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จากบรรณาธิการ 
From the Editor 

 พบกันอีกคร้ังกับวารสารความรวมมือกับตางประเทศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 ซึ่งเปนฉบับ  

เ ร่ิมปงบประมาณใหมแตก็ยังเต็มเปยมไปดวยเร่ืองราวและสาระ  

ความรูมากมาย โดย In Focus ในฉบับนี้จะนำทุกทานสูเวทีการประชุม

สมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังที่ 35 ซึ่งจัดที่สำนักงานใหญยูเนสโก 

ประเทศฝร่ังเศส เม่ือวันที่ 6-23 ตุลาคมท่ีผานมา โดยมีประเทศสมาชิก

ของยูเนสโก สมาชิกสมทบ และองคการตางๆ เขารวมประชุมกวา   

193 ประเทศ การประชุมครั้งนี้ทางยูเนสโกยังไดมีมติประกาศยกยอง

บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งมีบุคคลของไทยรวมอยูดวย 2 ทานคือ   

นายเอื้อ สุนทรสนาน ครบรอบ 100 ป ชาตกาล ในวันที่ 21 มกราคม 

2553 เน่ืองจากมีผลงานโดดเดนดานวัฒนธรรม (สาขาดนตรี) และ 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ครบรอบ 100 ป ชาตกาล ในวันที่ 20 เมษายน 

2554 ซึ่งมีผลงานโดดเดนดานการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตรและ

มนุษยชาติ และสื่อสารมวลชน จึงนับเปนความภาคภูมิใจอยางย่ิงที่  

คนไทยไดรับการยกยองในระดับโลกครั้งนี้  

 นอกจากน้ียังมีเร่ืองราวความเคลื่อนไหวดานตางประเทศที่  

นาสนใจ ไดแก การประชุมนานาชาติดานการศึกษาของ UNESCO - 

APEID ครั้งที่ 13 และการสัมมนาระดับสูงของ World Bank - 

KERIS ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ซึ่งเนนบทบาทความสำคัญของ ICT 

ในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา การประชุม HOM คร้ังที่ 32 และการ

ประชุม SOM-ED คร้ังที่ 4 ซึ่งเปนเวทีในการกำหนดนโยบายและแนว

การปฏิบัติดานการศึกษาในภูมิภาค รวมท้ังหาแนวทางเพื่อประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาของ

กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสัมมนาวิชาการและการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคม

อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายผลการจัดการศึกษาระดับชาติ  

ในทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียนตามเปาหมายปฏิญญาชะอำ-หัวหิน   

ซึ่งเปนเร่ืองท่ีตองเรงผลักดันเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ 

เปนตน  

 สวนคอลัมนมรดกโลกฉบับนี้จะพาทานผูอานไปทองเที่ยว

เมืองเกาลี่เจียง เมืองมรดกโลกของประเทศจีน เมืองเกาแกที่มีอายุ

เกือบพันป เปนศูนยกลางวัฒนธรรมของชนเผานักซีและยังเปน

ศูนยกลางการคาขายระหวางทิเบตกับยูนนานอยูบนเสนทางสายไหม

ตอนใตมานานนับรอยๆ ป นอกจากนี้เมืองลี่เจียงก็ยังมีภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมที่สวยงาม มีลำน้ำไหลรอบเมือง ดังที่นักทองเที่ยว  

ชาวยุโรปนิยมเรียกเมืองนี้วาเมืองเวนิสของตะวันออก อีกดวย  

 ทานผูอานสามารถติดตามอานวารสารฉบับออนไลนและ

ฉบับยอนหลังไดที่เว็บไซต www.bic.moe.go.th หรือประสงคจะสง  

คำแนะนำ คำติชม ก็สามารถสงมาไดตามที่อยูสำนักงานดานหลัง แลว

พบกันใหมในฉบับหนา ขอขอบคุณ...  

This issue of the Bulletin on International Cooperation in 

education is packed with interesting articles and stories. The In 

Focus section provides information on the 35th UNESCO   

General Conference, held at the UNESCO Headquarters in Paris, 

France from 6 to 23 October 2009. One of the many tasks of   

the Conference was to approve the listing of nominated persons 

as UNESCO Great Personalities. From Thailand, Euah 

Suntornsanan, founder of the famous Suntaraphorn band whose 

prolific writing of lyrics and music resulted in 2000 Thai classic 

songs, and Mom Ratchawong Kukrit Pramoj, who contributed 

much to Thai education, culture, social sciences and humanities, 

and mass media were included. The centenary for Euah 

Suntornsanan will be celebrated on 21 January 2010, while that 

of Mom Ratchawong Kukrit Pramoj will be on 20 April 2011. 

With regard to international events, there is a report from 

the 13th UNESCO-APEID International Conference and World 

Bank-KERIS High Level Seminar on ICT in Education, 

organized in collaboration with the World Bank and the Korean 

Education Research and Information Service; and the 32nd HOM 

and the 4th SOM-ED, which provided a forum for sharing best 

practices and formulating policies on regional cooperation on 

education. At the national level we have the seminar and 

workshop on Strengthening Cooperation in Education to Achieve 

an ASEAN Caring Sharing Community, in accordance with the 

three pillars ASEAN and the ASEAN Cha-Am Hua Hin 

Declaration. 

The column on World Heritage takes the reader to the 

almost 1,000 year old city of Lijiang in China. Lijiang was once   

a cultural center of the Naxi tribe and a commercial hub of Tibet 

and Yunnan. It is recognized by Europeans as the Venice of the 
East, Lijiang for its many beautiful canals. 

Readers can access the Bulletin and its back issues on-line 

at www.bic.moe.go.th. Comments and suggestions are welcome 

and can be submitted to the address given on the back cover.  

Thank you and see you again in the next issue. 
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 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

หรือยูเนสโก ไดจัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 35 ขึ้นในระหวางวันที่ 

6-23 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส การประชุมดังกลาวจะมีขึ้นทุก 2 ป สำหรับการประชุมครั้งนี้ 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของไทยไดทำหนาท่ี

หัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมดังกลาว ในระหวางวันที่   

7-10 ตุลาคม 2552 ซึ่งมีประเทศสมาชิกของยูเนสโกและประเทศสมาชิก

สมทบ และองคการตางๆ เขารวมประชุมกวา 193 ประเทศ การประชุม

ครั้งนี้มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้  

ถอยแถลงในที่ประชุมเต็มคณะ 

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

ไดกลาวถอยแถลงในท่ีประชุมเต็มคณะโดยสนับสนุนขอเสนอของ  

องคการยูเนสโกในการจดัสรรงบประมาณ 653 ลานเหรียญสหรฐัฯ สำหรับ

การดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณประจำป 2553-2554 และ

เห็นชอบที่ยูเนสโกไดใหความสำคัญกับการศึกษาเพ่ือปวงชนเปนลำดับ

สูงสุด เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

และเศรษฐกิจในวงกวาง นอกจากน้ียังไดแสดงความยินดีที่ยูเนสโก  

เห็นชอบใหไทยเปนเจาภาพในการจัดการประชุมระดับสูงวาดวย  

การศึกษาเพ่ือปวงชนในป พ.ศ. 2554  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดแลกเปลี่ยนประสบการณ

งานดานการศึกษาตอที่ประชุมวาไทยไดเร่ิมทศวรรษที่สองแหงการ

ปฏิรูปการศึกษาในป ค.ศ. 2009 โดยมุงพัฒนาการศึกษาใน 3 ประเด็น 

ไดแก คุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวมทางการศึกษาของทุกภาค

สวน โดยการสราง 4 ใหมใหเกิดขึ้นคือ 1) คนไทยยุคใหมคือ ตองเกง ดี 

มีความสุข และภาคภูมิใจในความเปนชาติ 2) ครูยุคใหม 3) สถาน

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังที่ 35 
v ดุริยา อมตวิวัฒน 
vv สุปราณี คำยวง 

In FocusIn Focus

The 35th UNESCO General Conference was 

organized from 6 to 23 October 2009 at the UNESCO 

headquarters in Paris, France. This biannual event 

brings together representatives from the 193 UNESCO 

Member States, UNESCO Associate Members and 

other relevant organizations. From 7 to 10 October, 

Mr. Jurin Laksanawisit, the Thai Minister of Education 

and Chairperson of the Thai National Commission for 

UNESCO, headed a delegation from the Ministry of 

Education. In the plenary session, the Minister 

delivered a statement on the second decade of 

education reform in Thailand, including reference to 

important regional initiatives under the South East 

Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO). 

The Thai delegation also undertook study visits to the 

Institute Universitaire de Technologies de Chartres 

and the Institut d’Etudes Politiques de Paris. During 

the Conference the Minister met with the President of 

the UNESCO Executive Board, the President of the 

African Group within UNESCO as well as the 

Education Ministers of Mongolia and Pakistan. 
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ศึกษา/แหลงเรียนรูใหม และ 4) ระบบบริหาร

จัดการยุคใหม ซึ่งจะมุงเนนธรรมาภิบาลและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งจากนโยบาย

ดังกลาวไดมีโครงการท่ีเปนรูปธรรมเกิดขึ้น

มากมาย เชน โครงการเรียนฟรี 15 ปอยาง  

มีคุณภาพ ที่เปดโอกาสใหนกัเรียนตัง้แตระดบั

อนุบาลถงึมธัยมศกึษาปที ่6 รวมทั้งอาชีวศึกษา 

(ระดับ ปวช.1-3) และการศึกษานอกโรงเรียน 

ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนไดเรียนฟรี

ตามโครงการนี้ นอกจากนี้ ผูพิการท่ัวประเทศ  

ก็จะไดเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี โดยเร่ิม

ทันทีในป ค.ศ. 2009 ซึ่งจะเห็นไดวาการ  

ดำเนินการของประเทศไทยดังกลาวสอดคลอง

กบัเปาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชนของยูเนสโก

อยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี ้ในฐานะประธานสภารัฐมนตรี 

ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดมี  

นโยบายท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา   

โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐานอยางเดียวกันในหมูประเทศสมาชิก 

เพ่ือจะไดนำไปสูการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ

การถายโอนหนวยกิตในอนาคต ซึง่ไดมอบหมาย 

ใหศูนยภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและ  

การพัฒนาหรือไรเฮด ไดเร่ิมดำเนินการในเร่ือง  

ดังกลาว  

สำหรับวิกฤตการณระดับโลกในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ตองอาศัย

ความรวมมือขององคการระหวางประเทศมาก

ขึ้น เพราะปญหาน้ีเปนปญหาของทุกประเทศ

ในโลก ซึง่ขณะน้ีประเทศไทยกำลังเปนเจาภาพ 

“ กระทรวงศึกษาธิการไทยเห็นชอบท่ียู เนสโกได ให  
ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อปวงชนเปนลำดับสูงสุด... 
และมีความยินดีที่ยู เนสโกเห็นชอบให ไทยเปนเจาภาพ  
ในการจัดการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อ  
ปวงชนในป พ.ศ. 2554” 

การประชุมเรื่ องการเป ล่ียนแปลงสภาพ  

ภูมิอากาศของกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก   

ที่กรุงเทพฯ เพ่ือจะไดหาแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาดังกลาวตอไป ซึ่งในฐานะที่  

ยูเนสโกก็เปนอีกหนวยงานที่ดูแลงานดาน

วิทยาศาสตร จึงขอเสนอใหนำผลสรุปจาก  

การประชุมทั้ งจากที่ประชุมสุดยอดของ

สหประชาชาติที่นครนิวยอรกและท่ีกรุงเทพฯ 

มาพิจารณาใชประ โยชน ในการพัฒนา  

แผนงานและงบประมาณของยูเนสโกตอไป 

ประเทศไทยขอสนับสนุนยูเนสโกที่ไดให

ความสำคัญกับภูมิภาคแอฟริกา และประเทศ

ไทยเปนประเทศหน่ึงที่จะไดมีการแลกเปล่ียน

ประสบการณดานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กับกลุมประเทศแอฟริกาตามที่นายโอลาบิยี 

บาบาโลลา โจเซฟ ญาย ประธานกรรมการ

บริหารของยูเนสโกจากประเทศเบนิน ไดเคย

หารือไวที่กรุงเทพฯ เม่ือเดือนกรกฎาคม ซึ่ง

ระหวางการประชุมครั้งนี้ จะไดมีการหารือกัน

ในรายละเอียดและหวังวาจะไดขอสรุปที่เปน

รูปธรรมตอไป 

การหารือความรวมมือทวิภาคี 

ในระหวางการเขารวมการประชุมในคร้ังน้ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมี

โอกาสหารือความรวมมือทวิภาคีกับกลุม

ประเทศแอฟริกา มองโกเลีย และปากีสถาน 

โดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

‹ การหา รือ กับรัฐมนตรีว าการ  

กระทรวงศกึษา วฒันธรรมและวทิยาศาสตร 

ประเทศมองโกเลีย 

เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2552 รัฐมนตรีวาการ
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 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

กระทรวงศึกษาธิการไดเจรจาความรวมมือกับ 

Mr. Yondon Otgonbayar (นายยอนดอน   

ออตกอนบายา) รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรของ

มองโกเลีย ซึ่งมองโกเลียกับไทยมีความรวมมือ

ทางการศึกษากันเปนเวลานานมาก โดยไทย

ไดใหความชวยเหลือในโครงการโรงเรียน  

เพ่ือนเด็กภายใตโครงการของยูนิเซฟ ซึ่งให

ความสำคัญกับการดูแลเด็กใหปลอดจาก

ความรุนแรงตามทิศทางของยูนิเซฟ ซึ่งไทยมี

โรงเรียนท่ีเปนสมาชิกของโครงการดังกลาว

ประมาณ 300 กวาแหง และมองโกเลียจะได

ใชประเทศไทยเปนตนแบบนำไปพัฒนา

โรงเรียนเพ่ือนเด็กในประเทศของตัวเอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

วัฒนธรรม และวิทยาศาสตรของมองโกเลียได

ขอบคุณไทยที่ไดใหการสนับสนุนการศึกษา

ของมองโกเลีย โดยเฉพาะอยางย่ิง การท่ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดเสด็จพระ-

ราชดำ เนิน เ ยือนมองโก เลี ยและทรงให  

ความชวยเหลือการศึกษาในหลายๆ ดาน เชน 

โครงการอาหารกลางวันซ่ึงพระองคไดทรงริเร่ิม

ไว นอกจากนี้ มองโกเลียยังไดขอใหไทย

พิจารณาสนับสนุนในเร่ืองทุนการศึกษาใน

ดานการเกษตร เทคโนโลยี การแพทย รวมทั้ง

การอบรมดานการทองเที่ยว ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการของไทยกลาวยินดีในการ

ใหความชวยเหลือดังกลาว ในการนี้ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการของมองโกเลีย  

ไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ของไทยเดินทางไปเยือนมองโกเลียเพ่ือหารือ

ดานการศึกษาระหวางกันตอไป 

‹ การหา รือ กับรัฐมนตรีว าการ  

กระทรวงศึกษาธิการปากีสถาน 

วันท่ี 8 ตุลาคม 2552 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการของไทยไดหารือกับ H.E. 

