อัธยาศัย ส่วนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด   

ยังได้ผลิตดวงตราไปรษณียากรรูปครูเอื้อ 

สุนทรสนาน เพื่อร่วมฉลองในวาระพิเศษนี้  

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ

องค์การยูเนสโกที่ให้มีการจัดงานฉลอง

บุคคลสำคัญของโลกนอกประเทศบ้านเกิด 

กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ให้การสนับสนุน

มูลนิธิสุนทราภรณ์ในการนำวงดนตรี  

สุนทราภรณ์ เดินทางไปเปิดการแสดง

คอนเสิร์ต “สุนทราภรณ์คอนเสิร์ต In USA 

ร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน 

บคุคลสำคญัของโลก” ณ นครลอสแองเจลสิ 

และลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ

วนัที ่๒๒ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ รวม ๓ รอบ 

ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก  

เป็นจำนวนมาก อาทิ งานแสดงคอนเสิร์ต 

“ด้วยใจรัก... สุนทราภรณ์ ครั้งที่ ๓” ใน  

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ   

โรงละครแห่งชาติ การประกวดร้องเพลง

ระดับเยาวชน “สวนดุสิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี 

ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” ร่วมกับ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ ในวนัอาทติย์

ที ่๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ งานเปิดฐานรูปปั้น

ใหม่ที่อนุสรณ์สถานครูเอื้อ สุนทรสนาน   

ที่หน้าเวทีลีลาศ สวนลุมพินี พร้อมกับงาน

ฉลองครบรอบ ๗๑ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดย

จะมีกิจกรรมวันครอบครัวสุนทราภรณ์ และ

การแสดงดนตรีตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 

เป็นต้นไป และงานฉลองที่ อ.อัมพวา ใน  

วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ งานสนุทราภรณ์

วิชาการครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม 

๒๕๕๔ ต่อด้วยการแสดงละครเวที กว่าจะ

รักกันได้ สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล ที่   

M Theatre ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เป็นต้นไป รวม 

๙ รอบ และท้ายที่สุดนี้ ขอเชิญชวนให้  

คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานฉลอง 

๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน เจ้าของฉายา 

“ขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็น

นักดนตรีไทยคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็น

บุคคลสำคัญของโลก 

สนใจรับทราบรายละเอียดกิจกรรม

เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก า ร  

สุนทราภรณ์ โทร. ๐๘ ๑๖๔๙ ๓๖๓๕ 

และ ๐๘ ๑๒๘๕ ๑๔๒๗ หรือ 

www.websuntaraporn.com และ 

soontaraporn@gmail.com 
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การประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 9 

v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

The 9th High Level Group Meeting on EFA took place between 

23 and 25 February 2010 in Ethiopia. This annual meeting aims to 

support countries in their achievement of the six EFA goals as 

proposed in the Dakar Framework for Action. Participants 

discussed the impact of the global economic and financial crisis 

on meeting the EFA goals. Particular attention was given to the 

promotion of inclusive education and to reaching disadvantaged 

and marginalized groups. The Thai Minister of Education,   

Mr. Chinnaworn Boonyakiat, spoke on the topic of natural   

disaster prevention and preparedness. Since Thailand will 

organize the 10th High Level Group Meeting on EFA in 2011,   

he was also invited to deliver the closing remarks. 

ความเป็นมา

การประชุมระดับสูงด้านการศึกษา
เพือ่ปวงชน เปน็การประชมุทีอ่งคก์ารยเูนสโก  
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่การประชุม
ระดับโลกด้านการศึกษาที่กรุ งดาการ์ 
ประเทศเซเนกัล เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อ
เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการ
ศึกษาเพื่อปวงชนในภาพรวมตามกรอบ
ปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ  
ปวงชนที่กำหนดเป้าหมายในการดำเนิน
การให้บรรลุ เป้ าหมายการศึกษาเพื่ อ  
ปวงชนภายในปี พ.ศ. 2558 และเป็นการ
ยนืยนัพนัธกรณใีนการรว่มมอืกนัดำเนนิการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้บรรลุเป้าหมาย 
พร้อมทั้งระดมทรัพยากรในการดำเนินการ
ให้ประสบผลสำเร็จโดยถือเป็นการประชุม
ระดับผู้นำด้านการศึกษาของประเทศ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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สมาชิกประมาณ 50 ประเทศ ร่วมกับ  
หน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องและ
องคก์ารระหวา่งประเทศดา้นการพฒันาตา่งๆ 
รวมผู้เข้าประชุมประมาณ 200 คน 

การประชุมระดับสูงด้านการศึกษา
เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9 นี้จัดขึ้นที่กรุงแอดดิส 
อบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ระหว่างวันที่ 23 
- 25 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งรัฐบาลเอธิโอเปีย
และสหภาพแอฟริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
องค์การยูเนสโก 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง นี้ มี หั ว ข้ อ ห ลั ก ที่
อภิปรายในการประชุม 2 เรื่อง คือ ผล
กระทบด้านการศึกษาจากวิกฤติการเงิน
และเศรษฐกิจ และกลุ่มด้อยโอกาสและ
ก า ร ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั่ ว ถึ ง 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้จัดอภิปรายในหัวข้อ 
การร่วมกันช่วยเหลือกรณีภาวะฉุกเฉิน : 
สถานการณ์ในเฮติ โดยจะมีการประชุม
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเตรียม
การจัดทำร่างปฏิญญาแอดดิส อบาบา ใน
ประเด็นตามหัวข้อการประชุม และมีการ
ประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อ
กำหนดแนวทางการดำ เนินการตาม
ปฏิญญาแอดดิส อบาบา เพื่อให้การ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนบรรลุเป้าหมาย 

สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีมีขึ้น  
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเป็นการ
อภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดไว้ข้างต้น และ

ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นผู้ เข้าร่วม
อภิปรายในหัวข้อ การร่วมกันช่วยเหลือ
กรณีภาวะฉุกเฉิน : สถานการณ์ในเฮต ิ ซึ่ง
เน้นประสบการณ์ของประเทศไทยในการ
เร่งให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษากับ  
ผู้ประสบภัยสึนามิ ซึ่งนายชินวรณ์ บุณย-
เกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้กล่าวถึงมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำเนินการในช่วงนั้น อาทิ การสนับสนุน
การฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนที่  
สูญเสียญาติพี่น้อง การเร่งระดมสร้าง
อาคารเรียน การจัดการให้ความช่วยเหลือที่
เป็นระบบ ตลอดจนมาตรการระยะยาวที่
จะต้องบรรจุเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในการ
ป้องกันภัยพิบัติและการจัดการกรณีเกิด  
ภัยพิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียน โดยในการประชุมครั้งนี้ ประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทั้ง
ในวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมี
การพิจารณาร่างปฏิญญาแอดดิส อบาบา 
และที่ประชุมได้มอบหมายให้มีคณะ
ทำงานเฉพาะกิจเพื่อปรับร่างปฏิญญา  
แอดดิส อบาบา ก่อนนำเสนอที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรี  

นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงด้าน
การศึกษาครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2554 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทยจึงได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธี  

ปิดการประชุม โดยสรุปได้ว่าประเทศไทย

ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2533 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อ

ปวงชนที่จอมเทียนตามกรอบปฏิบัติการ

จอมเทียน ซึ่งมีมาตรการส่งเสริมการศึกษา

เพื่ อปวงชนมาโดยตลอดและรัฐบาล

ปัจจุบันได้ ให้ความสำคัญกับการจัด  

การศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้จัดสรร  

งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาฟรีให้กับ

ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

15 ปี ทำให้เด็กในชนบทมีโอกาสเข้าถึงการ

ศึกษามากขึ้น สามารถเข้าเรียนตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึ งมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 12 ล้านคน ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้

ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 โดย

ได้ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ  

มุ่งสู่สังคมความรู้ เน้นการพัฒนาทักษะใน

การพึ่งตนเองในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สองนั้นมีเป้าหมายในการสร้างสังคมเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพให้คน

ไทยทุกคน โดยเน้นคุณภาพ โอกาสและ

การมีส่วนร่วม ประเด็นสำคัญคือการ

พัฒนาคุณภาพครูและการเตรียมนักเรียน

ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยัง  



�

v  นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและแรงงานด้วย 

การประชุมระดับสูงด้านการศึกษา
เพื่อปวงชนถือเป็นการร่วมกันแสดงเจตนา-
รมณ์ที่จะเร่งดำเนินการพัฒนาการศึกษา
เพื่อปวงชนให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันทบทวนความ
ก้าวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละรอบปี 
และพิจารณาแนวทางที่จะดำเนินการในปี
ต่อไป ทั้งนี้ หลายประเทศได้ประสบกับ
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้การจัดสรร
งบประมาณทางด้านการศึกษาลดลง ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ดังนั้น จึงควรเน้นให้ความสำคัญ
กับกลุ่มด้อยโอกาสที่พลาดโอกาสเข้ารับ
การศึกษาโดยหลายฝ่ายได้เรียกร้องให้มี
การระดมความร่วมมือกันให้มากขึ้นเพื่อ
ให้การศึกษาเพื่อปวงชนบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ได้กำหนดไว้ และหากปราศจาก
ความพยายามดังกล่าวคาดว่าในปี พ.ศ. 
2558 จะยังคงมีเด็กที่พลาดโอกาสที่จะ  
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนถึง 56 ล้านคน 
โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ในทวีปแอฟริกาและเอเชียใต้ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรจะต้องมีการ  
นำเสนอที่ประชุมที่สำคัญต่างๆ ด้วย เช่น   
การประชุมทบทวนสหัสวรรษการพัฒนา
สหประชาชาติในเดือนกันยายน 2553 การ
ประชุมประเทศ G8 ที่ประเทศแคนาดาใน
เดือนกรกฎาคม 2553 และการประชุม
ประเทศ G20 ที่สาธารณรัฐเกาหลีใน  
เดือนพฤศจิกายน 2553 
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โครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความ
ร่วมมือกับยูเนสโก เกิดขึ้นมาจากประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก
มากว่า 60 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทั้งทาง
ด้านวิชาการ และเงินทุน อาทิ ความร่วมมือ
ในการจัดส่งนักวิชาการเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนา และฝึกอบรม ทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสาร
มวลชน สิ่งเหล่านี้ทำให้สามารถยกระดับ
การศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมากขึ้น ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจาก  
องค์การยู เนสโกทำให้ประ เทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก ดังนั้นรัฐบาล
ไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความ
สำคัญของความร่วมมือในระดับนานาชาติ
จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการทุนรัฐบาลไทย
ภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ชาว

โครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโก

“TrainingWorkshoponAstronomicalScience”

v ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv กุสุมา นวพันธ์พิมล 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

Jointly organized by the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the Ministry of 

Education and the Ministry of Science and Technology, the 

Training Workshop on Astronomical Science took place at the 

Sirindhorn Science Home in Pathum Thani from 17 to 23 January 

2010. The year 2009 was declared the UNESCO International 

Year of Astronomy to celebrate numerous astronomical and 

scientific milestones. For example it marked 400 years since 

humankind’s understanding of the universe changed 

completely as a result of Gallileo Galilei’s use of a telescope   

to study the night sky. This one-week training enabled upper 

secondary teachers from Thailand and four neighbouring 

countries: Laos, Brunei Darussalam, Singapore and Vietnam,   

to gain knowledge and understanding, and to develop practical 

materials for teaching astronomy. 
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ต่างประเทศเข้ามาศึกษาและวิจัยใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการ
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ ล ะ มี ค ว า ม
สัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกองค์การ  
ยูเนสโก นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในด้านวิชาการ
หลายด้าน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการระหว่างกันและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งด้วย  

ในแต่ละปีจะมีการดำเนินโครงการใน
ลักษณะของการจัดการฝึกอบรมให้แก่
ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกใน
หัวข้อที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้ในแผน
งานหลัก สำหรับในปี 2553 นี้ได้จัดการฝึก
อบรมในหัวข้อด้านดาราศาสตร์ “Training 
Workshop on Astronomical Science” 
ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหวา่งสำนกัเลขาธกิาร 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสห-
ประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศกึษาธกิาร 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 

2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จ.ปทุมธานี 

การฝึกอบรมในเรื่องดาราศาสตร์  
เกิดขึ้นเนื่องจากเห็นว่าดาราศาสตร์เป็น
วิชาวิทยาศาสตรท์ีศ่กึษาวตัถทุอ้งฟา้ รวมทัง้
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น
นอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทาง
กายภาพ ทางเคมี อุตุนิยมวิทยา และการ
เคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึง  
การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 
นอกจากนีย้งัเปน็สาขาหนึง่ทางวทิยาศาสตร์ 
ที่บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้อย่าง
มากที่สุด นับแต่อดีตที่ผ่านมาได้มีการ
สังเกตพบวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์
ทางด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญเป็นจำนวน
มากด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง และวัตถุ
ทางดาราศาสตร์หลายอย่างก็ได้ถูกค้นพบ
เรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา  
กาลิเลโอได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้น
เพื่อทำการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 
และมีการพบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
จักรวาลเป็นจำนวนมาก 

ในปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 
องค์การสหประชาชาติและองค์การยูเนสโก  
ได้ประกาศให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล โดย
ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2551 และมีกิจกรรมต่างๆ 
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการ  
ครบรอบ 400 ปีของการพิสูจน์แนวคิดเรื่อง
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ของ
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส โดยการใช้กล้อง 
โทรทรรศน์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

ของกาลิเลโอ จึงเห็นได้ว่าความรู้ทาง
ดาราศาสตรม์กีารพฒันามาเรือ่ยๆ จนมาถงึ
ในยุคปัจจุบันที่ เราสามารถใช้เครื่องมือ   
ที่ตรวจจับแสงสว่างที่มองไม่เห็น ตรวจจับ
คลื่นวิทยุที่ส่งออกมาจากดวงดาวต่างๆ 
และในที่สุดมนุษย์ก็สามารถส่งยานอวกาศ
ออกไปสู่อวกาศได้ ทำให้สามารถค้นพบ
ข้อมูลต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
มวลมนุษยชาติ ในขณะเดียวกันความรู้  
ทางด้านดาราศาสตร์ ก็ยังคงพัฒนาต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง  

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
บรูไนดารุสซาลาม ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม 
ประเทศละ 5 คน และประเทศไทย 10 คน 
รวมทัง้สิน้ 30 คน ไดเ้ขา้รบัการอบรมความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิควิธีในการจัดทำเครื่องมือในการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ซึ่ง
สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนใน
โรงเรียนได้อย่างแท้จริง 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 นางสาว  
สจุนิดา โชตพิานชิ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในพิธี  
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ 
“Training Workshop on Astronomical 
Science” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้
กล่าวถึงความสำคัญของการริเริ่มจัดการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงเป้าหมาย
ขององคก์ารยเูนสโกทีต่อ้งการสรา้งสนัตภิาพ
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ผา่นการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม 
เนื่องจากเห็นว่างานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเรื่องที่อยู่  
ใกล้ตัวเรามาก สามารถพบเห็นและสัมผัส
ได้ตลอดเวลา การส่งเสริมความรู้ในด้าน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับ  
การศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ การนำองค์ความรู้มาใช้เพิ่ม
ผลผลิต ส่งเสริมการสร้างฐานกำลังคนและ
พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะเป็นฐานกำลังสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นำไปสู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีให้กับ
ประชากรของประเทศอย่างยั่งยืน 

ในการนี้นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในการเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ารับการ
อบรมทั้ง 30 คนจาก 5 ประเทศ และได้
กล่าวถึงการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ที่ได้
เปิดโอกาสให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด 
ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
ได้พัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพ
ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นการเรียนรู้  
ถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในหัวข้อ “ดาราศาสตร์” การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม การทำกล้องดูดาว การ
ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ 
การอบรมใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยแบ่งออก
เป็นภาคทฤษฎีซึ่งจะมีการบรรยายโดย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ การปฏิบัติ
งานกลุ่ม การศึกษาดูงาน และการจัด
ทัศนศึกษา ในช่วงท้ายของหลักสูตรได้เปิด

v นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ   

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงาน โดยใช้
ความรู้ ทักษะ และความคิดที่ได้รับการฝึก
อบรมเพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต 
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ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชีย
และแปซิฟิก หรือเอเปค ประกอบด้วย
สมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ1 ได้แก่ 
ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน   
จีนไทเป เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปาปัว-
นวิกนิ ีเมก็ซโิก ชลิ ีเปร ูเวยีดนาม และรสัเซยี  

สำหรับคณะทำงานด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยข์องเอเปค (APEC Human 
Resources Development Working 
Group) ประกอบด้วย 3 เครือข่าย คือ   
1) เครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ 
(Capacity Building Network - CBN)   
2) เครือข่ายด้านการศึกษา (Education 
Network - EDNET) 3) เครือข่ายด้าน
แรงงานและสังคม (Labour and Social 
Protection Network - LSP) คณะทำงาน
ชุดนี้ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความ
เข้มแข็งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้ ง ในด้ านการทำงานและด้ านสั งคม

เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีความสำคัญในฐานะกุญแจสำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว การ
ทำงานเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านนโยบายและการดำเนินงาน  
ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าประสบผลสำเร็จ   
มีการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาต่อเพื่อ
การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และสร้างเปน็
เครือข่ายระหว่างกัน อันนำไปสู่การแบ่งปัน 
ความรู้และการพัฒนาให้แก่ชุมชนระหว่าง
ประเทศโดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี 

การจัดการประชุมคณะทำงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 33 นี้  
มีขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 
2553 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 
โดยเป็นการประชุมพร้อมกันกับการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (Senior 
Officials’ Meetings - SOMs) และการ
ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุม
ครั้งนี้มีผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจของเอเปค

ทัง้หมด 21 เขตเศรษฐกจิเข้าร่วมการประชุม 

v    ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv กุสุมา นวพันธ์พิมล 


Representatives of 21 

APEC member economies 

participated in the 33rd 

APEC Human Resource 

Development Working Group 

Meeting in Hiroshima,   

Japan between 23 and 28 

February 2010. The Meeting 

coincided with the APEC 

Senior Officials’ Meetings 

(SOMs). Meeting delegates 

heard reports on completed 

projects and received 

updates on on-going 

initiatives to support human 

resource development in   

the Asia Pacific Economic 

Community. Future directions 

were established following 

the presentation and 

selection of new projects.   

A report on decisions   

made will be given to the 5th 

APEC Human Resource 

Development Ministerial 

Meeting (HRDMM) from   

16 to 17 September 2010   

in China. 

1 ในบริบทของเอเปคจะใช้คำว่า “เขตเศรษฐกิจ (economy)” แทนคำว่า “ประเทศ” เนื่องจากสมาชิกของเอเปคสองราย คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   

 และจีนไทเป มิได้มีสถานะเป็นประเทศ แต่ได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกในฐานะที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของเอเปคครั้งที่ 33 และการประชุมเครือข่ายด้านการ

ศึกษาของเอเปค ครั้งที่ 32 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

สาระของการประชุม

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 33 มี Dr. Alan 
Ginsburg, Lead Shepherd ทำหน้าที่ประธานการประชุม และได้แบ่งการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเด็น คือ 

1. การเตรียมการสำหรับการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 (5th APEC Human Resource Development Ministerial 
Meeting - HRDMM)  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2553 โดยเน้นในเรื่อง
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว การหารือเรื่องวิกฤติด้านแรงงานที่ผ่าน
มา นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงาน การพัฒนาและช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสนับสนุนยุทธศาสตร์ในด้านการเจริญ
เติบโตแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในวันที่ 15 กันยายน 

2553 จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การประชุมครั้งนี้กำหนด Sub-theme ไว้ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 

Sub-theme 1: Devoting attention to maintaining and expanding employment-
oriented macroeconomic policies  

 โดยมี Leading economies คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สหรัฐอเมริกา และมี Contributing participants คือ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย 

Sub-theme 2: Improving social safety net and reinforcing social protection and 
employment assistance for vulnerable groups 

 โดยมี Leading economies คือ อินโดนีเซีย เม็กซิโก และออสเตรเลีย และ
มี Contributing participants คือ เวียดนาม และมาเลเซีย 

Sub-theme 3: Enhancing human resources capacity building to prepare the 
workforce for revitalizing economic growth. 

 โดยมี Leading economies คือ นิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ และมี 
Contributing participants คือ แคนาดา จีนไทเป เกาหลีใต้ และ

เวียดนาม 

2. การนำเสนอและทบทวนโครงการในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

สำหรับการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งหมด 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีนไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย โดยมี Dr.Young 
Hwan Kim, President of Institute of APEC Collaborative Education ในฐานะ  
ผู้ประสานงานเครือข่าย ทำหน้าที่ประธานการประชุม  

เครือข่ายด้านการศึกษา
ของเอเปคจะมุ่งเน้นความสำคัญ
ใ น ส า ข า วิ ช า ต่ า ง ๆ ต า ม ข้ อ  
เสนอแนะจากที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรีศึกษาของเอเปคทั้ง 4 
สาขาได้แก่ 1) คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 2) การอาชีวศึกษา

และอาชีพ 3) การเรียนการสอนภาษา และ 
4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมถึงการให้ความสำคัญในด้านทัศนคติ 
ความรู้ และทักษะ เป็นต้น โดยมีโครงการที่
สำคัญในแต่ละด้านได้แก่  

ด้าน Promoting Cooperation and 
the Exchange of People and Expertise 

• โครงการ Wiki and Knowledge 
Bank (สหรัฐอเมริกา) 

• โครงการ APEC Education Hubs 
and APEC Scholarship (สงิคโปร)์ 

• โครงการ APEC Learn ing 
C o m m u n i t y  f o r  S h a r e d 
Prosperity - ALCOM (เกาหลีใต้) 

ด้าน Learning Each Other’s 
Languages 

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

• โครงการ Research Synthesis 
Basic to Strategic Plan for 
English and Other Languages 
(สหรฐัอเมรกิา) 

ด้าน ICT and Systemic Reform 
• โครงการ APEC Future Education 

Consortium: Focusing on APEC 
network for ICT Model Schools 
for Future Education (เกาหลีใต้) 

• โครงการ Study/Seminar on 
Higher Education “Diploma 
Supplements” (ออสเตรเลีย) 

• โครงการ APEC Information and 
Communication Technology for 
Education Expo (ฟิลิปปินส์) 

• โครงการ APEC e-learning 
Training Program (เกาหลีใต้)  

• โครงการ APEC Training Program 
for Preventive Education on ICT 
Misuse (เกาหลีใต้) 

ด้าน Mathematics and Science 
• โครงการ APEC 21st Century 
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Mathematics and Science 
Education for All in the APEC 
Region : Strengthening Developing 
Economies and the Gender 
Equity through Standards, 
Assessments and Teachers 
(สหรฐัอเมรกิา) 

• โครงการ International Benchmarking 
to Improve Mathematics and 
Support Exemplary Practices in 
Travel Eligible APEC Economies 
(สหรฐัอเมรกิา)  

• โครงการ Best Practices in 
Human Resources Capacity 
Building in Science and 
Mathematics (ฟลิปิปนิส)์ 

• โครงการ Building Open 
Education Resource (OER) 
Capability in APEC Economies 
(สหรฐัอเมรกิา) 

• โครงการ Lesson Study for 
Implementing Mathematics 
Curriculum : Development 
Innovative Assessment Problem 
(ประเทศไทยและญีปุ่น่) 

ดา้น CTE/TVET 
• โครงการ Comparability and 

Benchmarking of Competencies 
and Qualifications Frameworks 
in APEC Region (จนีและฟลิปิปนิส)์ 

สำหรับการดำเนินโครงการ Lesson 
Study for Implementing Mathematics 
Curriculum : Development Innovative 
Assessment Problem ซึ่งเป็นโครงการ
ความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
กับประเทศญี่ปุ่น เป็นนวัตกรรมในการ
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ในกลุ่ม  
ประเทศเอเปค ได้มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการใช้สื่อด้านคณิตศาสตร์ไป
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มสมาชิกเอเปคเข้าร่วม
ทั้งหมด 14 เขตเศรษฐกิจ และจะมีการจัด
ประชุมนานาชาติในเดือนพฤศจิกายน 
2553 ณ ประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็น
โครงการที่ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่าง
ของการดำเนินโครงการในลักษณะ Multi-
year Project ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกใน
กลุ่มเอเปค และเป็นตวัอยา่งในเรือ่งของการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนือกีดว้ย 

3. การพิจารณาคัดเลือกประธานคณะ
ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
HRD Lead Shepherd และผูป้ระสานงาน
และประธานเครือข่ายแต่ละด้าน 

ด้านการพิจารณาคัดเลือกประธาน
คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ HRD Lead Shepherd ที่ประชุมมี
มติให้สำนักเลขาธิการเอเปคเป็นผู้รวบรวม
รายชื่อเขตเศรษฐกิจที่สนใจ โดยสามารถ
เสนอชื่อไปยังสำนักเลขาธิการเอเปคได้
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

ผู้ประสานงานและประธานเครือข่าย
ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ ที่ประชุมได้
พิจารณาคัดเลือกญี่ปุ่นเป็นที่ประสานงาน
และประธานเครือข่าย 