Mr. Mir Hazar Khan Bijarani (นายมี ฮาซาร 

คาน บีจารานี) รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการของปากีสถาน โดยปากีสถาน

หยิบยกปญหาการดำเนินการดานการรูหนังสือ

ของประเทศตนมาหารือเน่ืองจากเปนปญหา

ใหญของปากีสถาน ซึ่งในปจจุบันมีอัตราการรู

หนังสือโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 50 ซึ่งตางจาก

ประเทศไทยท่ีมีอัตราผูรูหนังสือสูงกวารอยละ 

90 ดังนั้นปากีสถานจึงประสงคจะแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณกับไทย ซึ่งในเรื่องนี้ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทย 

ไดแจงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ของปากสีถานวา ไทยไดตัง้เปาหมายใหคนไทย 

อานออกเขียนไดสูงถึงรอยละ 95 โดยมี  

โครงการรณรงคสงเสริมการอาน สรางนิสัยรัก

การอานและสรางส่ิงแวดลอม และโดยเฉพาะ

อยางย่ิงไดผลักดันใหโครงการสงเสริมการอาน

เปนวาระแหงชาติและทศวรรษการอานซ่ึง

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว 

ทั้งนี้ ฝายปากีสถานจะไดตั้งคณะทำงาน  

มาประสานงานกับฝายไทยเพ่ือแลกเปลี่ยน  

ความเห็นกันและกันในเรื่องสงเสริมการอาน

ตอไป 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของ

ปากีสถาน ยังไดกลาวถึงเร่ืองอิสลามศึกษา   

ซึ่งในปากีสถานไดลดปริมาณการเรียนศาสนา

ลงแตเพ่ิมวิชาสามัญใหมากข้ึนเพ่ือใหเกิด

ความสมดุล นับเปนทิศทางที่มีประโยชน  

เชนเดียวกับในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย

ที่สงเสริมอิสลามศึกษา รวมทั้งเพ่ิมความรู  

สายสามัญและสายอาชีพมากข้ึน เพ่ือใหเด็กท่ี

จบออกมาเปนคนดีและมีความรูติดตัวใน  

วิชาการอ่ืน และท่ีคืบหนาเปนพิเศษคือมีการ

กำหนดมาตรฐานในการเรียนการสอนวิชา

อสิลามศกึษา จดัสอบ I-NET ในปการศึกษาหนา 

โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ  

(สทศ.) เปนผูออกขอสอบเพื่อทดสอบเด็กท่ี

เรียนอิสลามศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

‹ การหารอืกับกลุมประเทศแอฟรกิา 

วันที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 11.00 น. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทย 

ไดหารือทวิภาคีกับ H.E. Olabiyi Yai   

(นายโอลาบิยี ญาย) ประธานคณะกรรมการ

บริหารของยูเนสโกและเอกอัครราชทูตถาวร

เบนินประจำยูเนสโก รวมท้ังประธานกลุม

ประเทศแอฟริกา ณ สำนักงานใหญยูเนสโก 

กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือหาแนวทางใน

การพัฒนาความรวมมือระหวางไทยและกลุม

ประเทศในแอฟริกา ทั้งนี้ ไดมอบหมายให  

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หารือในรายละเอียดในวันที่   

21 ตุลาคม 2552 โดยสรุปการหารือได ดังนี้ 

1. ผูเขารวมหารือฝายไทย ประกอบ

ดวยนางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ รองผูแทนถาวรไทย  

ประจำยูเนสโก ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม 

และผูแทนสำนักความสัมพันธตางประเทศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ  

ผูแทนกลุมแอฟรกิา ประกอบดวยเอกอัครราชทตู
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ประจำยูเนสโกของประเทศเบนิน ซิมบับเว 

มาดากัสการ คองโก และเซเนกัล และรอง  

ผูแทนถาวรประจำยูเนสโก ไนจีเรีย 

2. ไทยไดรวบรวมจัดทำขอเสนอที่

ประเทศไทยมีความพรอมที่จะดำเนินโครงการ

รวมกับฝายแอฟริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ระดับอาชีวศึกษา 1. ใหมีการฝกอบรม

หลักสูตรระยะส้ันในดานการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา เกษตรกรรมและการประมง   

การจัดการโรงแรม การทองเที่ยว ศิลปะ ทักษะ

อาชีพ ทักษะดานชางเทคนิค การประกอบ

วิสาหกิจ สุขศึกษา การฝกหัดครู วิทยาศาสตร 

การแลกเปล่ียนผู เ ช่ียวชาญ /ครู /นักเ รียน 

2.จัดสรรทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.   

3. การแลกเปล่ียนนักเรียน/นักศึกษา ครู/

อาจารย และผูเช่ียวชาญ 4. การแลกเปล่ียน

ขอมูลในดานตางๆ 

ระดับอุดมศึกษา 1. การฝกอบรม

หลักสูตรระยะส้ันในดานเกษตรกรรมและ  

การประมง การจัดการโรงแรม การทองเที่ยว 

ศิลปะ สถานประกอบการ สุขศึกษา การฝกหัด

ครู วิทยาศาสตร 2. ทุนระดับปริญญาตรี/โท   

3. การแลกเปล่ียนนักเรียน/นักศึกษา ครู/

อาจารย และผูเช่ียวชาญ 4. การแลกเปล่ียน

ขอมูลในดานตางๆ 5. การจัดต้ังศูนยแอฟริกัน

ศึกษาและศูนยไทยศึกษา 

3. ฝายแอฟริกามีความประสงคที่จะ

จัด African Week ในปลายเดือนพฤษภาคม 

2553 ที่สำนักงานใหญองคการยูเนสโก กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และฝายไทยเสนอวา

อาจสามารถจัดกิจกรรม African Week   

ในมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่ง

เปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยเปดภาคเรียนแลว 

นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวใน

สถานศึกษาท่ีเปนเครือขายของโครงการเพ่ือ

ความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก 

(UNESCO Associated Schools Project)   

ไดดวย โดยกิจกรรมตางๆ อาจประกอบดวย 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร 

นิทรรศการ การฉายภาพยนตร การประกวด

วาดภาพ การจัดทำสื่อ animation การ

ประกวดสุนทรพจน การประกวดเรียงความ 

และกิจกรรมอื่นๆ รวมท้ังการสัมมนาเรื่อง

ความสัมพันธระหวางไทยและแอฟริกา  

ในการนี ้ผูแทนถาวรเบนินประจำยเูนสโก 

ไดขอใหมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ตนไดมีโอกาส

เดินทางไปเยือนในชวงเดือนกรกฏาคม 2552 

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดวย ทั้งนี้ 

ประธานกลุมแอฟริกาจะจัดทำหนังสือแจง

สถานเอกอัครราชทูตของแอฟริกาท่ีอยูใน

ประเทศไทยใหทราบเพื่อใหความรวมมือดวย  

4. ฝายแอฟริกาเห็นวา ในชวงปลาย

เดือนพฤศจิกายน 2553 กลุมแอฟริกาจะมีการ

ประชุมที่กรุงปารีส และเห็นวาเปนโอกาสดี 

หากกลุมประเทศตางๆ ในแอฟริกาจะไดมี

โอกาสหารือความกาวหนากับประเทศไทยอีก

ครั้งหนึ่ง สำหรับฝายไทยไดเสนอวาในโอกาส  

ที่จะมีการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษา

เพ่ือปวงชน  ที่ประเทศเอธิโอเปย  ในเดือน

กุมภาพันธ 2553 ประเทศไทยอาจจัดคณะ  

ผูแทนเพื่อเดินทางไปหารือการขยายความ  

รวมมือดังกลาวกับประเทศตางๆ ในแอฟริกา

ดวย โดยฝายแอฟรกิาจะไดนำไปหารอืระหวาง 

กลุมประเทศแอฟริกาและจะไดแจงความ  

คืบหนาใหทราบตอไป 

การศึกษาดูงานดานการศึกษาในประเทศ
ฝรั่งเศส 

ในระหวางการเขารวมประชุมดังกลาว 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ พรอมผูบริหารระดับสูง

ของกระทรวงศกึษาธิการ ไดเดินทางไปเย่ียมชม 

สถานศึกษา 2 แหง คือ ในวันที่ 8 ตุลาคม 

2552 เย่ียมชมสถาบันเทคโนโลยี Chartres 

แหงมหาวิทยาลัย Orleans และในวันที่   

10 ตุลาคม 2552 เยี่ยมชมสถาบันรัฐศาสตร 

Sciences Po ตามลำดับ ดังนี้ 

‹ สถาบันเทคโนโลยี Chartres แหง

มหาวิทยาลัย Orleans ประเทศฝร่ังเศส 

(Institute Universitaire de Technologies 

de Chartres-IUT, Universite d’Orleans)  

สถาบันนี้ตั้งอยูที่เมือง Chartres ทาง

เหนือของกรุงปารีส หางไปประมาณ 100 

กิโลเมตร เปนเมืองมรดกโลกและเปนแหลง

อุตสาหกรรมผลิตน้ำหอมกวา 350 ยี่หอ เชน 

Paco Rabanne, Guerlain, หรือ Nina Ricci 

เปนตน  

สถาบันเทคโนโลยี Chartres เปดสอน

หลักสูตรวิชาชีพช้ันสูงในหลายสาขาวิชา เชน 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการและ  

การบำรุงรักษา โลจิสติกส นักเรียนท่ีสำเร็จ  

การศึกษาดวยคะแนนสูงก็สามารถเรียนตอใน

มหาวิทยาลัย Orleans ได นอกจากน้ี สถาบัน

นี้ยังเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีดวย 

เชน สาขาการจัดการและการผลิต สาขา  

การตลาด เปนตน นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษา

ตอนปลายหากเขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้ 

2-3 ป จะไดประกาศนียบัตร (Diploma)   

หลังจากนั้นบางสวนอาจจะไปศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จบจาก IUT จะ

ประสบความสำเร็จในดานอาชีพและเขาสู

ตลาดแรงงานไดถึงรอยละ 80% ปจจุบัน   

มีนักศึกษา 299 คน แบงเปนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรสาขาวิศวกรรมไฟฟา จำนวน 

68 คน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ

บำรุงรักษา 53 คน สาขาโลจิสติกส 111 คน 

ในระดับปริญญาตรีจำนวน 67 คน สาขา  

การจัดการและการผลิต 34 คน สาขาการ

ตลาด 33 คน ทั้งนี้ สถาบันประเภทน้ีจะมีอยู 

20 แหงในฝรั่งเศส  

‹ สถาบันรัฐศาสตรซิยองส โป   

Sciences Po (Institut d'tudes Politiques 

de Paris) 

สถาบันรัฐศาสตร Sciences Po ซึ่งตั้งอยู

ใจกลางกรุงปารีส เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

มีชื่อเสียงแหงหน่ึงที่ผลิตนักการเมืองชื่อดังของ

ฝรั่งเศสออกมาจำนวนมาก เชน นายฌาค ชีรัค 

อดีตประธานาธิบดี และนายนิโกลาส ซารโกซี 
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 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

v นักวิเทศสัมพันธ เช่ียวชาญ รักษาการหัวหนากลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ สำนักความสัมพันธตางประเทศ   
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

v v นักวิเทศสัมพันธ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เน่ืองจาก Sciences Po เปนมหาวิทยาลัย

เอกชนท่ีไดงบประมาณสนับสนนุจากรัฐรอยละ 

60 ที่เหลืออีกรอยละ 40 สถาบันใชวิธีระดมทุน

จากผูปกครองใหมสีวนรวมกับการจัดการศกึษา 

ทั้งนี้ การจายเงินของผูปกครองลดหลั่นไปตาม

รายได 

3. กำหนดใหนักศึกษาทุกคณะวิชา

ตองไปเรียนในตางประเทศเปนเวลา 1 ป   

ในปสุดทายของหลักสูตรและตองรับผิดชอบ  

คาใชจายเอง (ปริญญาตรีเรียน 3 ป และ

ปริญญาโทเรียน 4 ป) การท่ีนักศึกษาเรียน

แบบเนนวิจัยโดยสถาบันสงไปเรียนรู ใน

ประเทศตางๆ ขอมูลงานวิจัยท่ีนักศึกษาไดรับ 

ทำใหนักศึกษามีมุมมองกวางไกล ทำใหทราบ

กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน

ประเทศอ่ืน ซึ่งสามารถนำไปใชเปนประโยชน

ตอประเทศอยางมากท้ังในเชิงเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธระหวางประเทศ  

สำหรับสถาบันการศึกษาของไทยท่ี

สถาบัน Sciences Po ไดมีความรวมมือดวยมี

จำนวนเพียง 3 แหง ไดแก จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 

สถาบัน AIT ในอนาคต จึงขอใหกระทรวง

ศึกษาธิการไทยพิจารณารับรองมหาวิทยาลัย  

ทีม่ศีกัยภาพเพ่ือใหนกัศึกษาสถาบันเขามาเรียน 

ได ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได

แจงวากำลังอยูในชวงดำเนินการรับรองให

มหาวิทยาลัยของไทยจำนวน 9 แหง เปน

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งพรอมจะรับ  

นักศึกษาจาก Sciences Po  

ยู เนสโกมีมติประกาศยกยองบุคคลและ
เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร  

ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   

ไดเห็นชอบใหเสนอช่ือนายเอ้ือ สุนทรสนาน 

และ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนบุคคลสำคัญ

ของโลกประจำป 2553-2554 ในการนี้   

ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกไดมีมต ิ 

เห็นชอบบุคคลและเหตุการณสำคัญทาง

ประวัติศาสตรจำนวน 63 รายการ รวมทั้ง

บุคคลทั้งสองดังกลาวของไทยดวยซ่ึงก็คือ 

1. นายเอ้ือ สนุทรสนาน ครบรอบ 100 ป 

ชาตกาล ในวันที่ 21 มกราคม 2553 ซึ่งมี  

ผลงานโดดเดนดานวัฒนธรรม (สาขาดนตรี) 

2. ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ครบรอบ 

100 ป ชาตกาล ในวันท่ี 20 เมษายน 2554   

ซึ่งมีผลงานโดดเดนดานการศึกษา วัฒนธรรม 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสื่อสาร

มวลชน 

ผลการเลือกตั้งในระหวางการประชุมสมัย
สามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 35 

ในระหวางการประชุมสมัยสามัญของ  

ยูเนสโก ไทยไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการ  

ในคณะกรรมการชุดตางๆ จำนวน 2 ชุด   

ไดแก คณะกรรมการดานกฎหมาย (Legal 

Committee) และคณะกรรมการคณะกรรมการ 

สภาระหวางรัฐบาลวาดวยโครงการระหวาง

ชาตเิพ่ือพัฒนาการส่ือสาร (Intergovernmental 

Council of the International Programme 

for the Development of Communication – 

IPDC 

ประธานาธิบดีคนปจจุบันของฝร่ังเศส เปนตน 

สำหรับขอมูลที่นาสนใจของสถาบัน Sciences 

Po สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความ  

แตกตางจากมหาวิทยาลัยท่ัวๆไปของฝรั่งเศส 

คือเปนสถาบันที่มีการสอบแขงขันเขาเรียน

อยางเขมขน (มหาวิทยาลัยท่ัวไปชาวฝรั่งเศส

ทุกคนสามารถสมัครเขาเรียนไดเลยโดยไม  

ตองมีการสอบแขงขัน เพราะการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาถือเปนสิทธิและสวัสดิการท่ีรัฐตอง

จัดใหทุกคน) แตสำหรับสถาบัน Sciences Po 

นักศึกษาตองออกคาใชจายสวนหนึ่งดวย  

ซึ่งสถาบัน Sciences Po เปนสถาบันที่ติด

อันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยดานรัฐศาสตร

ของประเทศฝรั่งเศส 

2. เปนสถาบันชั้นสูงซึ่งมีฐานะเหนือ

กวามหาวิทยาลัยท่ัวไป ผูที่กาวเขาเรียนท่ีนี่ได

ตองมีผลการเรียนระดับมัธยมปลาย 3.8 ขึ้นไป 

และนักศึกษาสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมี

ความพรอมดานการเงินคอนขางสูง ซึ่งฐานะ

ของครอบครวัมคีวามจำเปนสำหรบัการเรียนท่ีนี ่

“ ยู เนส โกมีมติปร ะกาศ
ยกยอง นายเอื้อ สุนทรสนาน 
และ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช   
เป นบุคคลสำคัญของ โลก
ประจำป 2553-2554” 
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นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธกิาร ไดกลาวสุนทรพจน 

ภ า ย ห ลั ง พิ ธี เ ป ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น วั น ท่ี   

15 พฤศจิกายน 2552 ณ เมืองหางโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เก่ียวกับบทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศกำลังพัฒนา (The Role of ICT in 

Improving Education in Developing 

Nations) โดยเนนความสำคัญของ ICT ทั้งใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนา

ในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการฝก

อบรมบุคลากร 

โดยประเทศไทยใหความสำคัญในการ

เพ่ิมศักยภาพดาน ICT เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ซึ่งขณะน้ีประเทศไทยเขาสูการปฏิรูปการ

ศึกษาในทศวรรษที่สองโดยเริ่มตั้งแตป 2552–

2561 นอกจากนี้ ในฐานะประธานสภา

รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

(ซีเมค) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดนำเสนอกจิกรรมทีศ่นูยระดบัภมูภิาคของซีมโีอ 

การประชมุนานาชาตดิานการศกึษาของ UNESCO-APEID 
คร้ังที ่13 และการสัมมนาระดบัสูงของ World Bank-KERIS  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
v  ดุริยา อมตวิวัฒน 
vv  สิริภัคค ธรรมบุศย 

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

Organized between 15 and 17 November, 2009 in Hangzhou, 

China, this conference on, “ICT in Transforming Education”, focused 

on the role of ICT in improving education in developing countries. 

Mr. Jurin Laksanawisit, Minister of Education of Thailand, headed the 

Thai delegation and gave a speech during the opening session.   

He emphasized the importance of ICT in Thailand’s second decade 

of education reform (2009 to 2018) which aims to engage all citizens 

in quality, life-long learning. With around 250 participants from 

Thailand, Cambodia, Malaysia, Vietnam, China and South Korea, the 

Conference consisted of four plenary sessions: 1) ICT in Education 

Policy, Plan and Monitoring 2) The Role of ICT in Teaching and 

Learning, 3) The Role of ICT in Higher Education, Open and 

Distance Learning and Open Educational Resources, and 4) Using 

ICT to Promote Non-Formal Education and Life-Long Learning.   

The 14th UNESCO-APEID International Conference will be held in 

Thailand in December, 2010, under the title, “Education for Human 

Resources Development”. 
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 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

ไดดำเนินการในประเทศสมาชิกในภูมิภาคน้ี

เพ่ือสนับสนุนการใช ICT ในการศึกษา ซึ่ง  

สงเสรมิใหประเทศสวนใหญมกีารนำเทคโนโลยี 

มาเปนสวนประกอบสำคัญในการศึกษา โดย

เร่ืองนี้สอดคลองกับแนวทางการดำเนินงาน

ของยูเนสโกและไทยก็เปน 1 ใน 21 ประเทศ

สมาชิกท่ีมีโครงการนำรองดานการใช ICT ใน

การศึกษาของยูเนสโกดวย 

ทั้งนี้ นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย  

นายเกียรติศักด์ิ เสนไสย ที่ปรึกษาดาน

เทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ สป. และเจาหนาที่ 

สำนักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดเขา

รวมการประชุมนานาชาติดานการศึกษาของ 

UNESCO-APEID คร้ังที่ 13 ระหวางวันที่   

15 - 17 พฤศจิกายน 2552 โดยผูเขาประชุม

ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูเช่ียวชาญ 

และนักวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธกิาร 

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ คณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ธนาคารโลก สถาบัน

บริการสารสนเทศและการวิจัยทางการศึกษา

แหงสาธารณรัฐเกาหลี (KERIS) และ

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

รวมประมาณ 250 คน  

รูปแบบของการประชุมประกอบดวยการ

ประชุมเต็มคณะ 4 หัวขอ ไดแก 1) เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการติดตาม

วางแผนและ จัดทำนโยบายการ ศึกษา   

2) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การส่ือสารในการเรียนการสอน 3) บทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

ระดับอุดมศึกษา และการเรียนรูในระบบเปด

โดยใชระบบการสอนทางไกล และ 4) การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ  

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู

ตลอดชีวิต และการประชุมกลุมยอย ทั้งนี้   

ผู เขารวมประชุมไดหยิบยกหลายประเด็น

คำถามที่นาสนใจเกี่ยวกับการใช ICT แปลง

โฉมการศึกษา ซึ่งชวยใหเกิดความเขาใจใน

เร่ืองของ ICT กับการศึกษามากขึ้นอันจะสง  

ผลดีตอการจัดทำนโยบายใหมีคุณภาพและ

เขาถึงการศึกษาไดอยางแทจริง โดยมุงเนน

เร่ืองของผลกระทบ ICT ตอผลที่พึงไดมาจาก

การเรียนรู การปูพื้นฐานดาน ICT เพ่ือพัฒนา

ความสามารถของเด็กในการเรียนรูวิธีการใช 

ICT การติดตามประเมินผลการใช ICT กับ  

การศึกษา การพิจารณาผูทีพ่งึไดรบัผลประโยชน 

อยางแทจริงจากการใช ICT ทั้งในระดับ

โรงเรียน สถาบันการศึกษาครู สถาบัน

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน

การศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ การใช ICT ในการ

เรียนการสอน การวิจัย และการขยายผลการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม การเรียนรูทางไกล

และการเรียนรูระบบเปด การศึกษานอกระบบ 

การเรียนรูตลอดชีวิตและการบริหารจัดการ 

อยางไรก็ตาม ทีป่ระชมุไดใหความสำคัญ 

ในเรื่องของการใช ICT ในการเรียนการสอน 

และวิธีการฝกอบรมครูรุนใหมเพ่ือใหสามารถ

ใช ICT สอนในหองเรยีนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

โดยมุงเนนการเปล่ียนแปลงบทบาท การฝก

ปฏิบัติ และการปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็ก

ในหลากหลายระดับมากกวาการบูรณาการ 

ICT ในการเรียนการสอนผานหลักสูตรของ

โรงเรียนเทาน้ัน ซึ่งในอนาคตการพัฒนา ICT 

กับการศึกษาควรรวมเรื่องของการประมวล

ความรูมนุษย การสรางเครือขายทางสังคม 

การใชเทคโนโลยีระบบสัมผัส และการผสม

ผสานระหวางเทคโนโลยีในรูปแบบของมือถือ

และคอมพิวเตอร นอกจากนี้ การสราง

ศักยภาพใหแกบุคลากรในสถาบันการศึกษา

ทั้งหมด เชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาครู 

หรือสถาบันอุดมศึกษา เปนส่ิงที่ควรตระหนัก

และใหความสำคัญมากกวาการพัฒนาเฉพาะ

รายบุคคล/กลุม ทั้งนี้ บทบาทของ ICT ใน

ระดับอุดมศึกษาไดสะทอนใหเห็นถึงการใช 

ICT ในการเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย 

การขยายผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การ

ประสานความรวมมือและการบริหารสถาบัน

ในมหาวิทยาลัยหลายแหง รวมทั้งยังเปนการ

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู

ตลอดชีวิต ตัวอยางเชน สาธารณรัฐเกาหลี

และปากีสถานไดนำเทคโนโลยีเขามาใช

พัฒนาทักษะการเ รียนรูห นังสือผานทาง

โทรศัพทมือถือ เปนตน 

การประชุมครั้งนี้ไดมีผูนำเสนอผลงาน

จากหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชน

จีน ไทย กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย 

เปนตน โดยแบงปนความรูในเรื่องของแผน

แมบทและนโยบายดาน ICT กับการศึกษา

ของประเทศ ตัวอยางเชน มาเลเซียจัดทำแผน

แมบท ICT ทั่วประเทศภายใต Multimedia 

Super Corridor ซึ่งรวมถึงแนวคิดสรางสรรค

ตางๆ เชน e-Government, Smart Card, 

Smart School, และ Telehealth ทั้งนี้   

ภาคเอกชนยังมีบทบาทสำคัญในการสงเสริม

การใช ICT กับการศึกษาดวย นอกจากน้ี ยังมี

การนำเสนอในเรื่องของ Intel Teach 

Programme, Microsoft Peer Coaching 

Techniques, CISCO Networking Academy, 

และการใช Interactive White Board ซึ่งจัด

ทำข้ึนโดย Smart Technology และ 

Promethean การใชมัลติมีเดียในการเรียนการ

สอน การใช Glogster เปนเคร่ืองมือสงเสริม

ทักษะการคิดขั้นสูง การใชแผนที่ดิจิตัลเปน

เคร่ืองมือระดมความคิด การใช Blog และ 

Wiki เพ่ือการเรียนรูรวมกันทางการศึกษา และ

การใช e-portforlios เพ่ือสรางแรงจูงใจ 

นอกจากน้ี นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล 

ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติ  

วาดวยยูเนสโก ไดเขารวมการประชุมคณะ

กรรมการประจำของ APEID คร้ังที่ 4 (The 4th 

APEID Standing Committee Meeting)   

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งจัดขึ้นใน

ระหวางการประชุมนานาชาติดานการศึกษา

ของ UNESCO-APEID ครั้งที่ 13 ดวย โดย

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ไดรายงานตอท่ี

ประชุมเ ก่ียวกับผลการดำเนินโครงการ /

กิจกรรม ป 2551 - 2552 ที่เก่ียวกับดานการ

อุดมศึกษาดานการศึกษาครู ดานการศึกษา

และฝกอบรมทางเทคนิคและอาชีวะ (TVET) 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
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ขอเสนอแนะ  
● การสรางเครือขายและการดำเนินการตามแผนแมบท ICT ที่กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการอยู โดยใหมีความ  

สอดคลองและทำงานเชื่อมโยงกับยูเนสโก  

● การสงเสริมการใช ICT เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับโดยมีกระบวนการ  

อยางชัดเจน  

● การสรางเสริมศกัยภาพของครูและผูบรหิารในการปรับเปล่ียนวธิกีารคิดเก่ียวกับวธิกีารสอนโดยใช ICT เขามาพัฒนาการเรียน  

การสอน  

● การปรบัเปลีย่นหลักสูตรการฝกหัดคร ู(ครุศาสตร/ศกึษาศาสตร) เพือ่ใหสอดคลองและเชือ่มโยงตอนโยบายและแผนแมบท ICT 

● การดำเนินการจัดทำการศึกษาวิจัยและประเมินผลการใช ICT ในทุกโรงเรียนและทุกระดับ  

● การสงเสริมและเช่ือมโยงการจัดระบบการใชสื่อและมัลติมีิเดีย (วิทยุ โทรทัศน มือถือ ดิจิตัล) และศูนยบริการส่ือ   

(Teacher Resource) ในทุกรูปแบบ เพ่ือใหเขาถึงการศึกษานอกระบบ/การศึกษาทางไกล รวมทั้งการทำงานเช่ือมโยงกับยูเนสโกใน

การถายทอดความรูไปยัง 5 องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหไดทราบถึงความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของ ICT 

และการนำไปใชปฏิบัติในองคกรเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

การศึกษา ดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี  

ยั่งยืน และการจัดประชุมนานาชาติของ 

UNESCO-APEID นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได

รวมกันพิจารณาหารือเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร

ของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในการสงเสรมิ

และสนับสนุน การพัฒนาดานการศึกษาใน

ระดับภูมิภาค 

นางศรีวิการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา 

ยุทธศาสตรของสำนักงานยูเนสโก เหมือนกับ

การปฏิรูปสำนักงานอยางหน่ึงซึ่งเหมือนกับ

ประเทศไทยท่ีในขณะน้ีไดมีการดำเนินการ

ปฏิรูปการศึกษารอบสอง ทั้งนี้ ไดเนนย้ำถึง

ความสำคัญของการทำงานรวมกันระหวาง

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ 

สหประชาชาติของไทยกับสำนักงานยูเนสโก 

ในหลายโครงการ/กิจกรรม อาทิ โครงการ

พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือใหเขาถึง

กลุมคนผูดอยโอกาส /หางไกลการศึกษา 

(Reach to the Unreached) เปนตน โดย

เฉพาะอยางย่ิงในระดับอุดมศึกษา ซึ่งตองจัด

ใหมีการประชุมแกอาจารย/นักวิชาการศึกษา

ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา เพ่ือเปน

เว ทีหา รือและแลกเปลี่ ยนขอมูลความรู   

จัดทำการวิจัย รวมทั้งใหเกิดการเช่ือมโยงและ

สรางเครือขายระหวางกัน โดยจะมีลักษณะ

เหมือนกับการดำเนินงานของ UNESCO 

Chair ที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

กับยูเนสโก นอกจากน้ียังสนับสนุนใหมีการ

ดำเนินงานรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของสำนกังานยูเนสโก อกีดวย 

สำหรับในป พ.ศ. 2553 สำนักงาน  

ยเูนสโก กรุงเทพฯ ไดขอใหกระทรวงศึกษาธกิาร 

ของไทยรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุม

นานาชาติดานการศึกษาของ UNESCO-

APEID คร้ังที่ 14 ในเดือนธันวาคม 2553   

ที่ประเทศไทย ในหัวขอ “การศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย” (Education for 

Human Resource Development) 

 

v นักวิเทศสัมพันธ เช่ียวชาญ รักษาการหัวหนากลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ สำนักความสัมพันธตางประเทศ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
vv นักวิเทศสัมพันธ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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จากการประชุมนานาชาติเร่ือง “พลังแหง

สนัติภาพ” ขององคการศึกษา วทิยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่

เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหวาง  

วันท่ี 21-23 มกราคม 2550 เพื่อกำหนด  

กรอบแนวทางการสรางสันติภาพโลกผาน  

พลังแหงสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน   

ที่ประชุมดังกลาวเห็นพองตองกันวา สื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำสันติภาพ

กลับมาสูโลกได แตทั้งนี้สื่อมีหนาท่ีที่ตอง  

ชวยกันนำเสนอเน้ือหาสาระเพ่ือยุติความ

รุนแรงดวยการสรางความเขาใจในความ  

แตกตางทางความคิดและวัฒนธรรมของผูคน

ในโลก รวมทั้งไมขยายผลของปญหาแต  

จะตองหันมาประสานความรวมมือกันเพ่ือ  

ชวยปดชองวางความแตกแยก ทั้งนี้ เพราะ

สงครามเร่ิมกอตัวข้ึนจากภายในจิตใจมนุษย 

ดังนั้น โลกจำเปนจะตองสร างระบบการ  

ปกปองสันติภาพกลับคืนสูจิตใจมนุษยเชนกัน 

“พลังแหงสันติภาพ” จึงตองเกิดขึ้นเพ่ือยุติ

ความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแยงภายใน

จิตใจของมนุษยนั่นเอง 

องคการยูเนสโกจึงเห็นวาการดำเนินการ

ในเรื่องนี้ควรเปนไปอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด

ความยั่งยืน จึงไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศไทย ในฐานะสำนักเลขาธิการ

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา 

วทิยาศาสตร และวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ

จัดการประชุมเรื่อง “พลังแหงสันติภาพ”   

ครั้งที่ 2 (the Second Global Forum on the 

Power of Peace) ขึ้น ระหวางวันที่ 28 - 30 

ตุลาคม 2552 โดยเนนถึงบทบาทของสื่อ  

ในการสรางสันติภาพเปนสำคัญ ทั้งนี้โดยมี

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

การประชุมนานาชาติเรื่อง พลังแหงสันติภาพ 
ครั้งที่ 2 
 v   ดุริยา อมตวิวัฒน  

v v  ประภาพร จันทรัศม ี

Building on the success of the 

first Forum on the Power of Peace 

which took place in Bali, Indonesia 

in 2007, a 2nd Global Forum on the 

Power of Peace was held in 

Bangkok, Thailand between 28 and 

30 October 2009. Jointly organized 

by UNESCO and the Ministry of 

Education, Thailand, the second 

Forum emphasized the role of the 

media and information technology in 

peace building. Chaired by   

the Permanent Secretary for 

Education Dr. Chinnapat Bhumirat, 

the conference followed five   

themes: 1) Media and ICTs Building 

Mutual Understanding, 2) Conflict 

Management through Media and 

ICTs: New Opportunities for 

Collaboration, 3) Using ICTs by   

Faith Groups for Peace Building,   

4) Innovation in Media and ICTs for 

Peace: Youth Leadership, and   

5) The Application of Media for 

Peace Education: University 

Leadership. The establishment of a 

youth network on peace during the 

Conference will link young people, 

colleges and NGOs involved in 

peace and conflict resolution. 
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นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการเปนประธานในพิธีเปดการ

ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2552   

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

ผลสรุปจากการประชุมเปนการยืนยัน  

ไดถึ งความร วมมือในระดับนานาชาติที่

ตระหนักถึงการสรางสันติภาพโลกผานพลัง

แหงสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ

กำหนดบทบาทหนาท่ีของส่ือที่ตองชวยกัน  

นำเสนอเนื้อหาสาระเพ่ือยุติความรุนแรง   

ดวยการสรางความเขาใจในความแตกตาง

ทางความคิดและวัฒนธรรมของผูคนในโลก 

ดังน้ัน “พลังแหงสันติภาพ” จึงตองเกิดขึ้นเพ่ือ

ยุติความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแยง

ภายในจิตใจของมนุษยนั่นเองท่ีอาจไดมาจาก

การพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ของแตละ

ประเทศและพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ ดังนี้ 

1. การสรางสรรคสื่อและ ICT เพื่อใหเกิด
ความเขาใจรวมกัน  

(Media and ICTs building mutual 

understanding)  

องคกรท่ีใชสื่อและ ICT เพ่ือสรางความ

เขาใจรวมกันในสังคมที่ไดหยิบยกตัวอยาง 

ไดแก องคกร “Peace x Peace” ของ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงไดพยายามลดทอนความ  

ขัดแยงที่ เ กิดขึ้นในทุกภูมิภาคโดยการใช

บทบาทของสตรีและใหสตรีนำหลักการลด

ความขัดแยงดวยสันติวิธีไปสูชุมชนรากหญา

และมูลนิธิ “We Are Family” ของ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงไดประพันธเพลงชื่อ “We Are 

Family” ขึ้นเพ่ือใชในพิธีรำลึกถึงผูเสียชีวิต  

จากเหตุการณกอวินาศกรรมตึกเวิรลเทรด   

ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ทำใหคนจาก  

ทั่วโลกไดหลอหลอมใหเปนหน่ึงเดียวกันผาน

บทเพลงนี ้ นอกจากน้ี มูลนิธิยังมีโครงการ 

“Three Dot Dash” (…--) ซึ่งเปนเครื่องมือที่

จะดึงใหกลุมวัยรุนรวมกันทำงานและเผยแพร

วิธีการใชสื่ออยางถูกตองโดยผานการเลาเร่ือง

เพ่ือใหเกิดสันติภาพตอไป 

อีกตัวอยางหนึ่งคือ เร่ืองบทบาทสตรีที่มี

ตอสื่อก็เปนประเด็นสำคัญดวยเชนกัน ตามที่ 

ดร.ศรีศักด์ิ จามรมาน ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางไกลผาน  

อินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ   

Mr. Katsuo Funakawa ประธานบริษัท 

Funakawa Information and Environment 

Technology Co., Ltd. (Japan) วิทยากรในที่

ประชุมไดแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกับ 

Ms. Lena Slashmuijlder ผูอำนวยการองคกร 

Search for Common Ground (Democratic 

Republic of Congo/USA) ในประเด็นที่วา 

เสียงของสตรีมีสวนสำคัญผานส่ือ และ ICT 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันโดยมีคุณธรรม

และความฉลาดของผูนำเปนปจจัยท่ีสำคัญ 

นอกจากน้ี การสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบ   

e-Learning และการใหเยาวชนไดเลาเร่ืองราว

ประสบการณสวนตัวผาน ICT และส่ืออ่ืนๆ 

ทำใหเสียงกระซิบของคนบนโลกนี้ไดรับฟงเพ่ือ

สรางความเขาใจรวมกัน แตในประเทศยากจน

นั้นส่ือโทรศัพทและวิทยุยังมีความสำคัญใน

การรับฟงความคิดเห็นระหวางกันในสภาวะ

สงคราม  

จากกรณีศึกษาท้ังสองนี้ทำใหเห็นความ

สำคัญของการสรางสรรคสื่อและ ICT เพื่อให

เกิดความเขาใจรวมกันที่หลากหลายกันได 

2. การจัดการความขัดแยงผานสื่อและ ICT 
ในการสรางโอกาสใหมๆ สำหรับความ  
รวมมือกัน  

(Confl ict Management through 

Media and ICTs : New Opportunities for 

Collaboration) 

ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อและ 

ICT เพ่ือลดปญหาความขัดแยงคือ การแกไข

ปญหาเร่ืองระบบอุปถัมภ การไมรูหนังสือ  

และความยากจน ประเด็นสำคัญท่ีสุดคือ   

ขอจำกัดในการเขาถึงอินเทอรเน็ตซึ่งคนสวน

ใหญยังขาดแคลน รวมทั้งเยาวชนทั้งหนุมสาว

นั้นจำเปนจะตองมีการศึกษาและการส่ือสาร
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ดวย ICT เพ่ือทำใหคนมีสวนรวมในการแกไข

ความขัดแยงดังกลาว ทั้งนี้จะตองวิเคราะห  

วาส่ือและ ICT ตางๆ จะสามารถนำไปใชใน

การจัดการปญหาความขัดแยงนั้นไดหรือไม 

ปจจุบันมีเว็บไซตที่สามารถถายทอดปญหา

ของผูที่กำลังประสบกับภาวะความยากจน

จำนวนประมาณ 1.1 พันลานคน ที่ทำใหคน  

ทั่วโลกเกิดความเห็นอกเห็นใจ รับฟงเร่ืองราว

ของเขา และสามารถดึงดูดความสนใจแก  

ผูคนอื่นๆ ไดเพียงใด การสรางเว็บไซต PPN 

เพ่ือนำเอาแหลงขอมลูตางๆ มาใชทางอินเทอรเน็ต

และใชเปนกรอบแนวคิดที่จะแกไขปญหาน้ี

ทำใหเกิดแหลงความรูอื่นๆ ตอไป  

3. การใช ICT ของกลุมที่มีความศรัทธา
เพื่อสรางสันติภาพ  

(Using ICTs by Faith Groups for 

Peace Building) 

การใหความรูเก่ียวกับศาสนาตางๆ ใน

ประเด็นของสันติภาพ คุณคาหรือคานิยม หลัก 

จริยธรรม เกิดขึ้นไดจากการส่ือสารและแลก-

เปล่ียนขอมูลกับบุคคลตนแบบทางศาสนา

ผานส่ือโทรทัศน รายการทอลคโชว ตลอดจน

การใชเว็บไซตเครือขายสังคมอยาง Facebook 

Youtube การทำ Blog การโฆษณา การ  

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของประเทศตางๆ  

ทัง้นีป้ระเด็นท่ีควรจะตองมกีารแลกเปล่ียน

กันคือ การทำความเขาใจในประเด็นที่ทำให

เ กิดความเขาใจที่คลาดเคล่ือนจากความ  

เปนจริง และแนวคิดที่กอใหเกิดความรุนแรง

แบบสุดขั้ว การใชสื่อตางๆ เครือขายทางสังคม

ทีม่อียูควรตองมกีารนำเสนอมมุมองทีแ่ตกตางกนั 

รวมถึงเปดเวทีในการแลกเปลี่ยนท่ีหลากหลาย

ชองทางขึ้น เชน การใหความรูและการศึกษา

ผานระบบออนไลน การสรางปฏิสัมพันธ  

ผานส่ือ การใชดนตรี ภาพยนตร และศิลปะ  

รูปแบบตาง ๆ การใชชองทางทางศาสนาที่

หลากหลาย หรือการเพ่ิมความรูเก่ียวกับการ  

รูเทาทันสื่อ เปนตน 

เครือขาย PPN (The Power of Peace 

Network) ไดใชเวลาถึง 2 ปครึ่งเพ่ือทำให  

ทุกคนเขาถึงความรูตางๆ ได ไมวาจะเปนดาน

ของภาษา ความรูสำคัญเก่ียวกับหลักการทาง

ศาสนา โดยใชการแปลเปนการตูนซึ่งเปน  

เร่ืองราวท่ีออนไหวมาก การจัดมหกรรม  

การอบรมผูนำศาสนา การจัดตั้งทูตสันติภาพ 

การเปนหุนสวนกับมหาวิทยาลัยตางๆ ตลอด

จนการจัดวางจรรยาบรรณที่ควรยึดถือรวมกัน  

4. นวัตกรรมทางสื่อและ ICT สำหรับส่ือ
สันติภาพในสวนของภาวะความเปนผูนำ
ของเยาวชน  

(Innovation in Media and ICTs for 

Peace : Youth Leadership)  

สำหรับการผลักดันเรือ่งสนัตภิาพสามารถ

ดำเนินการไดโดยเร่ิมจากพอแมที่จะตองมีการ

อธิบายเก่ียวกับสันติภาพใหกับบุตรหลาน  

ของตนในครอบครัว องคกรตางๆ รวมมือกัน

พัฒนาโครงการเพ่ือการสรางแรงจูงใจให  

เยาวชนมาทำงานอาสาสมัครดานสันติภาพ

มากข้ึน ตลอดจนเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับ  

สันติภาพไปยังเยาวชนโดยผานส่ือรูปแบบ

ตางๆ มีการรณรงคเชิญชวนบุคคลสำคัญๆ มา

รวมในเครือขายสันติภาพ โดยเฉพาะบุคคลที่มี

อำนาจในการตัดสินใจ เปดโอกาสใหเยาวชน

ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนี้ สราง  

แรงจงูใจเยาวชนดวยกลวิธตีางๆ เชน การแขงขัน

และใหรางวัลหรือใชเกม นอกจากนี้จะตอง  

เรงสรางส่ือดิจิตัลและกำหนดผูที่จะเปนบุคคล

ตนแบบในสาขาสันติภาพใหกับเยาวชนใน

สังคมไดรับรูการมีบุคคลตนแบบเปนเร่ือง

ความสำคัญและทาทายมาก ทั้งนี้ ควรจะตอง

ระบุใหไดวาเยาวชนกลุมเปาหมายน้ันควรที่จะ

ชื่นชอบใครเพื่อการเปนแบบอยางท่ีดีของ  

พวกเขา  

เครือขายพลังแหงสันติภาพ (Power 
of Peace Network : PPN)  