ผู้ประสานงานและประธานเครือข่าย
ด้านการศึกษา ที่ประชุมมีมติให้ผู้ประสาน
งานและประธานเครือข่ายด้านการศึกษา

เป็นผู้รวบรวมรายชื่อเขตเศรษฐกิจที่สนใจ 
โดยสามารถเสนอชื่อไปยังผู้ประสานงานได้
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

เครือข่ายด้านแรงงานและสังคม ที่
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกออสเตรเลียทำ
หน้าที่ เป็นผู้ประสานงานและประธาน  
เครือข่าย 

ความร่ วมมื อ ในด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค เป็นความ  
ร่วมมือที่ เน้นในด้านการส่งเสริมความรู้  
และทักษะในด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับการ
ประกอบอาชีพในแต่ละด้านเพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิก
ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ โดยเน้นความร่วมมือ
ผ่านเครือข่ายทั้ง 3 ด้าน สำหรับในส่วนของ
ประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เครือข่ายในแต่ละด้านได้แก่ เครือข่าย
ด้านแรงงานและสังคม อยู่ในความดูแล
ของกระทรวงแรงงาน เครือข่ายด้าน  
การศึกษา อยู่ในความดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ เครือข่ายด้านการเสริมสร้าง
สมรรถนะ อยู่ในความดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

โครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้
คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเอเปค โดยเฉพาะในส่วนที่  
เกี่ยวกับเครือข่ายด้านการศึกษานั้นมี
โครงการต่างๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมและดำเนินการหลายโครงการ 
ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในด้านการพัฒนาและฝึกฝนด้านอาชีพ 
ความเชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา โดย
กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนในการเกื้อกูลความ
มั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว 

v นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ   

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
ไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ครั้งที่ 45 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม Shangri-La 
Hotel เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง
วันที่ 26 - 29 มกราคม 2553  

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด
การประชุม โดยได้กล่าวเน้นถึงความ
สำคัญขององค์การซีมีโอที่มีบทบาทสำคัญ
ยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้
โครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ อาทิ อาเซียนและยูเนสโก เพื่อ
บรรลเุปา้หมายการจดัการศกึษาเพือ่ปวงชน 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
สหประชาชาติ รวมทั้ง โครงการความ  
ร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค อาทิ การ
จัดทำคู่มือการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาหลักสูตรใน
โรงเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพครูให้
สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การประชุมสภาซี เมค ครั้ งที่ 45
(เต็มคณะ)

ในการประชุมครั้งนี้ Dr. Datu Jesli A 
Lapus รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 
ฟิลิปปินส์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภา  
ซีเมคและประธานการประชุมสภาซีเมค 
ครั้งที่ 45 โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

การประชมุสภารฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ครั้งที่ 45 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 5   
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย  

From 26 to 29 January 2010, the Minister of Education   

Mr. Chinnaworn Boonyakiat attended the 45th SEAMEO Council 

Conference and the 5th ASEAN Education Ministers Meeting in 

Cebu, the Philippines. On this occasion, Dr. Datu Jesli A Lapus, 

the Minister of Education of the Philippines, was elected 

President of the SEAMEO Council and Chair of the Conference. 

On behalf of Thailand, Mr. Chinnaworn addressed the meeting 

on the importance of regional cooperation to achieve life-long 

learning and education for all. At the 5th ASEAN Education 

Ministers Meeting, all participants were updated on the progress 

of educational projects and activities, such as cooperation on 

education to achieve an ASEAN caring and sharing community, 

the ASEAN 5-year Action Plan on Education as well as the 

progress made by the ASEAN University Network on developing 

a credit transfer between universities in ASEAN countries to 

enhance mobililty. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
กล่าวถ้อยแถลงที่เน้นย้ำความสำคัญใน
การส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภูมิภาคที่
มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตและการบรรลุเป้าหมายในการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พร้อมทั้งให้ความ
สำคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพดา้นการศกึษา 
เช่น การสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์และการเสริมสร้างทักษะ
ด้าน ICT นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมกับ
องค์การซีมีโอ และอาเซียนในการดำเนิน
โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส 
“To Reach the Unreached to Achieve 
EFA Goals by the Year 2015” โดยรับ
เป็นประเทศนำในการดำเนินโครงการการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษา
เพื่อการป้องกัน HIV/AIDS พร้อมทั้งได้
กล่าวถึงการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
ของประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนทุกคนรวมทั้ งผู้ ด้ อยโอกาส   
ผู้พิการ เด็กไร้สัญชาติ ในการปฏิรูปการ
ศึกษาของไทยระหว่างปี 2552 - 2562 ได้มี

การลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
ศึกษา เช่น การสอนทางไกล รายการ Tutor 
Channel เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน 

ในระหว่างการประชุมฯ ได้มีการหารือ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของซีมีโอ และ
อนุมัติการดำเนินโครงการที่สำคัญที่จะ
ดำเนินร่วมกัน เช่น  

• โครงการความร่วมมือเกี่ยวกับ  
การพัฒนาคู่มือครูในการบูรณาการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

• โครงการการศึกษาภาษาแม่เพื่อ  
นำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านภาษาใน
ประเทศสมาชิกซีมีโอ 

• ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส 10 โครงการ โดยประเทศไทย
เป็นประเทศนำ 2 โครงการ คือ การพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาเกี่ยว

กับ HIV และ AIDS  

• การดำเนินการของศูนย์ไรเฮดใน
โครงการ “A Structured Framework for 
Regional Integration in Higher 
Education in Southeast Asia: The Road 
towards a Common Space” ในการจัด
ตั้งเครือข่ายการประกันคุณภาพอาเซียน 
และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนใน
ภูมิภาค  

• การส่งเสริมองค์การซีมีโอให้เป็นที่
รู้จักในภูมิภาคด้วยการสร้าง brand name 
ซีมีโอ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซีมีโอเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการของซีมีโอให้มีความ  
เข้มแข็งในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค โดย
ประเทศไทยเสนอว่าการดำเนินงานของ  
ซีมีโอควรมีการประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ โดยเฉพาะการดำเนินงานของ
ศูนย์ระดับภูมิภาค  

• ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
เตรียมบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและการ
รับรองหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
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v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรฐานเกี่ ยวกับหลักสูตรด้ านการ  
ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาและการยก

ระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ครั้งที่5

รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ   
ผูแ้ทนสำนกัเลขาธกิารอาเซยีน และผูอ้ำนวย-
การสำนักเลขาธิการองค์การซีมีโอได้เข้า
ร่วมการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนในการ
ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 5 
โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน
และมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

• รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่   
23 - 25 ตุลาคม 2552 ที่อำเภอชะอำ-
หัวหิน ประเทศไทย และการรับรองเอกสาร
โดยผูน้ำอาเซยีน ประกอบดว้ย 1) ปฏญิญา  
ชะอำ - หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 
2) คำแถลงร่วมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 3) แถลงการณ์อาเซียนว่า
ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน   
4) ปฏญิญาชะอำ - หวัหนิเนือ่งในโอกาสจดั
ตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ  

• รับทราบความก้าวหน้าในการจัด
ทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี ด้านการศึกษาของ
อาเซียน โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี ด้านการศึกษาจาก
สหรัฐอเมริกาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการ  
ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมของอาเซียน ซีมีโอ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน และศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอ 

• ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าใน
โครงการพัฒนาสื่อการสอนอาเซียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
อาเซียน 

• ที่ประชุมรับทราบการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่
อาวุ โสด้านการศึกษาของอาเซียน+3 
(อาเซียน จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) โดย
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและสำนักเลขาธิการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน  

• ที่ประชุมเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพ
จัดค่ายเยาวชนมัธยมศึกษาอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการไทย ในปี 2553 โดย
เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอาเซียน
ประเทศละ 6 คน ครู 2 คน เข้าร่วม
โครงการ  

• ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอการ
จัดการประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านการศึกษาจากกลุ่มประเทศ  
เอเชียตะวันออก (อาเซียน+6) ได้หารือ
แนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาที่กรุง
จาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร  

• ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงาน
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในด้าน
การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การจัดตั้ง
ระบบถ่ายโอนหน่วยกิต โครงการ Japan-
ASEAN Student Conference 2009  

• ที่ประชุมได้รับทราบการนำเสนอ
โครงการ “ASEAN-China Youth 
Programme for Caring and Sharing 
Community in Mekong Sub-region” 
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นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัด
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการบริหารศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค   
ได้ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค 
วาระพิเศษ ณ โรงแรม Bohol Beach Club 
เมือง Bohol ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง  
วันที่ 21-24 มีนาคม 2553 โดยมี  
คณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมี โอ   

อินโนเทค 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมวาระเฉพาะ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553 โดย
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ประธาน  
คณะกรรมการบริหารฯ เป็นประธาน โดย
การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อม
สำหรับการถา่ยโอนการบรหิารงานของศนูย์
ซมีโีอ อนิโนเทค ของ Dr. Erlinda Pefianco 
ซึ่งจะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวย
การศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ให้แก่ Mr. 
Ramon C. Bacani หลังจากการดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลา 4 วาระ (12 ปี)  

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค  
วาระพิเศษ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย 

รายละเอียดการประชุม

➢ ทีป่ระชมุฯ ไดร้บัทราบวตัถปุระสงค ์  
ของการจัดการประชุมเพื่อเตรียมพร้อม
ส ำ ห รั บ ก า ร ถ่ า ย โ อ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  
ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ของ   
Dr. Erlinda Pefianco ซึ่งจะครบวาระการ
ดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
แต่เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์
พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของ
ศูนย์อินโนเทคเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 
และสามารถถ่ายโอนงานให้แก่ผู้อำนวย-
การคนใหม่ของศูนย์อินโนเทค ให้แก่   
Mr. Ramon C. Bacani ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ จึงได้
เห็นชอบให้ Dr. Erlinda Pefianco อยู่ใน
วาระตำแหน่งจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2553  

➢ ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานการ  
ตรวจบัญชีระยะกลางปี (6 เดือน) ของศูนย์  
ซีมีโอ อินโนเทค โดยบริษัท SGV ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการ

From 21 to 24 March 
2010, the Deputy Permanent 
Secretary for Education   
Mrs. Sivika Mektavatchaikul 
chaired a SEAMEO INNOTECH 
Special Governing Board 
Meeting at the Bohol Beach 
Club, Bohol, the Philippines. 
At the meeting, the mid year 
audit report and joint project 
reports were presented   
to the Committee members   
for their comment and 
consideration. Those attending 
also had the opportunity to 
look to the future of the 
Centre and to discuss new 
partnership models. The 
Ministry of Education, 
Thailand, is joining hands 
with SEAMEO INNOTECH   
on strengthening school 
leadership and management 
competencies through training 
run by the International 
Institute for the Development 
of Education Administrators 
(IIDEA). SEAMEO INNOTECH 
and Rajabhat Universities 
throughout Thailand have 
also been working closely   
on teacher development 
initiatives. 

 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

ตรวจบัญชีของศูนย์ฯ ระหว่างปี 2553-
2554 พร้อมทั้งรายงานข้อเสนอแนะจาก
บริษัทที่ให้มีการปรับปรุงคู่มือการดำเนิน
การด้านการเงินของสำนักเลขาธิการซีมีโอ 
(SEAMEO Financial Operations 
Manual - FOM) เพื่อเป็นกรอบการดำเนิน
งานด้านการเงินของศูนย์ระดับภูมิภาคของ
ซีมีโอ ในเรื่องดังกล่าว Dato Dr. Ahamad 
bin Sipon ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ  
ซีมีโอ ได้เสนอให้ศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค   
นำข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง FOM 
ของบริษัท SGV ไปยังสำนักเลขาธิการ  
ซีมีโอ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอพิจารณา และนำข้อคิด
เห็นที่ได้รับเสนอต่อการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสของซีมีโอต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง
การเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาค
ของซมีโีอในฐานะเปน็สมาชกิคณะกรรมการ 
บริหารของศูนย์ซีมีโอได้รับสิทธิในการออก
เสียงการดำเนินงานของศูนย์ในเรื่องต่างๆ 
ยกเว้นเรื่องบุคลากร โดยผู้อำนวยการ
สำนักเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่ากำลังมีการจัด
ทำแนวทางการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้ง
การระบุให้มีการนำเสนอรายงานการ
ดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ให้

ประเทศเจา้ภาพไดร้บัทราบดว้ย 

การประชุมเต็มคณะ

การประชุมเต็มคณะนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่   
22 มีนาคม 2553 โดยมีนางศรีวิการ์   

เมฆธวัชชัยกุล ประธานคณะกรรมการ  
บริหารฯ เป็นประธาน ได้กล่าวแสดงความ
ยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์อินโนเทคและ  
เจา้หนา้ที ่ตอ่ความสำเรจ็ในการเปน็เจา้ภาพ 
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
ศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ครั้งที่ 33 พร้อมทั้ง
กล่าวถึงบทบาทของศูนย์อินโนเทคในการ
สร้ า งนวัตกรรมด้ านการศึกษาให้แก่
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นเวลากว่า 40 ปี พร้อมทั้งแสดงความ
ชื่นชมต่อการจัดทำแผน 5 ปีระยะที่ 8   
ที่ให้ความสำคัญต่อการกำหนดบทบาท
ของศูนย์ฯ ในการเป็นผู้นำการคิดค้น
นวัตกรรมด้านการศึกษาให้แก่ประเทศ
ต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดย
ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับศูนย์อินโนเทคในโครงการจัดตั้งศูนย์
นานาชาติด้านการฝึกอบรมครู คณาจารย์
และบุคลากรการศึกษาของสถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษาฯ ประเทศไทย และการ
ส่งเสริมให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทัว่ประเทศมคีวามรว่มมอืในการจดัการเรยีน 
การสอนดา้นการพฒันาครกูบัศนูยอ์นิโนเทค 
ในปัจจุบัน ที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมี โอ   
อนิโนเทค กลา่วถงึการดำเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของแต่ละประเทศ ดังนี้ 

ผูแ้ทนบรไูนดารสุซาลาม Dayangku 
Hajah Mastoli binti PSI Pg Haji Ismail 
กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้าน
การพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งบรูไน 
ดารสุซาลามเปน็ประเทศนำในการดำเนนิการ 

ผู้แทนประเทศกัมพูชา Dr. Nath 
Bunroeun กล่าวถึงการดำเนินโครงการ 
“Reaching the Unreached” ที่มีความ
สำคัญต่อการดำเนินงานด้านการศึกษาใน
กัมพูชา รวมทั้งโครงการพัฒนาและดูแล
เด็กปฐมวัย ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้จัดทำ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเรื่องดังกล่าว 

ผู้แทนประเทศอินโดนีเซีย Ms. Ira 
Hapsary ผู้แทนสถานทูตอินโดนีเซียที่  
กรุงมะนิลา ได้กล่าวถึงความสำคัญของ  
การศึกษาและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วม
การประชุมฯ ครั้งนี้ 

ผู้แทน สปป. ลาว Mr. Aicho 
Atphasouk รองอธิบดีสถาบันวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การศึกษาได้กล่าวถึงความ
สำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ด้านการเรียน
การสอน รวมทั้งการดำเนินงานด้านการ
ดูแลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผู้แทนสหภาพพม่า Dr. Aung Min 
กล่าวถึงการปฏิรูประบบการศึกษาของ
สหภาพพม่าซึ่ งให้ความสำคัญต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการศึกษาเพื่อ
บรรลุ เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อ  
ปวงชน โดยภายในปี 2015 สหภาพพม่าจะ
จัดการศึกษาระดับพื้นฐานโดยไม่เสียค่า  
ใชจ้า่ย และขยายการจดัการศกึษากอ่นระดบั
ประถมศึกษาไปยังพื้นที่ชนบทของประเทศ 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของประเทศ 
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v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์ Mr. 
Jesus Lorenzo Mateo ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม พร้อมทั้งกล่าวถึง
รายงานของ Mr. Michael Barber ในที่
ประชุมวิชาการที่ประเทศสิงคโปร์ ที่กล่าว
ว่าการศึกษาประกอบด้วยสูตรสำเร็จ 3 
ประการ ไดแ้ก ่K (ความรู)้ + T (ความคดิ) 
+ L (ผู้นำ) 

ผู้แทนประเทศสิงคโปร์ Mrs. Yu 
Sing Tong กล่าวถึงความสำคัญของการ
ศึกษาซึ่งเป็นหนทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ  
การจัดระบบการศึกษาในชั้นเรียน พร้อมทั้ง   
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสูตร  
การศึกษาที่ เสนอโดยผู้แทนฟิลิปปินส์ 
ประกอบด้วย การศึกษา = (K (ความรู)้ +   
T (ความคิด) + L (การเรียนรู้) นอกจากนี้  
ยังได้แนะนำให้ศูนย์อินโนเทคให้ความ
สำคัญต่อการคำนึงถึงคุณค่าทางจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำชุด
การเรียนการสอนควรคำนึงถึงมิติด้าน
จริยธรรมควบคู่กับความรู้ ทักษะ และแนว
ปฏิบัติในชุดการเรียนรู้ พร้อมทั้งกล่าวถึง
ความสำคัญของภาวะผู้นำควบคู่ไปกับ
ภารกิจของศูนย์ 

ผู้แทนเวียดนาม Dr. Phan Van 
Kha รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์
การศึกษากล่าวถึงการจัดทำยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาของเวียดนามภายในปี 
2553 ประกอบด้วยการดำเนินโครงการ
ศึกษา การทบทวนนโยบาย และการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน 

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ 
ได้กล่าวถึงการวางแผนการดำเนินโครงการ
ต่างๆ ภายใต้กรอบงานซีมีโอ อาทิ การจัด
ประชุมอธิบดีที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม
สภาซีเมคครั้งที ่ 45 โดยประเทศมาเลเซีย
รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้ง
แรก นอกจากนี้สำนักเลขาธิการซีมีโอได้รับ
เงินสนับสนุนจำนวน 300,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ในการจัดโครงการการใช้ภาษาแม่
เป็นภาษาในการจัดการเรียนการสอน  

นอกจากนี้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้
บรรยากาศ Open Space ในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้ 

• Early Childhood Care and 
Development / Education in the Early Years 

• Assessment and Evaluation 

• Education in the Changing 

Times 

• Passion, Commitment and 

Excellence 

• Partnerships and Collaboration 

• Professional Development of 

Teachers and Other Education 

Personnel 

ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นพ้องกันว่า การ

ให้การศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยเป็นสิ่ง

จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองของเด็ก  

แรกเกิดจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

และจะมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และ

ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักยภาพในช่วง

อายุถัดไป นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าการ

ให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วนของสังคม 

ในการร่วมมือจัดการศึกษามีความสำคัญ

อย่างยิ่ งโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวและชุมชน และควรมีการดำเนิน

ความร่ วมมือในลักษณะข้ ามสาขาที่

เกี่ยวข้อง เช่น ในด้านการพัฒนาสังคม 

แรงงาน สาธารณสุข เป็นต้น 
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โครงการจัดกิจกรรมงาน African Week 
 v สมทรง งามวงษ์ 
 

6. การพบปะเจรจาหารือและศึกษา  
ดงูานของคณะผูแ้ทนแอฟรกิา 

สำหรับพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดงาน
ภายในอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน 
จะเปน็พืน้ทีใ่นสว่นของ Life Style Hall ชัน้ 2 
ประมาณ 350 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่
สำหรับการแสดงนิทรรศการ (exhibition) 
และการจดั trade fair ซึง่จะสามารถจดัเปน็
บู๊ธขนาด 2 x 3 เมตร ได้ประมาณ 40 บู๊ธ 
และหากรวมพื้นที่ในส่วนที่เป็นระเบียงด้วย
จะสามารถจัดได้ถึง 58 บู๊ธ ซึ่งในเรื่องนี ้  
ที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ  
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อรับผิดชอบการ
ดำเนนิงานครัง้นี ้ดงันี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 
African Week มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิารเปน็ประธาน 

2. คณะอนุกรรมการด้ านการจัด
นิทรรศการและงานวิชาการ มีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาเปน็ประธาน 

3. คณะอนกุรรมการดา้นการจดัสมัมนา/ 
เสวนาทางวชิาการ ม ีรศ. ดร.จลุชพี ชนิวรรโณ 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เปน็
ประธาน 

4. ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการแสดงทางศิลป-
วัฒนธรรม มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางศรวีกิาร ์เมฆธวชัชยักลุ) เปน็ประธาน 

ส ำ ห รั บ ก า ร จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า แ ล ะ
ผลติภณัฑข์องแอฟรกิาในงานดงักลา่วอยูใ่น
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ส ภ า ห อ ก า ร ค้ า  
แหง่ประเทศไทย ซึง่จะไดเ้ชญิชวนหนว่ยงาน
และองค์กรต่างๆ ของแอฟริกา เข้ามาร่วม
ออกงานครั้งนี้กว่า 50 บู๊ธ และเป็นที ่ 
คาดหวังว่าการจัดงาน African Week ใน  
ปีนี้จะเป็นการริเริ่มที่จะผลักดันให้มีการสาน
ต่อการจัดงาน African Week เป็นประจำ  
ทกุปอียา่งตอ่เนือ่ง 

สืบเนื่องจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้
ประชุมหารือกับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกลุ่มประเทศแอฟริกา (H.E.   
Mr. Olabiyi Yai) เมื่อวันที ่ 9 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให ้ 
มากขึน้ โดยเฉพาะการจดังาน African Week ในประเทศไทย ซึง่จะเปน็แรงผลกัดนัทีก่อ่ให้
เกดิการขยายตวัของความสมัพนัธม์ากขึน้ 

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญ Prof. Dr. Abdul - Rasheed Na’Allah   
ผูแ้ทนกลุม่ประเทศแอฟรกิาเดนิทางมาเยอืนประเทศไทย ระหวา่งวนัที ่23 - 27 ธนัวาคม 2552 
เพือ่พบปะหารอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้การหาความรว่มมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษาของไทย ซึง่ 
Prof. Dr. Abdul - Rasheed Na’Allah ไดใ้หค้วามสนใจตอ่การเชือ่มโยงระหวา่งประเทศแอฟรกิา
กบัโลกตะวนัออกโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัประเทศไทยเปน็อยา่งมาก และประสงคใ์หม้กีารรเิริม่จดั
งาน African Week ขึน้ในประเทศไทยเพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัอยา่งกวา้งขวาง  

ในการนี ้กระทรวงศกึษาธกิารไดแ้ตง่ตัง้คณะทำงานขึน้มาคณะหนึง่ ประกอบดว้ยผูแ้ทน
จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณา
ความเหมาะสมในการดำเนินการจัดงาน African Week ในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมใน  
เบื้องต้นได้เสนอให้มีการจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 โดยใช้สถานที่ของศูนย์การค้า
สยามพารากอน แตเ่นือ่งจากเกดิเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืงขึน้ในกรงุเทพมหานคร  
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การจดังานดงักลา่ว ดงันัน้ ในการประชมุคณะทำงานฯ ครัง้ที ่4/2553 จงึได้
มมีตใิหเ้ลือ่นการจดังาน African week ออกไปและกำหนดการจดังานใหมเ่ปน็ระหวา่งวนัที ่
16 - 19 กันยายน 2553 โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เพียงพอในการกำหนดรายละเอียดของ
กจิกรรมตา่งๆ การเตรยีมตวัของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความพรอ้มของสถานที ่และการเขา้มา
มสีว่นรว่มสนบัสนนุการดำเนนิงานจากภาคธรุกจิ ทัง้นี ้ กจิกรรมทีห่นว่ยงานตา่งๆ เสนอทีจ่ะ
จดัขึน้ระหวา่งงาน African week มดีงันี ้

1. การจดัแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัความสมัพนัธไ์ทย - แอฟรกิา 
2. การแสดงสนิคา้และผลติภณัฑไ์ทย - แอฟรกิา 
3. การสมัมนาทางวชิาการ 
4. การประกวดวาดภาพ 
5. การแสดงการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 The idea of African Week in Thailand originated from discussions between the 

former Education Minister, Mr. Jurin Laksanawisit, and the Chair of the UNESCO 

Executive Board, H.E. Mr. Olabiyi Yai, at the UNESCO Headquarters in Paris on 9 

October 2009. Scheduled initially for June, 2010, this event was postponed due to 

the political unrest till 16 - 19 September. Main activities at the forthcoming event 

will include an exhibition on Thailand and Africa relations, a market place of Thai 

and African products, academic seminars and a drawing competition. In addition to 

an administrative committee chaired by the Education Minister, a number of sub-

committees have been established to ensure the smooth-running of this event. 
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รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) และ
คณะผู้ บ ริ หารระดับสู งของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายสุเมธ   
แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้  
เดินทางไปเยือนสวีเดน ฟินแลนด์ และ
องักฤษ ระหวา่งวนัที ่17 - 24 มกราคม 2553 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาหารือความ  
รว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ และศึกษาดูงาน 
การพัฒนาทางการศึกษาของประเทศยุโรป  

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุง  
สตอกโฮล์ม (นายธนรัตน์ ธนพุทธิ) และ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (นายกิตติ   
วะสีนนท์) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทย 
และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เดินทางเยือนยุโรป 
 v สมทรง งามวงษ์ 

เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการศึกษาและ
การพัฒนาของยุโรป ตลอดจนบทบาทของ
สถานเอกอัครราชทูตในการดูแลนักเรียน
ไทย การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ 
และการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา
ในต่างประเทศ 

คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมเยือนสถาน
ศึกษาหลายแห่ง เพื่อศึกษาเรียนรู้ความ
สำเร็จในการพัฒนาทางการศึกษาของ
ยุโรป เช่น Stockholm University ประเทศ
สวีเดน University of Helsinki, University 
of Jyvaskyla และ Viikki Teacher 
Training School ประเทศฟินแลนด์ ซึ่ง
สถาบันการศึกษาเหล่านี้ล้วนเป็นสถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีประวัติทางด้าน
การจัดการศึกษาอย่างยาวนาน โดยคณะ  
ผู้แทนไทยได้ให้ความสนใจต่อการจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันการศึกษาดังกล่าว 

Mr. Chaiwuti Bannawat, 

Deputy Minister of Education, 

together with a delegation 

from the Ministry of 

Education visited Sweden, 

Finland and England from 17 

to 24 January 2010. During 

the visit, the Thai delegates 

went to Stockholm University 

in Sweden, the Universities of 

Helsinki and Jyvaskyla, Viikki 

Teacher Training School in 

Finland and the Department 

for Children, Schools and 

Families in the United 

Kingdom. The purpose of the 

trip was to explore ways to 

upgrade Thai education to 

international standards, and 

use modern innovation   

for teacher development. 