สงเสริมความรวมมือระดับโลก

ด านการใช ข อมู ลและการ ส่ือสาร  

เปน เครื่ องมือในการแสดงออก ซ่ึง

วัฒนธรรมของตน การสรางความเขาใจ

ซึ่งกันและกัน การลดเหตุการณความ

ขัดแยง และการสงเสริมการดำรงชีวิต  

อยางย่ังยืน นอกจากนี้ เครือขายพลัง

แห ง สันติภาพยังพยายามส ง เส ริม

บทบาทของเยาวชน โดยการกระตุนให

พวกเขาทุมเทพลังและแสวงหาวิธีการท่ี

แปลกใหมในการเผชิญกับปญหาความ

ทาทายท่ีรออยูเบ้ืองหนา 

เปาหมายและวัตถุประสงค 

เ พ่ื อ เป น เ ว ทีสหสาขา ในการ

สนทนาหารือระหวางสังคมแหงอารยชน 

รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมี

เ น้ื อหาสาระ เ ก่ียว กับการส ง เส ริม

สันติภาพในรูปแบบของวีดิทัศนและ

โสตทัศน จัดเตรียมชุมชนออนไลน  

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ความรู ขอมูล  

ขาวสาร และสนับสนุนภารกิจของ  

เครือขายพลังแหงสันติภาพ ผนึกกำลัง

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการ  

ศึกษาตางๆ ทั่วโลกเพ่ือรวมกันพัฒนา

โครงการความรวมมือกับสื่อสารมวลชน

สำหรับการศึกษาของภาครัฐ ในเร่ือง  

ที่เก่ียวของกับสันติภาพ/ความขัดแยง 

สนับสนุน เค รือข าย ท่ี เ ก่ี ยวข องกับ

สื่ อมวลชนและการสราง สันติภาพ   

ร วมทั้ ง แสว งหาพั น ธ มิต ร ร ว มกั บ  

กลุมตางๆ และสรางเสริมโอกาสในการ

เรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูที่มีอาชีพ

เก่ียวของกับส่ือสารมวลชน  
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นอกจากนี้ ยังตองมียุทธศาสตรในการ

ดำเนินงานสำหรับเยาวชนท่ีไมสามารถเขาถึง 

ICT ไดดวยเชนกัน  

สื่อท่ีหลากหลายท่ีมีอยูควรจะมีบทบาท

ในการชวยทำใหสื่อสันติภาพเปนเร่ืองของ

สถาบันครอบครัว เนนการสรางส่ิงจูงใจที่  

จับตองได หากเยาวชนรูสึกวายุงยากควรปรับ

ใหเกิดการส่ือสารในรูปแบบของส่ือเพ่ือการ 

edutainment ที่เขาถึงกลุมเยาวชนไดงายกวา 

สื่อวิดีโอท่ีทำมาจากการสรางสรรคของเยาวชน

เองจะสรางแรงเสริมเพื่อการตัดสินใจในการ  

ที่จะทำใหเยาวชนเขามาเปนเครือขายมากข้ึน 

องคกรตางๆ อาจจัดใหมีการประกวดหรือการ

แขงขันกันในเร่ืองของสื่อประเภทตางๆ และ  

สื่อ ICT ในประเด็นที่เก่ียวกับสนัติภาพได ทั้งนี้

อาจมีการดำเนินการใชสื่อและ ICT ในการ  

เปดตัวระดับโลก หรือการใช Facebook ทำให

เยาวชนหรือแมแตคนสูงอายุหรือวัย อ่ืนๆ   

เขามาใชรวมกันแลกเปล่ียนได 

ตัวอยางเชน โครงการช่ือ “Tolerance” 

หรือ “ขันติธรรมระดับโลก” ซึ่งมีมูลนิธิและ

องคกรพัฒนาเอกชนทั่วโลกจัดใหสาธารณชน

มาแขงขัน สงผลใหขันติธรรมเกิดข้ึนไดจริง 

เพ่ือแกปญหาและมีสวนรวมไดอีกดวย 

5. การประยุกต ใชสื่อสำหรับการศึกษา
เรือ่งสนัตภิาพการเปนผูนำระดบัมหาวทิยาลยั  

(The application of Media for Peace 

Education : University Leadership) 

การสรางโอกาสและปจจัยสงเสริมให

มหาวิทยาลัยเห็นคุณคาและมีความสัมพันธ  

ในเรื่องสันติภาพ อาจทำไดโดยการจัดทำ

โครงการตางๆ เชน โครงการแลกเปล่ียน  

นักศึกษา โครงการใหทุนการศึกษาสำหรับ

เยาวชนโดยมีพันธสัญญาท่ีจะทำงานใน  

ดานสันติภาพ และการพัฒนาฐานขอมูล  

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถ

เขาศึกษาตอหรือเขาฝกงานดานสันติภาพ 

การเ ช่ือมโยงระหวางนักศึกษาและ

ระหวางคณาจารยในมหาวิทยาลัยใหเปน  

ปกแผน ไดแก การใชเครือขายพลังแหง

สันติภาพ (PPN) ทำใหผูคนจากทุกสวนของ

โลกสามารถจัดการกับความขัดแยงที่คลายๆ 

กันไดโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูที่

อยูในความขัดแยง หรือการเรียนการสอนเร่ือง

สันติภาพผานหองเรียนเสมือนจริง ไดแก 

หลักสูตร On Line ตางๆ โดยยูเนสโกใหการ

รับรองหลักสูตรที่มีเน้ือหาท่ีจัดทำเปนภาษา

ตางๆ ได รวมถึงกรอบแนวคิดในเรื่องสันติภาพ

และความขัดแยงจะถูกสรางข้ึนจากกรณี

ศึกษาท่ีเปนของจริงผานเครือขายของสมาชิก 

การวิจัยในเร่ืองสันติภาพ ซึ่งเครือขาย 

PPN เอ้ืออำนวยใหมีพื้นที่ในการแลกเปล่ียน

เผยแพรผลงานวิจัยใหมากข้ึนและนำผลการ

วิจัยไปประยุกตใชมีความเปนไปไดมากข้ึน 

โดยการใชความรวมมือระหวางสถาบันการ

ศึกษาตางๆ  

สิ่ ง ที่ ท า ท ายขอ งมหา วิ ท ย า ลั ย อี ก  

ประการหน่ึงคือ ความเปนตัวตน สถานภาพ 

ภาษา ภัยคุกคามตางๆ และปญหาในการ  

เขาถึงสื่อตางๆ ของนักศึกษา บทบาทของ

มหาวิทยาลัยท่ีจะชวยในการประยุกตการใช

สื่อในการศึกษาทางสันติภาพอาจเกิดไดจาก

การเปดโอกาสแลกเปลี่ยนนักศึกษา โอกาสใน

การสรางสันติภาพ สรางเสริมความคิดท่ีเช่ือม

โยงกันระหวางนักศึกษาแบบเปนองครวม   

การใชการเลาเร่ืองราวความขัดแยงใหแกกัน

และกัน ซึ่งเปนประโยชนตางตอบแทน PPN 

จะถูกใช วั ดความเค ล่ือนไหวทาง สังคม   

การแขงขันกันในการหาทุน ทำใหเยาวชนรูจัก

การเจรจา การแกขอพพิาทตางๆ ในคอมพวิเตอร 

วิธีการเรียนตางๆ ใน ICT แลวนำกลับมา  

ใชในหองเรียนใหได การบูรณาการในสื่อ

หนังสือพิมพหรือมวลชนอื่นๆ จะเปนการสราง

โอกาสใหคนใชไดติดตอกันในการแกปญหา

ความขัดแยงในสังคมรวมกันได  
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 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

กาวตอไปของเครือขายพลังสันติภาพ  

การสรางพลังแหงสันติภาพสำหรับ  

โลกในสงัคมความรูปจจบุนั โดยเฉพาะอยางยิง่

สำห รับก ลุ ม เยาวชนจำ เปน ท่ีต องใช สื่ อ  

ออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพในความรวมมือ

ระหวางเครือขายใหไดสูงสุดที่กำหนดเปน

แนวคิดหลัก 3 ประการ ดังนี้  

1. การคดิหลกัสูตรเพือ่สนัติภาพ หลักสูตร

พื้นฐานที่จะกระจายเน้ือหาออกไปและเว็บทา 

(web portal) ที่มีการเช่ือมโยงกับองคกร

พัฒนาเอกชนและหนวยงานของรัฐบาล ทำให

เครอืขายออกสูสาธารณชนไปสูผูคนในหองเรียน

ในหลายประเทศ หลายสาขาวิชาและภายนอก

มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ 

2. การสรางแผนท่ีใยแมงมมุ (Spider map) 

การระดมทุนขององคกรพัฒนาเอกชนเพื่อ  

การท่ีจะขยายเร่ืองของสันติภาพผาน dot th, 

dot com หรือการขยายโดเมนเนม นอกจากน้ี 

ก า ร ส ร า ง ห ลั ก สู ต ร ร ว ม กั น   

นัก ศึกษาสามารถใส เ น้ื อหา

เขาไปใน e-Book หรืออาจจะใช

เปนตัวอยางและมีการแบงปน

กันได ทั้งนี้ ประเด็นหลักของ

เ ว็บไซต จะตองพิ จารณาอยู   

2 ประเด็น ไดแก การคัดกรอง

เน้ือหาและการคัดสรรคน 

3. โครงการ PPN จะตองมีโครงสรางท่ี

ชัดเจนซ่ึงอาจเปนไปในรูปแบบของบริษัทหรือ

องคกรอิสระที่ตองมีการระดมเงินทุน และสิ่งที่

สำคัญท่ีตองระวังใหมากคือความนาเช่ือถือ

และการแสดงอัตลักษณของตัวตนที่ชัดเจน 

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ฝายตางประเทศ กลาว

สรุปในพิธีปดการประชุมวา จากการประชุม  

ในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นความจำเปนเรงดวนท่ี

หนวยงานสำคัญท่ีเ ก่ียวของไมวาจะเปน

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสาร-

สนเทศและการส่ือสาร สถาบันการศึกษา   

และองคกรอิสระที่ทำงานดานเยาวชน ควร  

เขามามีบทบาทในการกำหนดหนาท่ีของส่ือ 

โดยเฉพาะส่ือ ICT ใหกับเยาวชน ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพของเครือขายสังคมในการ  

ที่จะตองชวยกันนำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อ  

ยุติความรุนแรงดวยการสรางความเขาใจใน

ความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม

ของผูคนในโลก และใชสื่อ ICT ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดเพ่ือ “พลังแหงสันติภาพ” ของ

โลกตอไป 

 ติดตามการประชุมฯ ไดที่ www.unesco.org/webworld/en/ppn-bangkok  
ติดตามความเคลื่อนไหวของ PPN ไดที่ www.thepowerofpeacenetwork.com 
 

v นักวิเทศสัมพันธ เช่ียวชาญ รักษาการหัวหนากลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ สำนักความสัมพันธตางประเทศ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
vv นักวิเทศสัมพันธ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ความเปนมา 

การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสขององคการ

ซีมีโอจัดขึ้นเปนประจำทุกป เพ่ือเปนเวทีในการ

กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดาน

การศึกษาในระดับภูมิภาค รวมท้ังหาแนวทาง

เพ่ือประสานความรวมมือระหวางประเทศ

สมาชิกซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาของกลุม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต การประชุม

เจาหนาท่ีอาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 32 จัดข้ึน  

คูขนานกับการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดาน

การศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 

22-25 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมรอยัล   

ออคิด แกรนด เชอลาตัน กรุงเทพฯ  

สรุปผลการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสของ  
ซีมีโอ ครั้งที่ 32  

การรายงานผลการดำเนินโครงการ

และขอมติของการประชุมเจาหนาที่อาวุโส

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 32 
และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของ
อาเซียน ครั้งที่ 4 
v ขนิษฐา หานิรัติศัย 

ของซีมีโอ คร้ังที่ 31 และการประชุมสภา  

ซีเมค คร้ังที่ 44  

ที่ประชุมรับทราบรายงานของสำนัก

เลขาธิการซีมีโอในโครงการ Mother Tongue-

Based Multilingual Education เพ่ือสราง

ความตระหนักเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ

ของซีมีโอในการดำเนินโครงการภาษาแมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความคืบหนา

ในโครงการ To Reach the Unreached in 

Southeast Asia and Achieve Education for 

All Goals by 2015 และการรายงานผลของ

ประเทศหลักในการดำเนินการดังกลาว โดย

มาเลเซียรายงานผลโครงการ Transition 

support for learners with disabilities เสนอ

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคใน

เดือนตุลาคม 2553 ที่ประเทศมาเลเซีย เพ่ือ

กำหนดนโยบายในการดำเนินการใหความ  

ชวยเหลือ การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอายุ

The 32nd SEAMEO High 

Officials Meeting and the 4th 

ASEAN Senior Officials Meeting on 

Education were organized during 

22 to 25 November, 2009 at the 

Royal Orchid Grand Sheraton, 

Bangkok. The 32nd SEAMEO   

High Officials Meeting (HOM) 

acknowledged resolutions of the 

31st SEAMEO HOM and the 44th 

SEAMEO Council Conference 

(SEAMEC), and heard progress 

reports on the ten collaborative 

projects to reach the unreached 

and attain education for all (EFA) 

goals in Southeast Asia. Each of 

the projects is lead by one of the 

SEAMEO member countries.   

The 4th  ASEAN Senior Officials 

Meeting on Education (SOM-ED) 

acknowledged the report from the 

15th ASEAN Summit in Cha-am 

Hua Hin, Thailand and the   

Cha-am Hua Hin Declaration on 

Strengthening Cooperation on 

Education to Achieve an ASEAN 

Caring and Sharing Community. 