Particular attention was given 

to how Teacher TV in 

Thailand can reach out to 

teachers nationwide, even 

those in remote rural areas, 

and produce instructors and 

teachers of high quality. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและพัฒนาครู 
ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการ
ศึกษาในยุโรป 

สำหรับการผลิตครูของสวีเดน เมื่อ 50  
ปีก่อน สวีเดนมี Institute of Education 
เป็นสถาบันผลิตครู ต่อมาเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2008 ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ  
มหาวทิยาลยัสตอกโฮล์ม เพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายในการพัฒนาคนของรัฐบาล
สวีเดน โดยการผลิตครูอาชีพที่มีคุณภาพ
สูง (Higher quality for professional 
school base) ซึ่งจะมีการประเมินผลโดย 
Sweden National Agency for Higher 
Education มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียน
ระดับปริญญาตรีและโทกว่า 50,000 คน 
นักศึกษาปริญญาเอกกว่า 1,800 คน เป็น
ศูนย์กลางการอุดมศึกษาที่สำคัญของ
ภูมิภาคและศูนย์การวิจัยนานาชาติชั้นนำ  
ที่สำคัญ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย 
สังคม และธรรมชาติวิทยา 

ส่วนการผลิตครูของฟินแลนด์ รัฐบาล
ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับคุณวุฒิและ  
ความเชี่ยวชาญของครูเป็นอย่างมาก ทุก
มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบหลักสูตรการ
ศึกษาวิชาครูของตนเอง โดยการจัดการ
ศึกษาและฝึกอบรมสำหรับผู้เป็นครูได้มี
พัฒนาการมาตามลำดับ ตั้งแต่ช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 การฝึกอบรมครูประจำชั้น

ระดับประถมศึกษาช่วงปี 1970 และการ  
ฝึกอบรมครูอนุบาลในปี 1995 ซึ่งครูของ
ฟินแลนด์จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามภาระและ
มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ครูประจำวิชา (subject teacher) 
จะสอนได้ตั้งแต่เกรด 7 - 12 (เด็กอายุ 13 - 
19 ปี) โดยมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาหลัก และ  
อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชารอง (เช่น คณิตศาสตร์
กับพลศึกษา)  

- ค รู ป ร ะ จ ำ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 
(primary school teacher) จะสอนได้  
ตั้งแต่เกรด 1 - 6 (เด็กอายุ 7 - 13 ปี) โดย
สามารถสอนได้ทั้งหมด 13 วิชา 

ผู้ ที่ จะประกอบวิชาชีพครูจะต้อง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งจะ
เป็นการเรียนในระดับปริญญาตรี 180 
หน่วยกิต และปรญิญาโท 120 หนว่ยกติ ผูท้ี่
จะเป็นครูประจำชั้นจะต้องมีการฝึกสอน 
ทดลอง และวิจัยในโรงเรียนสาธิต ส่วนผู้ที่
จะเป็นครูประจำวิชาต้องสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท และมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับ
ครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนวซึ่งจะ
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทด้านนั้นๆ สำหรับ
หลักสูตรการพัฒนาวิชาครูของฟินแลนด์ 
(ค.ศ. 2002) ประกอบด้วย 

- วิชาระดับสูง และความรู้เกี่ยวกับ
วิชาครู 

- ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 

- ทักษะทางวิชาการ (เช่น การวิจัย   
การใช้ ICT ทักษะในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร เป็นต้น) 

- ทักษะทางสังคม (เช่น การสื่อสาร   
การทำงานร่วมกับคนอื่น )  

- ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน และการ  
เชื่อมโยงกับสังคม 

- ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรมและทักษะ 

- ทักษะด้านการพัฒนาการสอนด้วย
ตนเอง และวิชาชีพการสอน 

ในโอกาสเดียวกันคณะผู้แทนไทย  
ได้เยี่ยมชมการส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ 
National Science Education Center 
(LUMA) ของฟินแลนด์ ซึ่งศูนย์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งนี้เป็นหน่วยงานที่
ดำ เนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ มีบทบาทหน้าที่ใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีทุกระดับ โดยการเชื่อมโยง
ความรู้ระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
ภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้  
ยังได้เยี่ยมชมการจัดการด้านอาชีวศึกษา
ของฟินแลนด์ ณ Vantaa Vocational 
College ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวศึกษา รวมทั้งเป็นสถานฝึกอบรมและ
ยกระดับฝีมือของผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

ในการ เดินทางไปเยือนประ เทศ
อังกฤษซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทาง
เยือนยุโรป คณะผู้แทนไทยได้เข้าเยี่ยมชม
กระทรวงวา่ดว้ยเดก็ โรงเรยีน และครอบครวั 
(Department for Children, School and 
Family) และได้รับฟังการบรรยายสรุป  
เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการจัดการศึกษาใน
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ระดับพื้นฐาน ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการ
ดำเนินงานของ Teacher TV ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระภายใต้กระทรวงว่าด้วยเด็ก โรงเรียน 
และครอบครัว สำหรับหน่วยงานแห่งนี้  
ได้กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2545 (ค.ศ. 2002) และ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2548 (ค.ศ. 2005) โดย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยจัดบริการ  
นวัตกรรมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ออกแบบเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ทำงานใน
สถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนามาตรฐาน
ของโรงเรียนในอังกฤษ โดยผู้รับบริการจะ
ได้รับข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และการบริการ
การฝึกอบรมผ่านสื่ อ โทรทัศน์และสื่ อ  
ออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษารูปแบบและ  
รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
Teacher TV เพื่อนำไปปรับใช้ในการ  
ส่งเสริมคุณภาพของครูไทยต่อไป 

การเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดน 
ฟินแลนด์ และอังกฤษ ของคณะผู้แทนไทย

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต
ครูที่มีคุณภาพของประเทศในยุโรป เพื่อยก
ระดับมาตรฐานทางการศึกษาของไทย  
ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และ  
การศึกษารูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์

สำหรบัคร ู (Teacher TV) ซึง่จะเปน็กา้วใหม่
ของการจัดรูปแบบการเรียนการสอน  
ของไทย เพื่อใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ของครูที่ดี
นำมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ครูที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกล และขาดโอกาสในการ  
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอ 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 



เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2553 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการ
สัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ   
1 ทุน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการ
ศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งมีนักเรียนทุนเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้
จำนวน 105 คน โดยรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) 
ให้ เกียรติ เป็นประธานในพิธี เปิดและ
บรรยายพิเศษ มีใจความสำคัญว่า การ
ศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
นั้น นักเรียนทุนต้องใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก
ทั้งในเรื่องของภาษาและการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศ
ไทย เมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว

การสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  
ที่สำเร็จการศึกษา 
v    ยุวดี ภูริโภไคย 

vv ภัสศรี ศิริประภา 

จึงเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่ายินดี จึงขอให้
นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติด้วยการมีจิตอาสาช่วย
เหลื อชุมชนในการทำกิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้แนะแนวทางการ
ประกอบอาชีพให้กับนักเรียนทุนโดยเฉพาะ
การทำงานในระบบราชการ  

กิจกรรมสำคัญในงานได้แก่ การ
อภิปรายหัวข้อ “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The Bureau of International Cooperation organized the One 

District One Scholarship (ODOS) Seminar for the 105 students who 

graduated this year from universities in Thailand and overseas. The 

Seminar took place at the Prince Palace Hotel, Bangkok from 5 to 6 

March, 2010. An opening speech was delivered by the Deputy 

Permanent Secretary for Education Mrs. Sivika Mektavatchaikul. 

Senior officials from the Education and Training Abroad Center, the 

office of the Civil Service Commission, Office of the Higher 

Education Commission and Bureau of International Cooperation 

were members of a panel invited to express their ideas on the topic, 

“One District One Scholarship: Sustainable Education 

Development”. Results, feedback and recommendations from this 

event will be used to create an ODOS network as well as develop 

the database under the official website at www.odos.moe.go.th. 



��

v หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

: การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดย
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาใน
ต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ  
นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักความ
สัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กล่าวถึงประเด็น
สำคัญเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหาร
จัดการโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
และความคาดหวั งของภาครัฐที่มีต่อ
นักเรียนทุนที่จะนำความรู้ความสามารถไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ 

นอกจากนี้ มีการบรรยายให้ความรู้
ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์
แ ล ะ ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ โ ด ย นั ก
จิตวิทยาระดับเชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพ
จิต ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพและการปรับตัวของนักเรียนทุน
ที่จะต้องใช้ชีวิตในวัยทำงาน 

ผลที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ทำให้
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเครือข่ายการ
ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน และข้อมูล
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  
โครงการฯ ซึ่งจะได้นำไปจัดทำเป็นฐาน
ขอ้มลูภายใตเ้วบ็ไซต ์www.odos.moe.go.th 
อย่างเป็นระบบต่อไป 
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การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ 
ในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2553 
 v ปนัดดา งามสมพล 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคม
การพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ 
The English-Speaking Union Association 
: ESU จัดให้มีการแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 
ระดับชาต ิ สำหรับนักเรียน - นักศึกษา   
ในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา 
ที่มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี อย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อคัดเลือก
นักเรียน - นักศึกษาที่มีความสามารถใน
การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ให้
เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการ  
แขง่ขนัการกลา่วสนุทรพจนเ์ปน็ภาษาองักฤษ
ในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ที่ประเทศ

อังกฤษ โดยในปี 2553 สมาคมการพูด
ภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ กำหนดจัด
ให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็น
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ 
ในหัวข้อ “Speculation on Our Future” 
ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความ
สมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ จึงร่วมกับสมาคมการพูดภาษา
อังกฤษ (ประเทศไทย) จัดแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน   
ระดบัชาต ิ โดยไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดี
จากหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

Jointly organized by the 

Ministry of Education and the 

English - Speaking Union 

Association Thailand (ESU), this 

annual event enhances the 

English public speaking skill 

among secondary and university 

students of 16 to 20 years of 

age. The topic of this year’s 

competition was, “Speculation 

on our Future”. At the semi final, 

held on 24 March 2010 at   

the Ministry of Education,   

10 secondary and 5 university 

students were selected to go 

through to the final round at   

the Imperial Queen’s Park 

Hotel, Bangkok on 26 March. 

The winners of the final,   

Ms. Natharat Mongkolsinh,   

a secondary student from the 

Rajabhat University of Suan 

Sunandha Demonstration 

School, and Mr. Tawin Kim from 

the International College from 

Mahidol University, went on to 

attend the International English 

Public Speaking Competition   

in England between 17 and   

21 May 2010. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งการแข่งขันฯ   
แบ่งออกเป็น 2 รอบ 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การแข่งขันเรียง
ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์คนละ   

5 นาที หลังจากนั้นตอบคำถามจากกรรมการ 1 คำถาม 

รอบรองชนะเลิศ

สถานที่ : กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มีนาคม 2553  

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 คน และ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันใน
รอบชิงชนะเลิศ 

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน  : มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษา จำนวน 25 คน และระดับ
อุดมศึกษาจำนวน 15 คน  

รอบชิงชนะเลิศ

สถานที่ : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 26 มีนาคม 2552 

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน และ  
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน ไปเข้าร่วมแข่งขัน  
การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ในระดับนานาชาติที่
ประเทศองักฤษ และคดัเลอืกผูเ้ขา้แขง่ขนัสำรองไวร้ะดบัละ 1 คน 

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน  : มีผู้ เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 คน ระดับ
อุดมศึกษา จำนวน 5 คน 

โ ด ย ก า ร แ ข่ ง ขั น ร อ บ ชิ ง ช น ะ เ ลิ ศ  
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี ม.ร.ว.   
เทพกมล เทวกุล เป็นประธานในพิธีเปิด  
การแข่งขัน ทั้งนี้ ผลการแข่งขันในระดับ
มัธยมศึกษา ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาว  
นัทธรัตน์ มงคลสินธุ์ จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ  
ผูช้นะเลศิระดบัอดุมศกึษา ไดแ้ก ่นายธาวนิ 
คิม จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยทั้ง 2 คน จะเป็นผู้แทนประเทศ
ไทยไปเข้ า ร่ วมการแข่ งขันการกล่ าว
สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ระหว่าง
วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 โดย
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไป
เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ  

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ความสำเร็จในระดับนานาชาติ

• ป ี พ.ศ. 2551 น.ส. กัญญาณัฐ ปิติเจริญ 
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ชนะเลิศ อันดับ  
ที่ 2 

• ปี พ.ศ. 2545 น.ส. ถนอมวงศ์ ภูริสัตย์ 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ   
(1 ใน 8 คน) 

• ป ีพ.ศ. 2544 น.ส. อรภา ชว่ยประสทิธิ์ 
โรงเรียนราชินีบน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
(1 ใน 4 คน) 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 


ทันทีที่ทรงสำเร็จการศึกษา สมเด็จ-  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยทดลองทำ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน   
3 แห่ง ด้วยเหตุผลที่ว่า “โรงเรียนในสังกัด
ตำรวจตระเวนชายแดนนั้นเป็นโรงเรียนใน
เขตท้องถิ่นที่ห่างไกลการคมนาคมและมี
ภาวะยากลำบากต่างๆ ในตอนเริ่มต้นก็  
มุ่งไปในแง่ที่ว่า ทำอย่างไรเด็กที่อยู่ในวัย
ศึกษา เล่ า เ รี ยนอย่ างนั้ นจะมีสุ ขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่จะ
สร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเอง...” (พระราชดำรัสวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2531) โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันเน้นให้นักเรียน ครู และ  
ผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน
แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหาร
กลางวนั นบัเปน็การแกป้ญัหาการขาดแคลน 
อาหารกลางวัน และทำให้นักเรียนมีอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทาน  
ทุกกลางวันตลอดปีการศึกษา เมื่อดำเนิน
โครงการไปได้ระยะหนึ่งก็มีพระราชดำริ  
ถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น จาก
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ไปสูก่าร
เน้นคุณภาพและโอกาสในการศึกษา ซึ่ง
ดำเนินขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับ
ความขาดแคลนในหลายๆ ด้านให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาค
บังคับอย่างถูกต้อง ทรงเห็นว่า “เด็กที่ด้อย
โอกาสแม้จะมีสาเหตุพื้นฐานของความ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร



ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

:
การเคารพสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม


ด้อยโอกาสแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าทุกคนมี
สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน หากได้รับ
โอกาสทางการศึกษาจะช่วยได้มาก เรา
ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็กใน
ส่วนที่ไม่มีบริการทางการศึกษา เด็กกำพร้า 
เด็กที่ร่างกายบกพร่อง พิการ แม้แต่พิการ
ทางสมอง ลูกผู้ลี้ภัย....เราพยายามที่จะ
ทำใหเ้กดิโอกาสในการศกึษา” (ทรงบรรยาย
เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550) 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเป็นเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาในถิ่น 
ทุรกันดารทั้งในระบบและนอกระบบได้แก่   
เด็กเล็ก เด็กนักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

v รศ. ดร.วไล ณ ป้อมเพชร 

Since her B.A. graduation in B.E. 2523 (1980), HRH Princess 
Sirindhorn has been involved in the planning and implementation of 
numerous projects to support child and youth development in 
remote, rural areas of Thailand. These projects demonstrate her 
awareness and respect of basic human rights, especially those of 
the child and woman. Recognizing the important link between 
nutrition, health and levels of educational achievement, the Princess 
launched a free lunch project, initially targeting students at three 
border patrol police schools as well as an important project to 
improve nutrition and health for mothers and babies in these areas. 
Besides helping students, HRH Princess Sirindhorn has also 
introduced both short and long term training models to improve 
quality of teachers who work in rural and remote areas. 

บทความสิทธิมนุษยชนบทความสิทธิมนุษยชน

ขั้ นพื้ นฐานที่ อยู่ ในพื้ นที่ ห่ า ง ไกลและ
ขาดแคลน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในสังกัดสำนักงาน  
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการ  
ศึกษาเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนั้น
ยังมีกลุ่มเด็กที่อยู่ในชุมชนนอกสถานศึกษา 
ได้แก่ เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา และเด็ก  
แรกเกิดไปจนถึงอายุ 3 ปี รวมถึงเด็กที่  
ได้รับการดูแลในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กวัยเตาะแตะด้วย และในปี พ.ศ. 2547 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 12 แห่ง ในสังกัด
ส ำ นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ห่ ง ช า ติ   
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ในจังหวัดน่าน ด้วยทรงเห็นว่าโรงเรียน  
พระปริยัติธรรมเป็นช่องทางสำคัญอีก  
ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กขาดโอกาสได้
รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนา 

จำนวนสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่
อยู่ในโครงการฯ ดังที่กล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้น
ทุกปี ในปี พ.ศ. 2549 นับจำนวนได้ 646 
แห่ง ส่วนจำนวนเด็กและเยาวชนก็เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ นับได้ 106,165 คน เมื่อปี พ.ศ. 
2549 เช่นกัน  

นอกจากเด็กและเยาวชนในกลุ่ม  
ดังกล่าวแล้ว ยังมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ได้
รับพระราชทานทุนให้ศึกษาต่อในระดับ  
สูงขึ้นภายหลังจบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาจากสถานศึกษาในชุมชนแล้ว ทั้งนี้
เพราะทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนใน  
ท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับสูงเนื่องจากทาง
บ้านมีฐานะยากจนและตามชายแดนมัก
ไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมี  
พระราชประสงค์จะพระราชทานพระราชา-
นุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีโอกาส
ศึกษาต่อตามระดับสติปัญญาและความ
เหมาะสม และโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนิน
โครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์เหล่านี้มีจำนวน 1,544 
คนในปี พ.ศ. 2549 ส่วนใหญ่กำลังศึกษา
อยูใ่นสถานศกึษาตา่งๆ ในระดบัมธัยมศกึษา 
และอุดมศึกษา ส่วนนักเรียนที่จบชั้น
ประถมปีที่ 6 แล้ว แต่ไม่พร้อมหรือไม่
สามารถที่จะได้เข้าไปเรียนในระดับมัธยม 
ก็โปรดเกล้าฯ ให้มีการสอนและฝึกฝนให้
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ โดย
เน้นการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ งานเกษตรและ
อาชีพช่างพื้นฐาน เช่น ช่างไม้ ช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้า ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เป็นต้น   
มีนักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้ารับ
บริการการฝึกอาชีพประมาณปีละ 17,500 
คน  

ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการ
ศึกษา นอกเหนือจากการช่วยเหลือนักเรียน

ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความ
ขาดแคลนในหลายๆ ด้านให้ได้รับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องด้วยวิธีการ
และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี 
พร้อมที่ จะไปศึกษาต่อในระดับสู งได้  
เท่าเทียมกับคนอื่นๆ แล้ว ยังโปรดเกล้าฯ 
ให้มีการพัฒนาครูตำรวจตระเวนชายแดน
ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงให้ทำหน้าที่ครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาครูแบ่ง
เปน็ 2 ลกัษณะ คือ การอบรมระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและ
ทำสื่อ และให้การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษา โดยพระราชทานทุนให้แก่
ครูตำรวจตระเวนชายแดนส่วนหนึ่ง เพื่อ
ศึกษาต่อในสาขาที่ โรงเรียนขาดแคลน   
และโปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชทาน  
บ้านพักครูและบ้านพักนักเรียนบ้านไกล
เพื่อให้เพียงพอและปลอดภัย รวมทั้งการ
สนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา
เ พื่ อ เ กื้ อ ห นุ น ใ ห้ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โครงการส่งเสริมโภชนาการ และ
สุ ขภาพอนามั ยแม่ และ เด็ ก ในถิ่ น
ทุรกันดาร ด้วยเหตุที่ทรงตระหนักว่าการที่
เด็กจะมีภาวะโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยดี จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดา นั่นคือแม่จะต้องมีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยดีด้วย ถ้าแม่ขาด  
สารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะ
เกิดออกมาทั้งด้านการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและสมอง จึงมี  
พระราชดำริให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับ
บริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ เพื่อช่วยให้แม่มี
ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี 
เด็กเกิดรอด มีการเจริญเติบโตและพัฒนา  
การได้เต็มศักยภาพ 

นอกจากโครงการตา่งๆ ทีก่ลา่วมาแลว้ 
ยังมีโครงการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชดำร ิ

(ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในแผนฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2550 - 2559) เช่น โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และคงจะมี  
โครงการอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกถ้าทรงพิจารณาว่า
จำเป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
กำลังเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ ดังพระราชดำรัส
ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2549 “....ที่จริงสถานการณ์ต่างๆ ก็เปลี่ยน
ไป แต่ว่าเท่าที่พยายามทำก็ยังย้ำเน้นใน
การทำงานในเขตทุรกันดาร เพื่อให้บุคคลที่
อยู่ในเขตทุรกันดาร คือ เข้าถึงยากนั้นได้รับ
บริการที่ เหมาะสมทั้งความรู้ สุขภาพ
อนามัย ความมีโอกาสในการประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองอย่างมีเกียรติ แล้วก็
สามารถที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น” มีพระราช-
ประสงค์ที่จะให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาส
พัฒนาเท่าเทียมกับผู้อื่น มีความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลตนเองได้และมีศักยภาพใน
การเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ พระราชดำรัสพระราชทาน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2543 แสดงให้
เห็นถึงพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร “....ปรัชญาของ
งานอยู่ที่ตรงไหน เราต้องการให้ทุกคน  
มีความมั่นคง มีความเป็นสุข อยู่ดีกินดี   
มีโอกาสในชีวิตที่จะได้รับความรู้ แล้วก็
ฝึกฝนความสามารถ สามารถที่จะสร้าง
ความก้าวหน้าให้แก่ตนเองได้ให้เท่าเทียม
กันทุกคน....”  

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น  
ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่ง
เน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการ
ทำงาน และทรงกำหนดเป้าหมายสูงสุด

ของการพัฒนาไว้ดังนี ้
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เมื่ อพิ จารณาดู เป้ าหมายในการ
พัฒนา ตลอดจนผลงานการพัฒนาที่ทรง
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2523 จนปัจจุบันจะเห็น  
ได้ว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระ-
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ 
การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและ
เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง
กับสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง   
5 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี คือ  

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

v ประธานโครงการสิทธิมนุษยชน ยส. 