This Declaration will be implemented 

in guiding and supporting ASEAN’s 

Five Year Plan on Education. 
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นักเรียนพิการ การจัดการอบรมระดับภูมิภาค

สำหรับผูพิการหรือผูมีพรสวรรค และรวม  

แบงปนแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน ประเทศ

ฟลิปปนสรายงานผลโครงการ Tracking 

System for Students at risk of dropping 

out เสนอการจัดทำระบบโรงเรียนเปนฐานโดย

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟลิปปนส   

ซึ่งระบบดังกลาวสามารถประเมินผลและ

สำรวจนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน โดย

มีพื้นฐานจากระบบโรงเรียนเพ่ือนเด็กของ

ฟ ลิ ปป นส ซึ่ ง ดำ เ นินการ ร วมกั บยู นิ เ ซฟ 

(UNICEF-Philippines Child-Friendly 

School System) การดำเนินการดังกลาว

ประกอบดวยการวางแผนจัดทำระบบรวมกับ

ประเทศสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 4 ประเทศ 

(ฟลิปปนส มาเลเซีย พมา และประเทศไทย) 

ไดแก การพัฒนาระบบการริเร่ิมโครงการ

นำรอง การประเมินผลโครงการ การปรับปรุง

ระบบของประเทศสมาชิกซีมีโอ การพัฒนา  

เคร่ืองมือการสอน และการสรางศักยภาพ

บุคลากร และยังไดรายงานผลโครงการ 

Education in Emergencies and Disaster 

Management ไดเสนอกรอบการดำเนินการ  

ในการรวบรวมคูมือและสื่อในการบรรเทา  

ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิเชน นำ้ทวม แผนดินไหว 

และภยัพิบตัใินภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

กา รดำ เ นิ นกา ร ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ

ยุทธศาสตรการรับมือภัยพิบัติของหนวยงาน

ตางๆ ภายใตองคการสหประชาชาตใินฟลปิปนส 

ประ เทศอิ น โด นี เซี ย เสนอ โครงการ   

Inter-Country Schooling Programme for 

Stateless and Undocumented ไดรายงาน

โครงการและกรณีศึกษาเพ่ือใหการสนับสนุน

การจัดการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีอยูชายแดน

ของอินโดนีเซีย โครงการดังกลาวครอบคลุม

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียน Open-

Junior Secondary School โรงเรียน One-

roof School และโรงเรียนสำหรับเด็กท่ีไมมี

สัญชาติ ประเทศบรูไน ดารุสซาลามเสนอ

โครงการ Pre-school Education for All 

เสนอยุทธศาสตร 8 ประการ ในการสงเสริม

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเพ่ือปวงชน 

ประกอบดวย การจัดตั้งคณะทำงาน การ

ศึกษาดูงานที่ประเทศฟลิปปนสเพ่ือดูกลไก  

การดำเนินการและมาตรฐานระดับชาติ  

เก่ียวกับการกอนประถมศึกษา การเสริมสราง

ศักยภาพสำหรับผูจัดการศึกษากอนระบบ

ประถมศึกษา การพัฒนาความพรอมของ

โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาในภูมิภาค 

การจัดทำมาตรฐานการศึกษา สปป. ลาว

เสนอโครงการ Multi-grade Teaching ดวย

การจัดตั้งหองเรียนในลักษณะการเรียนรวม

หลายระดับ เพ่ือบรรลุเปาหมายการจัดการ

ศึกษาเพ่ือปวงชน ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการ

ที่สำคัญไดแกการจัดหาครูที่มีประสบการณ  

ในการสอนในทองถิ่นหางไกล ประเทศที่  

เขารวมโครงการดังกลาว ไดแก ประเทศไทย 

ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย สปป. ลาว 

และกัมพูชา ประเทศไทยนำเสนอโครงการ 

Development of more community-based 

Community Learning Centres in rural 

areas และ Project on HIV and AIDS 

using Integrated Approach โดย ดร.ชินภัทร 

ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทยได

รายงานการดำเนินการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ชุมชนภายใตการดำเนินการของสำนักงาน  

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประกอบดวย การดำเนินกิจกรรมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเก่ียวกับ

ศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อสำรวจความสำเร็จ

และส่ิงทาทายตางๆ ในการเริ่มตนศูนย  

การเรียนรูชุมชนในประเทศสมาชิกของซีมีโอ   

โดยกำหนดรูปแบบของศูนยการเรียนรูชุมชน 

การสนับสนุนการแลกเปล่ียนครู และการจัด

ทำเอกสารเพ่ือรวบรวมประสบการณตางๆ 

กิจกรรมที่สอง ไดแก ไดจัดตั้งเครือขาย  

ศูนยการเรียนรูชุมชนในประเทศสมาชิกของ  

ซีมีโอ การดำเนินการภายใตโครงการเร่ือง HIV 

และโรคเอดส ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ไดรายงานการดำเนินโครงการภายใตความ

รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และองคกร

ระหวางรัฐบาล ประกอบดวย การจัดการ

ประชุมระดับภูมิภาคในประเทศสมาชิกซีมีโอ

เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร การจัดทำเว็บไซต

เก่ียวกับการจัดการศึกษาเร่ือง HIV/AIDS   

การแลกเปล่ียนครูและบุคลากรการศึกษา 

นอกจากนี้ ศูนยซีมีโอไรเฮดไดรายงานท่ี

ประชุมเกี่ยวกับการจัดการประชุมโครงการ

แลกเปล่ียนนักเรียนครั้งท่ี 1 เม่ือวันที่ 28 

สิงหาคม 2552 ซึ่งประเทศไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซีย ไดรวมหารือเก่ียวกับขอบเขต

ของการแลกเปล่ียนนักเรียน ระยะเวลาดำเนิน

การ ระบบการถายโอนหนวยกิต การสนับสนุน

จากรัฐบาลของประเทศเจาภาพ การเตรียม

การดานภาษา และจำนวนนักเรียนท่ีเขารวม

ในโครงการดังกลาว รวมทั้งการจัดการประชุม

การแลกเปล่ียนนักเรียนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 

15-16 ตุลาคม 2552 โดยมีมหาวิทยาลัย  

เขารวมโครงการจำนวน 21 แหง จากประเทศ
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v หัวหนากลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งที่

ประชุมไดรวมหารือเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวน

นักเรียนและระยะเวลาดำเนินการสำหรับ

นักเรียนท่ีจะเขารวมโครงการดังกลาว 

ประเทศอินโดนีเซียไดนำเสนอการดำเนิน

การในการรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำหรับ  

ผูสำเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา ดวยการ

ดำเนินการตามข้ันตอนประกอบดวย การ

พัฒนาหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ ทั้งนี้ 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด เ ส น อ แ น ะ ใ ห ก ำ ห น ด

วัตถุประสงคในการดำเนินการดังกลาวให

ชัดเจน ไดแกการแลกเปล่ียนนักเรียน และ  

การยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับ

นานาชาติ ที่ประชุมฯ มอบใหประเทศ

อินโดนีเซียกำหนดขอบขายเปาหมายของ  

ขอเสนอโครงการใหชัดเจนโดยใหอยู ใน

ขอบขายการแลกเปล่ียนนักเรียนและการ  

ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา และมอบให

อินโดนีเซียและศูนยซีมีโอโวคเทคใหดำเนิน

การศึกษาเก่ียวกับการแลกเปล่ียนนักเรียน

และการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาใน

ระดับนานาชาติ และเสนอตอที่ประชุมสภา  

ซีเมค ครั้งที่ 45 ใหการพิจารณา  

สรุปผลการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดาน  
การศึกษาของอาเซียน คร้ังท่ี 4  

ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานของ  

ผูแทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับขอมติ

ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 

ระหวางวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 ที่อำเภอ

ชะอำ-หัวหิน ประเทศไทย โดยสาระสำคัญของ

ปฏิญญาฯ จะเนนบทบาท

ของการศึกษาในเสาหลัก  

ทั้งสามเสาของอาเซียน คือ 

การเ มืองและความม่ันคง 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ

วัฒนธรรม สาระสำคัญของ

ปฏิญญาฯ จะใชเปนแนวทาง

และส นับสนุ น ก า ร จั ดทำ

แผนการศึกษา 5 ป ของ

อาเซียน และจะตองมีการ  

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามท่ีระบุไวในปฏิญญาการศึกษาฯ ตอผูนำ

อาเซียนผานการประชุมคณะมนตรีประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอยางสม่ำเสมอ 

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของประเทศ

ไทยในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ

ศึกษาอาเซียน+3 เสนอตอที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน+3 ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 

และที่ประชุมฯ ไดมอบใหกลไกอาเซียนดาน

การศึกษารวมถึงสาขาอื่นๆ ที่ เ ก่ียวของ   

แผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวยความรวมมือ

ดานการศึกษาในการสรางประชาคมเอเชีย

ตะวันออกในขอบขายสำคัญดานการศึกษา   

6 ประการ ประกอบดวย 1) การสงเสริมการ

ลงทุนทางการศึกษาและการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

นอกระบบโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ

สถาบันการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหแก ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษา 2) การสงเสริมความรวมมือ   

การสรางเครือขาย การวิจัยและการพัฒนา

ระหวางสถาบันและหนวยงานตางๆ ใน  

ดานการศึกษา 3) การสงเสริมความรวมมือ  

ในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเพิ่มความเชื่อมโยง

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาผานเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียนและสนับสนุนการถาย

โอนหนวยกิตในกลุมประเทศอาเซียน+3   

4) การสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและ  

การแลกเป ล่ียนนัก วิชาการและผู สนใจ  

จะมีความรวมมือกับประเทศอาเซียน+3  5)   

การดำเนินความพยายามอยางตอเ น่ือง  

เก่ียวกับกระบวนการออกวีซาใหแกนักเรียน

และนักวิชาการของกลุมประเทศอาเซียนใน

การเดินทางไปยังประเทศอาเซียน+3 เพ่ือ  

จุดมุงหมายดานวิชาการ และ 6) การสงเสริม

เอกลักษณเอเชียตะวันออกดวยการสงเสริม

อาเซียนศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา  

ในภูมิภาค 
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นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน

สภาซีเมคได เ ดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ

ฟลิปปนส ระหวางวันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 

เพ่ือตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนยระดับ

ภูมิภาคของซีมีโอ ในโอกาสนี้ นายจุรินทร   

ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการของไทยและ Dr. Jesli A. Lapus 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส

ไดรวมหารือเร่ืองความรวมมือดานการศึกษา

ระหวางประเทศไทยและฟลิปปนส  

ในระหวางการเดินทางไปเยือนประเทศ

ฟลิปปนสครั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการและคณะได เ ดินทางไปเยือน

สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งเปน

สถาบันดานการเกษตรที่เกาแกและใหญที่สุด

ในภูมิภาค กอตั้งขึ้นใน พ.ศ 2503 เพื่อชวย

ประเทศในแถบเอเชียในการเพ่ิมผลผลิตขาว

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ตรวจเยี่ยมศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ  
ที่ฟลิปปนส 
v นางขนิษฐา หานิรัติศัย 

ซึ่งจะชวยสรางความมั่นคงทางดานอาหาร  

รวมทั้งชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของ IRRI   

นับตั้งแตกอตั้งพรอมกับญี่ปุน ฟลิปปนส และ

อนิเดีย ปจจบุนัมีสำนักงานสาขาใน 14 ประเทศ 

เชน ไทย จีน เกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย 

เวียดนาม บังกลาเทศ และอีกสองประเทศ  

ในแอฟริกา ปจจุบันมีคนไทยไดรับทุนศึกษา  

ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโทฝกปฏิบัติ

งานและฝกอบรมในหลักสูตรระยะส้ันที่ IRRI 

แลวจำนวนรวม 856 คน 

นอกจากน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการได เดินทางไปตรวจเย่ียมศูนย  

ระดับภูมิภาควาดวยการวิจัยและบัณฑิต

ศึกษาดานการเกษตรของซีมี โอหรือศูนย

เซียรกา ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนทุนการ

ศึกษาดานเกษตรกรรมแกประเทศสมาชิกใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในระดับ

Mr. Jurin Laksanawisit, the 

Thai Minister of Education and 

President of the Southeast Asian 

Minister of Education Council 

(SEAMEC), visited the Philippines 

from 18 to 20 December 2009. The 

Minister visited the Southeast Asian 

Regional Center for Graduate Study 

and Research in Agriculture 

(SEAMEO SEARCA), the SEAMEO 

Tropical Medicine and Public Health 

Network (SEAMEO TROPMED), and 

the SEAMEO Regional Center   

for Educational Innovation and 

Technology (SEAMEO INNOTECH). 