 

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

โดยสรุปเป้าหมายของการพัฒนา  
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดารตาม  
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คือ การมุ่งเน้นให้
เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน
ในการมีชีวิต การอยู่รอด มีโภชนาการดี มี
สุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา มีทักษะทาง

อาหารและการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย
์


ทุกคนพึงจะได้รับ
 ยิ่งได้รับเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเพื่อให้เด็ก



แต่ละคนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างครบถ้วน
 และ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งตนเองได้
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี


เป็นพลเมืองดีของชาติและมนุษยชาติอย่างมีคุณค่าความ

เป็นมนุษย์
 โดยที่แต่ละบุคคลเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
 จริยธรรม


ความยุติธรรม
 และเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง
 อันจะนำไปสู่การ

อยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้องด้วยความสงบสุข


และมีความสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เ ด็ ก และ เ ย า วชน ใน


ถิน่ทรุกนัดาร
มโีภชนาการด
ี
สุขภาพแข็งแรง
 มีความ
ซื่อสัตย์
 เสียสละ
 สามัคคี

และเมตตาผู้อื่น
 มีความรู้
และทักษะทั้งทางวิชาการ
และการอาชพีทีเ่ปน็รากฐาน
ของการพึ่ ง ตน เอ งและ
พัฒนาท้องถิ่นได้
 นำไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมี โ อกาส ได้ รั บกา ร
ศึกษาในระดับสูงขึ้นตาม
ศักยภาพของตน
 เป็นคนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


เอกสารอ้างอิง

1. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ

ที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2548) และระยะที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2559) 

2. สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงบรรยายเรือ่งการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร วนัที ่ 27 

มนีาคม 2550 

วิชาการและอาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ขจัดการกีดกันทางการ
ศึกษาอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติใน  
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ เพศ 
ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์กำเนิด ความพิการ 
จัดการศึกษาให้เด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียน 
เช่น ลูกผู้ลี้ภัยและเด็กที่ต้องทำงาน เป็นต้น 
ปรับการศึกษาให้ เด็กแต่ละคนได้ รับ
ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
พิการและเด็กชาติพันธุ์ พัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษา จัดการศึกษาโดยให้ค่านิยม
หรือคุณธรรมสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วม
กันอย่างสงบสุข เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม ดังที่มีพระราชดำริและ

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่า 
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อารยธรรมนาสก้า

ทะเลทรายนาสก้าเป็นพื้นที่แห้งแล้ง
บนที่ราบสูงประมาณ 588 เมตรจากระดับ
น้ำทะเล แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศเปรู ติดกับฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก 
บริเวณทะเลทรายกว้างขวางกินเนื้อที่ถึง 
450 ตารางกิโลเมตร  

ทะเลทรายแห่งนี้เป็นแหล่งอารยธรรม
โบราณตั้งแต่ประมาณ 900 ปีก่อน 
คริสตกาลจนถึงปีคริสต์ศักราช 600 โดยมี
การขุดพบหลุมฝังศพ มีโครงกระดูก มีมัมมี่ 
และมีเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายบันทึก
วิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นไว้อย่างละเอียด 
ดังที่มีหลักฐานแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆ 
หลายแห่งในแถบเมืองนาสก้าในปัจจุบันนี้ 

เส้นปริศนากลางทะเลทรายนาสก้า
มรดกโลกที่ประเทศเปรู
v เรื่องและภาพ : สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 

The mysterious Nazca Lines are a series of ancient 
geoglyphs, or drawings on the ground, located in the Nazca 
Desert of Peru. Clearly visible from an airplane, the images, which 
date from between 500 B.C. and 500 A.D., are generally believed 
to have religious significance, form part of ritualistic ceremonies 
or serve as an ancient calendar of the people at that time. The 
site became famous worldwide thanks to the German researcher 
Maria Reiche, who dedicated herself to the study of the images of 
the Nazca plateau for 50 years. She also theorized that the 
images of Nazca may signify astronomical calculations among 
the ancient people, particularly the rising of important stars or 
planets. The Nazca Lines were designated a UNESCO World 
Heritage Site in 1994. 

บทความมรดกโลกบทความมรดกโลก
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เมืองนาสก้าตั้งอยู่ทางใต้ของนครลิมา 
เมืองหลวงของเปรู ห่างออกมาจากนคร
ลิมาประมาณ 400 กิโลเมตร มีถนนที่ตัด

ใหม่วิ่งตรงเลียบชายทะเลไปได้โดยสะดวก 

มรดกโลกปริศนาที่นาสก้า

แต่มรดกโลกที่นาสก้าที่ผู้เขียนได้เดิน
ทางไปบันทึกภาพและเรื่องราวมานำเสนอ
ในครั้งนี้กลับไม่ใช่แหล่งอารยธรรมนาสก้า 
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการแหล่งโบราณคดีในนาสก้ายัง
ไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ หรือการศึกษา
วิจัยยังไม่ชัดเจนลึกซึ้งก็เป็นได้ จึงยังไม่ได้
เสนอขึ้นเป็นมรดกโลก 

สิ่ งที่ทำให้ได้รับมติยกย่องให้ เป็น
มรดกโลกแล้วกลับกลายเป็นเส้นสายและ
ลวดลายแปลกประหลาดที่มองเห็นได้จาก
เครื่องบินขณะที่บินข้ามทะเลทรายนาสก้า 
เส้นสายและลวดลายจำนวนมากเหล่านี้
เป็นเสมือนแผนที่ลายแทงหรือกลุ่มภาพ
สัญลักษณ์ขนาดใหญ่ที่มนุษย์ต่างดาวจาก
ภพอื่นนอกโลกมาสร้างเอาไว้ แต่ทว่ามันมี
ความเก่าแก่ ร่ วมอารยธรรมกับแหล่ง
โบราณคดีนาสก้า คือมีอายุประมาณ 500 
ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ. 500 และ  
มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรือ

พิธีกรรม หรืออาจจะเป็นปฏิทินที่สะท้อน
ความรู้ทางดาราศาสตร์ของมนุษย์ในยุค
อารยธรรมนาสก้าก็เป็นได้ 

ลักษณะภาพที่เกิดจากการลากเส้น  
บนหินและทรายซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Geoglyphs นี้ มีพบอยู่ในประเทศอื่นๆ อกี 
หลายแหง่ เชน่ในอยีปิต ์มอลตา สหรฐัอเมรกิา 
(แถบมิสซิสซิปปี้และแคลิฟอร์เนีย) ในชิลี 
โบลิเวีย และประเทศอื่นๆ อีก แต่ทว่าภาพ
ลายจำหลักเป็นรูปและเป็นเส้นสายต่างๆ 
บนทะเลทรายนาสก้านี้มีจำนวนภาพและ
เส้นสายจำนวนมากกว่าที่อื่นๆ และมีกลุ่ม
ภาพที่มีลักษณะพิเศษ มีขนาดใหญ่ถึง 200 
เมตรก็มี และยังมีนัยทางวัฒนธรรมทำให้
เป็นมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติที่แปลก
พิเศษ น่าฉงนสนเท่ห์และเป็นปริศนาให้  
นกัธรณวีทิยา นกัโบราณคด ีนกัสงัคมวทิยา 
ตลอดจนนักดาราศาสตร์คงต้องขบคิดและ
ถกเถียงกันต่อไปอีกนาน 

เส้นสายและลวดลายคงสภาพอยู่ ได้
อย่างไร

ทะเลทรายนาสก้าเป็นเขตที่แห้งแล้ง   
มีแสงแดดจัด แต่เป็นเขตอับลมเพราะมี
เนินเขาแอนดีสกั้นอยู่ด้านหลัง จึงทำให้  
เสน้และลวดลายตา่งๆ ไมค่อ่ยจะถกูลมหรอื

ทรายพัดมากลบ แต่ตรงกันข้ามยังรักษาอยู่
ได้จนกระทั่งนักบินสามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่าได้อย่างชัดเจนจากเครื่องบินที่บินข้าม
เขตทะเลทรายนี้  

การค้นพบและศึกษาเพื่อตีความ

ในอดีตได้มีผู้คนมากมายหลายอาชีพ
ส น ใ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ร้ า ง ท ฤ ษ ฎี เ พื่ อ ตี  
ความหมายเกี่ยวกับเส้นสายและลวดลาย
สัญลักษณ์บนทะเลทรายนาสก้าแห่งนี้   
ซึ่งรู้จักกันในนาม “Nazca Lines”  

คนแรกเป็นนายแพทย์ชาวเปรูซึ่งเป็น  
นักมานุษยวิทยาด้วย เขาชื่อ หมอโตรีบา   
เมเฮีย เซสเป้ ผู้สนใจศึกษาเส้นลวดลาย  
นาสก้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 โดยเขามี
ทฤษฎีว่ามันเป็น “มรดกทางพิธีกรรมของ
พวกอินคา” 

ต่อมามีคนอื่นๆ มาศึกษาเพิ่มเติมโดย
เชื่อว่าเส้นสลักเหล่านี้เป็นแผนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
จะนำไปสู่พิธีกรรมอะไรบางอย่างของพวก
อินคา เช่นเป็นเส้นทางสำหรับเดินไปหา
แหลง่นำ้ศกัดิส์ทิธิ ์พร้อมๆ กับเป็นการบูชา
เทพยดาบนฟ้าและภูเขา ตลอดจนบูชา
บรรพบุรุษ 
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ในปี ค.ศ. 1968 ได้มีนักเขียนชาวสวิส 
ชื่อ อีริค ฟอน ดานิเคน ผู้ซึ่งมีความเชื่อเรื่อง
มนุษย์ต่ างพิภพที่ เ ข้ ามามีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมของมนุษย์ในโลกนี้ เขาได้เขียน
หนังสือเรื่อง “ราชรถแห่งพระเจ้า” เป็น
หนังสือขายดีในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ถูกแปลออกเป็นภาษาต่างๆ 20 ภาษา และ
มียอดจำหน่าย 60 ล้านเล่ม ในหนังสือ  
ดงักลา่วเขาไดร้ะบวุา่เสน้ทางบนทะเลทราย 
นาสก้าเป็นแผนที่สำหรับยานยนต์ของ
มนุษย์ต่างดาวจะลงจอดบนพื้นโลก แต่  
พื้นผิวทะเลทรายไม่แข็ งแรงเพียงพอ  
จึงทำให้มนุษย์ต่างดาวไม่กล้านำยานยนต์
กลบัมาทีน่ีอ่กี ทฤษฎเีกีย่วกบัมนษุยต์า่งดาว 
และมนุษย์อวกาศ มีนักเขียนอื่นๆ เขียน
เป็นหนังสือไว้อีกหลายเล่ม 

แต่คนที่เกาะติดกับการศึกษาค้นคว้า
เส้นปริศนานาสก้าเป็นเวลาหลายสิบปี 
และทำให้นาสก้าไลนส์มีชื่อเสียงจนได้รับ
จดทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1995 ก็คือสตรีชาวเยอรมันชื่อ มาเรีย 
ไรค์ ซึ่งเกิดและเติบโตในเยอรมนี แต่โชค
ชะตานำพาให้ได้มาทำงานเป็นครูสอน
หนังสือให้เด็กชาวเยอรมันที่นครกุสโกใน
เปรู เธอได้อุทิศเวลาและกำลังวังชาทั้งกาย
และใจเป็นเวลา 50 ปีให้กับการวิเคราะห์
วิจัย โดยในขั้นแรกได้เป็นผู้ช่วยวิจัยของ  
นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน ดร.พอล   
โคซ็อก ผู้ซึ่งสนใจศึกษาเส้นและลวดลาย  
ที่นาสก้าเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงกับ
ดาราศาสตร์  

หลังจากที่ ดร.โคซ็อกกลับไปอเมริกา 
มาเรียก็ยังคงทำการศึกษาวิจัยต่อมาด้วย
ตนเองโดยทำงานอยู่กลางทะเลทราย  
นาสกา้และภายในหอ้งทำงานเลก็ๆ คนเดยีว 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 และเธอได้ค้นพบภาพ
จำหลักจำนวนมากเพิ่มขึ้น จนในที่สุดได้
เขียนหนังสือที่ขายดิบขายดีมากขึ้นมา   
1 เล่ม ทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่ง  
ขึ้นมาภายในเวลาข้ามคืน แต่แล้วเธอก็มี
ชีวิตอยู่ได้เห็นความสำเร็จของแหล่งมรดก
เส้นสายที่นาสก้าได้ไม่นานนัก เธอก็  
ล้มป่วยหนักด้วยความชราและผิวหนังไหม้
จนเปน็มะเรง็ในผวิหนงัและในกระเพาะอาหาร 
จนกระทั่งเสียชีวิตไปในวัย 95 ปีกว่าๆ   
ในป ีค.ศ. 1998 แตก่อ่นตายหลายปเีธอได้
สง่ผลงานแสดงความสำคญัของเสน้นาสกา้ 
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ไปให้องค์การยูเนสโกเพื่อเชิญให้มาสนใจ

ในฐานะที่มีความสำคัญระดับโลก 

เหตุผลในการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

องค์กรอีโคมอสได้ทำการศึกษาและ
ประเมนิความสำคญัของเสน้จำหลกัทีน่าสกา้ 
ในป ีค.ศ. 1993 - 1994 และไดล้งความเหน็วา่ 
เป็นเส้นจำหลักบนหินทรายขนาดใหญ่ที่สุด 
มีจำนวนมากที่สุด และน่าประทับใจที่สุด
ในโลก ถือเป็นความสำเร็จของศิลปะที่  
โดดเด่นไม่มีสิ่งใดเทียมในโลกสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ (หลักเกณฑ์ข้อ 1) และเป็น
ตัวแทนความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คน
ในภูมิภาคอเมริกาใต้ก่อนที่โลกยุโรปจะไป
ค้นพบ (หลักเกณฑ์ข้อ 3) นอกจากนี้ยังเป็น
เส้นลวดลายเก่าแก่ที่ได้คงรักษาสภาพไว้ได้
อย่างดีเป็นเวลากว่า 2 พันปี ซึ่งสามารถจะ
นำประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจมาให้กับ

ผู้ คนในปัจจุบันได้ผ่ านการท่อง เที่ ยว   
(หลักเกณฑ์ข้อ 4) 