He also met with the Minister   

of Education of the Philippines   

Dr. Jesli A. Lapus to discuss 

educational cooperation between 

Thailand and the Philippines and 

spent time at the International Rice 

Research Institute (IRRI). 
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ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสงเสริม 

ดำเนินการและประสานการดำเนินโครงการ

วิจัยดานการเกษตรในภูมิภาค ดำเนินการ

คนควาทดลองเพื่อแสวงหาวิธีการท่ีจะนำ

ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางการเกษตร

เพ่ือชวยสงเสริมโครงการพัฒนาชนบท  

นอกจากน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการไดเดินทางไปตรวจเย่ียมเครือขาย

ระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนและ

สาธารณสุขของซีมีโอ ฟลิปปนส (เครือขาย

ทรอปเมด ฟลิปปนส) ซึ่งมีความชำนาญทาง

ดานสาธารณสุขศาสตรและการแพทยชนบท 

มีหนาท่ีในการจัดหลักสูตรฝกอบรม จัดการ

ประชุมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ และ

ดำเนินการวิจัยตามความชำนาญเฉพาะดาน 

ปจจุบัน ใหบริการการศึกษาใน 7 สาขาวิชาใน

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ 1 สาขา

วิชาในระดับปริญญาตรี ใหแกประเทศสมาชิก

ซมีโีอและนักศึกษาจากประเทศนอกภูมภิาคดวย 

เครือขายระดับภูมิภาคทรอปเมด ฟลิปปนส   

เปนหนึ่ งในเครือขายทรอปเมดของซีมี โอ   

4 แหง ประกอบดวยเครือขายทรอปเมด 

ประเทศไทย มีความชำนาญเฉพาะทาง  

ดานเวชศาสตรเขตรอนทั่วไป เครือขาย  

ทรอปเมด มาเลเซยี มคีวามชำนาญเฉพาะดาน

จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และกีฏวิทยา   

เครือขายทรอปเมด อินโดนีเซีย มีความชำนาญ

เฉพาะดานโภชนาการ และเครือขายทรอปเมด 

ฟลปิปนส มคีวามชำนาญทางดานสาธารณสุข-  

ศาสตรและการแพทยชนบท 

ตอมาคณะผูแทนไทยได เ ดินทางไป  

ตรวจเย่ียมศูนยระดับภูมิภาควาดวยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมี โอ   

(อินโนเทค) ที่เมืองเกซอนซิตี้ ฟลิปปนส   

ซึ่งดำเนินภารกิจในการพัฒนา การเรียนการ

สอนดวยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ

การวิจัยบนพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และการจัด

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กิจกรรมของ

ศูนยอินโนเทค ไดแก การดำเนินงานภายใต

โครงการ e-IMPACT ซึ่งเปนระบบการเรียนรู

นอกหองเรียนโดยอาศัยความรวมมือจาก  

ผูปกครอง ชุมชน และครู โดยใชมัลติมีเดีย   

วีดิทัศน และสื่อคอมพิวเตอรชวยในการจัดการ

เรียนการสอน การดำเนินงานภายใตโครงการ 

LEARNTEACH eXCELS การจัดทำส่ือ  

การเรียนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ (PEACE 

eXCELS) การดำเนินงานภายใตโครงการ 

APEX ซึ่งเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่นำความรูและประสบการณจากภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมมาประยุกต ใช ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน การดำเนินงาน  

ภายใตโปรแกรม ELSA ภายใตโครงการ 

Text2teach ซึ่งใชมัลติมีเดียและโทรคมนาคม

ชวยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา

อังกฤษของนักเรียนฟลิปปนสระดับประถม

ศึกษาปที่ 5-6 ในระหวางการไปเยือนศูนย   

อินโนเทค รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ไดรับเชิญใหรวมในการฉลองครบรอบ 40 ป 

แหงการกอตั้งศูนยอินโนเทค ภายใตคำขวัญ 

“Seeds for the Future” ซึ่งมีวาระตรงกับการ

เปนเจาภาพจัดการประชุมสภาซีเมค คร้ังที่ 45 

ของฟลิปปนส และเปนการเร่ิมตนการดำเนิน

งานตามแผนงานระยะ 5 ป รอบปที่ 8 ของ

ศูนยอินโนเทคดวย  

นอกจากน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค และ 

Dr. Jesli A. Lapus รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการฟลิปปนส ในฐานะรองประธาน

สภาซีเมค ตลอดจนผูบริหารระดับสูงของ

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ไดรับ

เกียรติใหรวมในพิธีขุดพื้นท่ีกอสรางอาคาร

สำนักงานแหงใหมของศูนยอินโนเทคและ  

ปลูกตนไมเปนที่ระลึกดวย 
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นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน

สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต (สภาซีเมค) ไดเดินทางไปเยือนประเทศ

บรูไน ดารุสซาลาม ในระหวางวันที่ 18-20 

ตุลาคม 2552 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

และผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการไดแก สำนักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา และสำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา รวมเดินทางไปดวย  

การไปเยอืนบรไูน ดารสุซาลามของ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
v สมใจ ธีรทิฐ 

Mr. Jurin Laksanawisit, the Thai Minister of Education and President of 

the Southeast Asian Minister of Education Council (SEAMEC), visited Brunei 

Darussalam between 18 and 20 October 2009. In addition to visiting the 

SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education and 

Training (SEAMEO VOCTEC), the Institut Teknologi Brunei (ITB) and 

Meragang Sixth Form Centre, Mr. Jurin met with the Minister of Education of 

Brunei Darussalam Yang Berhormat Pehin Dato Abdul Rahman Taib to sign 

the Memorandum of Understanding (MOU) on educational cooperation 

between the Thailand and Brunei Darussalam. The MOU focuses on 

vocational education, school networking and exchanges between teachers 

and students. 
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สำหรับสาระสำคัญของการเดินทางไป

เยือนบรูไน ดารุสซาลาม ของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีดังตอไปนี้ 

1. การเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยี

แหงบรูไน (Institut Teknologi Brunei-ITB) 

กอตั้งเม่ือป 1986 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สรางความสนใจดานเทคนิคและอาชีวศึกษา

แกชาวบรูไน ดารุสซาลาม ในระยะแรกเปด

สอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขา

ธุรกิจและการจัดการ ระบบคอมพิวเตอรและ  

สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟาและ

การส่ือสาร ตอมาไดเปดสอนเพิ่มในสาขา

วิศวกรรมโยธา ชางกล ICT และธุรกิจ และใน

วันที่ 18 ตุลาคม 2551 สถาบัน ITB ไดรับการ

ยกระดับเปนมหาวิทยาลัยแตยังคงใชชื่อเดิม 

นอกจากน้ี ITB ยังมีการจัดทำความ  

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดย  

ใชเวลาเรียนในประเทศและท่ีมหาวิทยาลัย

เหลาน้ัน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. การเยือนศูนยระดับภูมิภาควา

ดวยการศึกษาและฝกอบรมดานเทคนิค

และอาชีวศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO 

VOCTECH) ซีมีโอโวคเทค  

มีเปาหมายหลักในการพัฒนาและฝก

อบรมบุคลากรของภูมิภาคทางดานการศึกษา

เทคนิคและอาชีวศึกษา รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพ

ของการจัดการศึกษาท่ีเก่ียวของดวยการสราง

เครอืขาย ความเปนหุนสวน การทำวิจัย รวมทั้ง

ใหบริการดานขอมูลขาวสารดานอาชีวศึกษา 

ทั้งนี้นับแตกอตั้งศูนยเม่ือป 2533 จนถึง

ปจจุบัน ไดจัดการฝกอบรมแกบุคลากรของ

สมาชิกซีมีโอไปแลวถึง 15,183 คน ในสาขา

การบริหารจัดการ การวิจัย ICT โดยรัฐบาล

ของบรูไน ดารุสซาลามเปนผูรับผิดชอบคาใช

จาย นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งเครือขายการวิจัย

ดานอาชีวศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หรือ SEAVERN (the Southeast Asian 

Vocational Education Research Network) 

ขึ้นเม่ือป 2007 เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยจาก

ประเทศสมาชกิ 11 ประเทศ ไดทำงานวิจยัและ 

แบงปนความรูที่ไดคนพบจากการทำวิจัยดวย 

3. การหารือทวิภาคีระหวางนาย  

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการกับ Yang Berhormat 

Pehin Dato Abdul Rahman Taib รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศกึษาธกิารของบรไูน ดารสุ-  

ซาลาม  

รัฐมนตรีของสองประเทศไดแสดงความ

ยินดีที่จะไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ 

(MOU) วาดวยความรวมมือดานการศึกษา 

โดยไดเห็นพองตองกันในการแตงตั้งคณะ

ทำงานรวม (Joint Working Group: JWG) 

ระหวางไทยและบรูไนฯ เพ่ือผลักดันสาขา

ความรวมมือที่กำหนดไวใน MOU ไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งสาขาที่บรูไนฯ   

มีความสนใจคือดานการอาชีวศึกษา การสราง

เครือขายและความเช่ือมโยงโรงเรียน การ  

แลกเปลี่ยนนักเรียนและครู นอกจากน้ีบรูไนฯ 

ยังมีเปาหมายหลักในการเพ่ิมจำนวนนักเรียน

เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจากปจจุบัน  

ที่มีอยูเพียงรอยละ 13 เปนรอยละ 30 โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

แจงวาไทยพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุม

คณะทำงานรวมครัง้แรกในอีก 3 เดอืนขางหนา 

ในโอกาสดังกลาว รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการของไทยและบรูไนฯ ได

รวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความ

รวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับบรูไน 

ดารุสซาลาม  

4. การเยี่ยมชมโรงเรียน Meragang 

Sixth Form Centre (เดิมชื่อ Pusat 

Tingkatan Enam Berakas)  

เปนสถานศึกษาของประเทศบรไูน ดารสุ-

ซาลาม ที่จัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา 
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 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

(pre university) สำหรับนักเรียนอายุ 17 - 18 ป ซึ่งใชเวลาในการศึกษา 2 ป คือ Upper sixth form และ Lower 

sixth form เร่ิมเปดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2538 ปจจุบันมีนักเรียนท้ังส้ิน 1,001 คน มีอาจารย 

100 คน และเจาหนาท่ี 22 คน 

การเดินทางไปเยือนประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ของนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการในครั้งนี้ นับเปนการสรางประวัติศาสตรความรวมมือดานการศึกษาของประเทศไทยและบรูไน ดารุส-

ซาลาม เพราะการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษา (MOU) เปนการประสานความ

รวมมือของสองประเทศอยางเปนทางการเพ่ือแบงปนความรูและประสบการณที่ประสบความสำเร็จ รวมถึง

พิจารณาจัดทำโครงการความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปนปจจัยสำคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน และรองรับความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท่ีเปนผลจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาอยางรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีในอนาคต 

v นักวิเทศสัมพันธ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2552 กระทรวง

ศึกษาธิการไดเปนเจาภาพจัดการสัมมนา  

วิชาการและประชุมเชิ งปฏิบัติ การ เ ร่ือง 

“ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคม

อาเซียน” ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยมี  

วัตถุประสงคเพ่ือขยายผลการจัดการศึกษา   

ระดับชาติในทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียน 

ประกอบดวยเสาหลักดานการเมืองและ  

ความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และ  

เสาห ลักด าน สั งคมและวัฒนธรรมตาม   

เปาหมายของปฏิญญาชะอำ-หัวหินวาดวย  

การเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา  

เ พ่ือบรรลุ เปาหมายประชาคมอาเ ซียนท่ี  

เอ้ืออาทรและแบงปน ซึ่งผูนําอาเซียนไดให  

การรับรองปฏิญญาดังกลาวเม่ือวันที่ 24   

ตุลาคม 2552 

ก า ร สั ม มน า วิ ช า ก า ร แ ล ะป ร ะ ชุ ม  

เชิงปฏิบัติการเร่ือง “ปฏิญญาการศึกษา : 

รากฐานประชาคมอาเซียน ประกอบดวย   

การบรรยายพิเศษเรื่อง “อาเซียน : 

ประชาคมของประชาชน” โดยนายวิทวัส   

ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน การเสวนาเรื่อง 

ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคม

การสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน 
v ขนิษฐา หานิรัติศัย 

อาเซียน โดยพันเอก นิติพัฒน กฤดิสวนสมบัติ 

ผแูทนกระทรวงกลาโหม นายรณรงค พลูพิพฒัน   

ผูแทนกระทรวงพาณิชย นางนภา เศรษฐกร   

ผแูทนกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง  

ของมนุษย รองศาสตราจารย ดร.นันทนา   

คชเสนีย ผูแทนเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน   

และ ดร.เบญจลักษณ นํ้าฟา ผูแทนสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี   

ดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธ์ิ ที่ปรึกษา  

สำนักความสัมพันธตางประเทศ สป. ดำเนิน  

การอภิปรายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

กลุมยอย เพ่ือจัดทำขอเสนอในการขับเคล่ือน  

ประชาคมอาเซียนตามเปาหมายปฏิญญา  

การศึกษาฯ ของอาเซียน อันจะนำไปสูการ  

ขยายผลการดำเนินงานดานการศึกษาตาม  

ปฏิญญาชะอำ-หัวหินวาดวยการเสริมสราง  

ความรวมมอืดานการศึกษาเพ่ือบรรลเุปาหมาย  

ประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน  

อยางเปนรูปธรรม ผูเขารวมการสัมมนาฯ   

ประกอบดวยผูแทนกระทรวงการตางประเทศ   

เครอืขายมหาวทิยาลัยอาเซียน สมาคมอาเซยีน-  

ประเทศไทย ผูแทนหนวยราชการท่ีรับผิดชอบ  

การดำเนินความรวมมอืกบัอาเซยีนดานการเมือง  

On 22 December 2009, the 

Ministry of Education hosted a seminar   

and workshop entitled, “Strengthening 

Educational Cooperation : the Way 

towards an ASEAN Community” at   

the S.D. Avenue Hotel, Bangkok.   

The purpose of this event was to   

raise awareness of the Cha-am Hua 

Hin Declaration on Strengthening 

Cooperation on Education to Achieve 

an ASEAN Caring Sharing Community 

and to promote collaboration among 

the relevant public sector agencies for 

the achievement of the ASEAN 

Community by 2015. The programme 

included a lecture entitled, “ASEAN 

Charter for ASEAN People”, by   

Mr. Vitavas Srivihok, Director-General 

of the ASEAN Affairs Department to the 

Ministry of Foreign Affairs, and a panel 

discussion with representatives from 

the Defense Ministry, the Commerce 

Ministry, the Ministry of Social 

Development and Human Security,   

the ASEAN University Network (AUN) 

and the Office of the Basic Education 

Commission (OBEC). Participants 

interacted during group discussions   

in the afternoon session. 
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และความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม   

โรงเรียนเครือขายอาเซียนในสังกัดสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค  