ดังนั้น อีโคมอสจึงเสนอให้คณะ
กรรมการมรดกโลกขึน้ทะเบยีนนาสกา้ไลนส ์
ตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อ คือข้อ 1 ข้อ 3 และ
ข้อ 4 

ปัจจุบันนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์และมูลนิธิ
ที่เมืองนาสก้าอุทิศให้กับผลงานและชีวิต
ของ มาเรีย ไรค์ และหนังสือของเธอที่แปล
เป็นภาษาต่างๆ โดยภาษาอังกฤษชื่อว่า 
“Mystery on the Desert” by Maria 
Reiche ก็ยังขายได้อยู่ พร้อมๆ กับที่มรดก
โลกแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเที่ยวที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งใน
อเมริกาใต้ 
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การเดนิทางไปชมเสน้นาสกา้ของผูเ้ขยีน

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำ
สารคดีสุดหล้าฟ้าเขียวในชุดมรดกโลกที่
ประเทศเปรู โดยได้ถ่ายทำนครลิมา เมือง
มรดกโลก นครกุสโก อาณาจักรอินคา
โบราณ เมืองมาชูปิกชู นครศักดิ์สิทธิ์บน
ยอดเขา และได้นั่งรถยนต์จากกุุสโกไป
เมืองนาสก้าซึ่งผ่านทุ่งหญ้าและทะเลทราย
กวา้งขวาง และใชเ้วลาเดนิทางยาวนานมาก 

แหล่งข้อมูล

1. เอกสารการประเมินความสำคัญของนาสก้าไลนส์ของอีโคมอสที่เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ค.ศ. 1994 และมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 

2. เว็บไซต์ข้อมูลหนังสือ “Mystery on the Desert” 
3. ข้อมูลจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาเรีย ไรค์ ที่เมืองนาสก้า ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวม  

มาจากการเดินทาง เมื่อปี ค.ศ. 2005 
4. เว็บไซต์ของศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก 
5. ข้อสังเกตและข้อมูลจากการเดินทางของผู้เขียนและการแลกเปลี่ยนสนทนากับ

ผู้คนในท้องถิ่นเมื่อปี ค.ศ. 2005 

เมื่อไปถึงเมืองนาสก้าก็ได้ไปเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์มาเรีย ไรค์ ซึ่งได้มีการจัดจำลอง
ภาพเส้นสลักบนทะเลทรายนาสก้า และ
อธบิายทฤษฎขีองมาเรยี ไรค ์ซึง่เปรยีบเทยีบ 
เส้นสายบนทะเลทราย กับเส้นทางการ
โคจรของดวงดาวบนฟ้า 

ในเช้าวันรุ่งขึ้น คณะของเราจึงได้ขึ้น
เครือ่งบนิเลก็ 8 ทีน่ัง่ ขึน้ไปถา่ยรปูจากขา้งบน
จึงจะมองเห็นเส้นสายและรูปภาพต่างๆ 

v อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

เช่น รูปมนุษย์อวกาศ ลิง ปลาวาฬ นกแร้ง 
ลานบิน ฯลฯ ที่จำหลักไว้บนทะเลทรายได้
ชัดเจน และจึงได้เข้าใจความหมายของ
ทฤษฎีต่างๆ ที่มีผู้มาศึกษารุ่นก่อนๆ ได้
ศึกษาและตีความไว้ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
และแผนที่นำไปสู่แหล่งน้ำก็พอจะมองเห็น
เค้าความคิดทฤษฎีได้ 
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เมื่อวันที ่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ปลัด
กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ
คณะผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยัปกักิง่ทีเ่ดนิทาง
มาเยือนประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศจีน และจัดสัมภาษณ์เพื่อ  
คดัเลอืกนกัเรยีน/นกัศกึษาไทยไปศกึษาตอ่ ณ 
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประจำปีการศึกษา 2553 
โดยการที่ รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะเป็น
ศนูยก์ลางดา้นการศกึษาของอาเซยีน (ASEAN 
Education Hub) ภายในป ีค.ศ. 2015 และให้
ความสำคญัในการพฒันาดา้นภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงภาษาจีน

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยี่ยมคารวะ  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วย จึงจำเป็นต้องเตรียมคนเพื่อรองรับความ
รว่มมอืตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ รวมทัง้ความรว่มมอื
จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง อีกทั้งขณะนี้ปัญหา
ของนักเรียนไทยที่พบคือ นักเรียนจะเรียน
ภาษาจีนเพื่อภาษาและการสื่อสารเท่านั้น   
ไมไ่ดเ้ตรยีมเพือ่เรยีนวชิาเฉพาะทาง ดงันัน้ควร
จะมีความร่วมมือกันตั้งแต่ระดับมัธยมใน  
การเตรียมตัวนักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย โดยอาจจัดทำโปรแกรมการ  
เรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
ไทย-จีน ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ 
ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงมายาวนาน ขณะนี้มีนักศึกษาอยู่
ประมาณ 26,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษา

ไทยอยู ่ 73 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตร ี  
35 คน ปรญิญาโท 20 คน ปรญิญาเอก 18 คน 
โดยนักศึกษาไทยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะศึกษา
ดา้นภาษาจนี และสงัคมศาสตร ์นอกจากนี ้ยงั
มีนั กศึ กษามา เรี ยนด้ านรั ฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยัง
ต้องการให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาใน
คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น คณะ
แพทยศาสตร ์คณะวศิวกรรม เปน็ตน้ 

เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2553 รองปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร (นางศรวีกิาร ์เมฆธวชัชยักลุ)   
ไดใ้หก้ารตอ้นรบั นาย G. Anand Anandalingan 
คณบดคีณะ The Robert H. Smith School of 
Business (BMGT) มหาวิทยาลัยแมรีแลนด ์
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและคณะ ณ หอ้งประชมุ
จนัทรเกษม กระทรวงศกึษาธกิาร มหาวทิยาลยั
แมรีแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่
แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อป ี ค.ศ. 
1859 เปดิสอนระดบัปรญิญาตร ี- ปรญิญาเอก 
ในคณะและวิชาหลากหลายสาขาโดยเฉพาะ
คณะบรหิารธรุกจิทีท่างมหาวทิยาลยัมชีือ่เสยีง
อย่างมาก ในส่วนของคณะ The Robert   
H. Smith School of Business (BMGT) นัน้ 
เปน็คณะวชิาเกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ Supply 
Chain Management และการบริหารจัดการ
โลจิสติกส ์ เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก นอกจากนี้ทางคณะยังได้มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานของไทยหลายๆ 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ 

หน่วยงาน อาท ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สมาพนัธโ์ลจสิตกิส์
แห่งประเทศไทย และสมาคมโลจิสติกส ์ 
แห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งทางกระทรวง
ศึกษาธิการไทยมีความสนใจที่จะสร้างความ
รว่มมอืกบัทางคณะ BMGT และมหาวทิยาลยั
แมรแีลนด ์ในระดบัอาชวีศกึษา และการศกึษา
สายอาชีพ โดยเสนอให้มีการทำความตกลง
ด้านการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในทาง
วิชาการต่างๆ และเสนอให้ทางคณะ BMGT 
เรยีนรู ้ Practical Skill ของไทยแลกเปลีย่นกบั
การสอนภาษาองักฤษใหก้บัฝา่ยไทย นอกจากนี้
ยงัเสนอใหจ้ดัฝกึอบรมเกีย่วกบัการใช ้Module 
และ Software เพื่อใช้จัดการระบบโลจิสติกส ์
และ Supply Chain Management ให้กับ  
ฝ่ายไทย และสามารถนำ Software ที่ใช้สอน
ไปแล้วนั้นมาใช้สอนซ้ำได ้ โดยคณบดีคณะ 
BMGT ยินดีนำข้อเสนอไปหารือในระดับ  
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางคณะ

สามารถจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช ้ Module 
และ Software การบรหิารจดัการโลจสิตกิสใ์ห้
กับประเทศไทยได้ใน 2 ลักษณะคือ หลักสูตร
ฝึกอบรมแบบรายตัวซึ่งมีค่าใช้จ่ายการอบรม  
ที่ค่อนข้างแพง กับหลักสูตรในระดับองค์กร  
ทีห่นึง่องคก์รสามารถสง่ผูเ้ขา้อบรมไดม้ากทีส่ดุ 
40 คน โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา สำหรบัผูท้ี่
ผ่านการอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
รบัรอง แตไ่มส่ามารถนำมาใชส้อนตอ่ไดเ้พราะ
ตดิลขิสทิธิก์บับรษิทัผูค้ดิคน้ 

เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว
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เมื่อวันที ่ 11 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2553   
H.E. Dr. Rose GAHIRU รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอาชีวศึกษาและการรู้หนังสือของ
สาธารณรัฐบุรุนดีและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นาย  
ชินวรณ ์ บุณยเกียรติ) เพื่อหารือทางด้าน  
การศึกษาร่วมกัน โดยการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร จะเดนิทางไปเขา้รว่มการ
ประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชน 
(EFA) ครัง้ที ่ 9 ณ ประเทศเอธโิอเปยี ในเดอืน
กุมภาพันธ ์ 2553 ซึ่งคาดว่าจะได้มีความร่วม
มือและพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทยกับ
กลุ่มประเทศแอฟริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
ทั้งนี ้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาชีวศึกษาฯ 
ของสาธารณรัฐบุรุนดีได้แสดงความขอบคุณ
ต่อการต้อนรับของไทย รวมทั้งการเปิดโอกาส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาชีวศึกษาและการรู้หนังสือของ
สาธารณรัฐบุรุนดี เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้คณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี ้
บุรุนดีอยู่ในสภาวะสงครามมาเป็นเวลานาน
โดยเพิง่มสีนัตภิาพในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมา ขณะนี้
จึงมีเยาวชนเป็นจำนวนมากยังอยู่ในภาวะ  
ขาดการศึกษาและการฝึกอาชีพ ดังนั้น
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของบุรุนดีจึงได้ให้
ความสำคัญต่อการให้การศึกษาและการ  
ฝึกอาชีพแก่เยาวชนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ทางดา้นการศกึษาของประเทศไทยวา่สามารถ
เป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาการศึกษาและ
การฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนของบุรุนดีได ้ จึง
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือร่วมมือจากไทย
ในเรื่องของการฝึกอบรมแก่ครูผู้ฝึกอบรม 
(Training of the trainers) เพือ่ไปใหค้วามรูแ้ก่
เยาวชนของบุรุนดีอีกทอดหนึ่ง ซึ่งไทยยินดี
ให้การสนับสนุนการให้ความร่วมมือทางด้าน

การศึกษาแก่บุรุนด ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  
เรือ่งของการ Training of the trainers ซึง่อาจ
ดำเนนิการในลกัษณะของการสง่เจา้หนา้ทีข่อง
ไทยไปใหก้ารฝกึอบรม ณ ประเทศบรุนุด ีหรอื
อาจเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา
ระหวา่งกนั 

เมือ่วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 ปลดั
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้นางศรีวิการ ์
เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ H.E. Mr. Bede 
Gilbert Corry เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ประจำประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมคารวะ  
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม ่ โดยมีประเด็น
การหารอืเกีย่วกบัการจดัทำขอ้มลู Know Your 
Neighbors (KYN) ซึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์
ประสงค์จะนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์
ใชเ้ปน็สว่นหนึง่ของหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ในประเทศไทย โดยโครงการฐานขอ้มลู KYN นี้
เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำ
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit)   
ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อป ี พ.ศ. 2550 มี

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมคารวะ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างเยาวชนในเอเชียตะวันออกและ
เยาวชนทั่วโลกที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ
มัธยมศึกษาและมีอายุอยู่ระหว่าง 12 - 18 ป ี
ในเรือ่งเกีย่วกบัความเชือ่ วฒันธรรมและสงัคม 
เพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
กันของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมและ
สงัคมตา่งกนั ตลอดจนเปน็สะพานเชือ่มความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ฐานข้อมูล  
ดงักลา่วยงับรรจขุอ้มลูเกีย่วกบัแงม่มุตา่งๆ ใน
การใช้ชีวิตประจำวันของเยาวชนในประเทศ
อาเซยีน นวิซแีลนด ์และออสเตรเลยี ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ รวม
ทั้งการสอนภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้กระทรวง
ศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะในการนำฐาน

ข้อมูลดังกล่าวมาจัดแปลเป็นภาษาไทย เพื่อ
สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ในหอ้งเรยีน ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วจะชว่ยใหค้วามรู้
แก่เยาวชนไทยเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่
ของเยาวชนในประเทศอาเซียนอื่น รวมทั้งใน
ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ซึง่จะเปน็ประโยชน์
อย่างมากต่อเยาวชนไทยในการเตรียมรับการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในป ีค.ศ. 2015 
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