ประชาสังคม และสื่อมวลชน รวม 150 คน 

พิธี เปดการประชุมโดยนางศรีวิการ   

เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน  

ในพธิเีปดการประชมุไดกลาวถึงรากฐานสำคัญ  

ในการสรางประชาคมอาเซียน ไดแก ความ  

รวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ในการจัด  

การศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนท้ัง   

3 เสาหลัก คือเสาหลักดานการเมืองและ  

ความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และ   

เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงขณะน้ี  

หลายประเทศมีการเตรียมความพรอมที่จะ  

เรียนรูและเช่ือมโยงอตัลกัษณความเปนอาเซียน  

เขาดวยกัน เชน ประเทศเวียดนามมีความ  

ตองการที่จะเขามาเรียนภาษาอังกฤษใน  

ประเทศไทย เน่ืองจากตองการเรียนรูดาน  

ผูดอยโอกาส โดยประเทศไทยรับเปนเจาภาพ  

หลักในการดำเนินการเร่ือง ศูนยการเรียนรู  

ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเพ่ือปวงชน   

และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยาง  

ยัง่ยนืของยเูนสโกท่ีจะมสีวนรวมในการผลักดัน  

การจัดการศึกษาของประเทศในภูมิภาค และ  

สรางประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก ตอไป 

การบรรยายพิเศษเรื่อง อาเซียน ประชาคม
ของประชาชน 

นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน  

ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน   

เปนไปเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง  

ประเทศสมาชิก ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ   

ความมั่นคง เสริมสรางเศรษฐกิจและความ  

อยูดีกินดีของประชาชน พัฒนาสังคม และ  

วัฒนธรรม นอกจากน้ีไดกลาวถึงความสำเร็จ  

ของอาเซียนท่ีผานมา ไดแก การสงเสริม  

สันติภาพ การขจัดปญหาความยากจน และ  

แกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 และ   

ป 2550 รวมทัง้การสงเสรมิหลกัการและคานิยม  

รวมกัน เชน ความรวมมืออาเซียน+3 ความ  

รวมมือเอเชียตะวันออก การประกาศปฏิญญา  

อาเซียน เปนตน 

นอกจากน้ี อธิบดีกรมอาเซียนไดกลาวถึง  

สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปนการ  

จั ด โครงสร างของอา เ ซียนใหม โดยการ  

ปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานภายใน

อาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เนนการมีสวนรวมของประชาชน  

ในกระบวนการใหขอคิดเห็นท่ี  

เก่ียวกับอาเซียนมากขึ้น โดยม ี 

เ น้ือหาประกอบดวยเปาหมาย  

และหลักการ สมาชิก โครงสราง  

องคกร กระบวนการตัดสนิใจ กลไก

ระงบัขอพพิาท งบประมาณ สถานะ   

ทางกฎหมาย เอกสิทธิและความ  

คุมกัน ทั้งนี ้ ผลงานที่ผานมาใน  

การ เปนประธานอาเ ซียนของ  

ประ เทศไทย ประกอบด วย   

ปฏิญญาชะอำ -หั ว หิน เ พ่ือมุ งสู การ เปน  

ประชาคมอาเซียนในป 2558 การจัดตั้ง  

คณะกรรมาธกิารระหวางรฐับาลอาเซียนวาดวย  

สิทธิมนุษยชน การทำใหอาเซียนมีนิติฐานะ   

มีพิธีสารในการระงับขอพิพาท การปรับปรุง  

สำนักเลขาธิการอาเซียน การจัดตั้งคณะ  

กรรมการทูตถาวรประจำอาเซียน กรุงจาการตา   

การดำเนนิมาตรการเพือ่แกไขปญหาวิกฤตการณ  

ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก การดำเนินการ  

ดานความม่ันคงดานอาหาร การจัดตั้งคลัง  

สำรองขาวฉุกเฉินภายใตกรอบอาเซียน+3   

การดำเนินการดานความม่ันคงดานพลังงาน   

พลังงานชีวภาพ พลังงานสะอาด การจัดการ  

สิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ การแกไข  

ปญหาไซโคลนนารกีส เปนตน 

นอกจากน้ี อธิบดีกรมอาเซียนไดกลาว  

ถงึความสำคญัในการเสรมิสรางความเชือ่มโยง  

ของภูมิภาค (enhancing connectivity) กับ  

ประเทศคูเจรจาของอาเซียน การสรางเสริม  

บทบ า ท แ ล ะ ศั ก ย ภ าพ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น   

(Empowering Peoples) อาเซียนไดบรรลุ  

ขอตกลงวาดวยการจัดทําเขตการคาเสรีกับทั้ง   

6 ประเทศคูเจรจาที่ เขารวมในการประชุม  

สุดยอดเอเชียตะวันออก (อาเซียน+6) ไดแก   

จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย   

และนิวซีแลนด และจะดำเนินการควบคู  

กันไปในการศึกษาความเปนไปไดที่จะจัดตั้ง   

เขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free   

Trade Area) และการสรางความเปน  

หุนสวนทางเศรษฐกิจอยางรอบดานในเอเชีย  

ตะวันออก (Comprehensive Economic 

Partnership in East Asia)   

สรุปผลการประชุมกลุมยอยในหัวขอเร่ือง   
การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน  

กลมุท่ี 1 การศึกษา : รากฐานประชาคม  

การเมืองและความมั่นคง 

ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการสรางองคความรูใหเกิด  

ปฏสิมัพนัธระหวางประชาชนในภูมภิาค (People 

Connectivity)  

2. ใหมีการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค 

3. สื่อควรมีบทบาทในการรวมสราง

องคความรูในเชิงสรางสรรคในอาเซียน  

4. สถานีโทรทัศน NBT ควรใหเวลาท่ี

เหมาะสมในการใหความรูเกี่ยวกับอาเซียน 

5. ควรมีการสงเสริมประชาธิปไตย 

หลักการสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ให  

ความรูแกพลเมือง สงเสริมการเรียนรูภาษา

เพ่ือนบาน เพ่ือใหเกิดการยกระดับและพัฒนา

ดานการศึกษา 

6. การจัดกิจกรรมดานการศึกษาควร

มาจากทุกภาคสวนของสังคม ไมจำกัดเฉพาะ

วัฒนธรรมไดอยูในสภาพแวดลอมที่ใชภาษา  

อังกฤษโดยครูภาษาอังกฤษของคนไทยเปนคน  

สอน เปนตน นอกจากน้ีประเทศไทยไดมีสวน  

ผลกัดันใหเกิดปฏญิญาการศึกษาซึง่เปนรากฐาน  

ของประชาคมอาเซียน จงึควรสรางความเขมแขง็   

และใหเกิดการขับเคลื่อนการศึกษาอยางเปน  

ระบบ นอกจากน้ีปจจบุนัประเทศไทยไดรวมมอื  

กับประเทศในอาเซียนจัดการศึกษาสำหรับ  
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หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการเทาน้ัน 

7. ควรสงเสริมใหทุกมหาวิทยาลัยให

ความรูเก่ียวกับอาเซียนและสิทธิมนุษยชน 

8. ค ว ร จั ด ห ลั ก สู ต ร อ า เ ซี ย น ใ น

มหาวิทยาลัย และใหองคความรูแกครูผูสอน

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

9. ควรสงเสริมใหสถาบันการศึกษาท่ี

อยูชายแดนใหสิทธิแกคนตางดาวหรือไมมี

สัญชาติดวยความเสมอภาคเชนเดียวกับเด็ก

ไทย เพ่ือยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษา

นานาชาติอยางแทจริง  

10. ควรใหภาครัฐสนับสนุนใหภาค

ประชาสังคม วัด โรงเรียน รวมจัดการศึกษา  

แกประชาชนทุกคน รวมท้ังผูดอยโอกาสให  

ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเชนเดียวกับ

ประชาชนทัว่ไป รวมทัง้การดำเนินงานโครงการ 

ศนูยการเรียนรูชมุชนและการศึกษาเพ่ือปองกนั  

โรคเอดส ซึง่เปนโครงการทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร 

ดำเนินการรวมกับองคการซีมีโอและอาเซียน 

กลุมท่ี 2 การศึกษา : รากฐาน

ประชาคมเศรษฐกิจ 

ที่ประชุมฯ ไดรวมเสนอความคิดเห็น 

ดังนี้  

1. การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน

ประเทศควรใหมีความรู ความเขาใจและ

เจตคติที่ดี เ ก่ียวกับการเปดเสรีการคาและ

บริการของอาเซียนท่ียึดหลักการ Free and 

Fair พรอมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ  

แขงขันในภูมิภาค  

2. นำทรัพยากรท่ีมีอยู เชน บุคลากร

ทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายและอ่ืนๆ ที่มี

อยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งพรอมรับ

กับผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเกิดประชาคม

เศรษฐกิจ 

3. ควรมีการวิเคราะหในมุมกวางเก่ียว

กบัความตองการของอาเซียน และผลประโยชน 

ที่ประเทศไทยจะไดรับเพ่ือใหทุกฝายไดรับ

ประโยชน  

4. รัฐบาลควรกำหนดนโยบายการ

ดำเนินการดังกลาวอยางชัดเจน และพิจารณา

กลไกที่ มี ป ระ สิท ธิภาพ เ พ่ื อกา รนำ ไป สู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองเปาหมายการเปนประชาคมที่มี

ประชาชนเปนศูนยกลางและเปาหมายอ่ืนๆ

ของอาเซียน  

5. การศึกษาตองผลิตคนท่ีมีคุณภาพ

ใหมีความสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  

6. การศึกษาตองมีบทบาทสำคัญในการ

ประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

อาเซียน 

7. ภาคการศึกษาควรวิเคราะหความ

ตองการของตลาดอาเซียน และความตองการ

ของประเทศไทย เพ่ือใหทุกฝายไดรับประโยชน

และกำหนดแนวทางรองรับผลกระทบจากการ

เปดเสรี 

กลุมท่ี 3 การศึกษา : รากฐาน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

ที่ประชุมฯ ไดรวมเสนอความคิดเห็น 

ดังนี้  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางสมรรถนะ

ของประชาคม ไดแก การสงเสริมทักษะดาน

การส่ือสาร (ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน) 

การสงเสริมทักษะดานการคิด ทักษะชีวิต การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางคุณลักษณะ

นิสัย การสงเสริมหลักการประชาธิปไตย การ

สรางมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาอาเซียน 

การสอนนักเรียนใหรูจักวิธีคิดแกปญหาและ

ปฏิบัติ และการเรียนรูศาสนาที่หลากหลาย 

2. การสรางอัตลักษณอาเซียน และ

จิตสำนึกของพลเมืองอาเซียน ดวยการจัด  

การศึกษาแกกลุมคนทุกระดับโดยไมละเลย  

ชนกลุมนอย 

3. การจัดแหลงการเรียนรูรวมกัน ดวย

การสงเสริมการเรียนภาษาเพ่ือนบาน การจัด

คายวิชาการ การแลกเปล่ียนองคความรูและ

ทรัพยากรรวมกัน 

4. การจัดการศึกษาดานสังคมและ

วัฒนธรรมสามารถบูรณาการความรวมมือ  

กับ เสา อ่ืนด วยการ บู รณาการห ลัก สูตร   

องคความรูการดำเนินกิจกรรมของอาเซียน 

และการส ง เส ริ มการติ ดต อสื่ อสารของ

ประชาคมอาเซียน 
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ประเทศไทยและมาเลเซียรวมลงนามใน

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน

การศึกษา (MOU) เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2550 

ณ ประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดใหมีการจัดต้ัง

คณะทำงานรวมดานการศึกษา (Jo in t 

Working Group – JWG) เพื่อผลักดันให  

ขอตกลงความรวมมือภายใต MOU ไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

เม่ือวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2552 มาเลเซีย  

รับเปนเจาภาพจัดการประชุม JWG ครั้งที่ 2   

ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้

คณะผูแทนไทยที่เขารวมประชุมประกอบดวย

ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

การประชุมคณะทำงานรวมดานการศึกษาระหวาง
ไทยและมาเลเซีย ครั้งท่ี 2 
v   สมใจ ธีรทิฐ 

The 2nd Malaysia - Thailand Joint Working Group on Education, held 
between 1 and 3 October 2009 in Putrajaya, Malaysia, was co-chaired by 
Tan Sri Dr. Zulkurnian Haji Awang, Secretary General, Ministry of Education, 
Malaysia, and Dr. Chinnapat Bhumirat, Permanent Secretary, Ministry of 
Education, Thailand. The meeting acknowledged activities under the 
agreed Five Year Operational Plan for Educational Cooperation, already in 
the implementation stage. Also explored were possibilities for future 
cooperation including sports and arts activities, vocational education and 
training, teacher training, special education, the development of Islamic 
studies, exchanges between academics and students, and special 
initiatives for the Southern provinces. The signing of a Memorandum of 
Understanding in Higher Education between the Ministry of Higher 
Education, Malaysia and the Higher Education Commission, Thailand will 
strengthen ties and promote synergies between the higher education 
institutions of the two counties and increase educational opportunities for 
students, academics and staff.  
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ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักบริหารงาน  

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปนหัวหนาคณะและผูอำนวยการสำนักความ

สัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เปนเลขานุการคณะ 

การประชุมดังกลาวมี Tan Sri Dr. 

Zulkurnian Haji Awang ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการมาเลเซียเปนประธานรวมกับ 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไทย ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบการจัดทำโครงการ

ความรวมมือดานการศึกษาสำหรับป 2553   

ดังตอไปนี้  

1. กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย 

1.1 ก า ร ฝ ก อบ รมบุ ค ล า ก ร ด า น

เทคโนโลยีทางการศึกษา : ไทยและมาเลเซีย

จะสงเจาหนาท่ีที่เก่ียวของฝายละ 2 คน ไปฝก

อบรมในแตละประเทศเปนเวลา 4 สัปดาหเพ่ือ

แบงปนประสบการณที่ประสบความสำเร็จทาง

ดาน satellite, web-based และ TV& radio 

broadcasting ทั้งนี้มาเลเซียพรอมจัดการ  

ฝกอบรมใหที่ Educational Technology 

Division กรุงกัวลาลัมเปอร 

1.2 การพัฒนาบุคลากรดานกีฬา 

ศิลปะและกิ จกรรมเสริมห ลัก สูตร : 

มาเลเซียจะสงบุคลากรเขา รับการอบรม

หลักสูตรระยะส้ันเปนเวลา 1-3 สัปดาห ใน

ดานการพัฒนาทักษะทางกีฬา ศิลปะ และ

กิจกรรมเสริม ครอบคลุมถึงการวางแผนดาน

นโยบายและการบริหาร การจัดทำหลักสูตร 

การประเมินผลและการพัฒนา ทั้งนี้ไดเสนอ

ชื่ อสถานศึกษา ท่ีประสงค จะร วมมื อ คือ 

วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียน

ราชวินิตประถมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.3 การฝ กอบรมสำห รับครูและ  

เจาหนาที่ดานเทคนิคและอาชีวศึกษา : 

มาเลเซียสนใจสงครูและเจาหนาท่ีดานเทคนิค

และอาชีวศึกษามาดูงานและฝกอบรมดาน

อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต เทคโนโลยี

สิ่งทอ การทองเท่ียว และการตอนรับ ทั้งนี้จะ

ไดมีการหารือในรายละเอียดกับสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกคร้ัง 

1.4 การฝกอบรมระยะส้ันสำหรับครู

และเจาหนาที่ดานการศึกษาพิเศษ : 

มาเลเซียจะสงครูและเจาหนาท่ีดานการศึกษา

พิ เ ศษมารั บการฝ กอบรม 2 ก ลุ มคื อ   

(1) เจาหนาท่ีสนับสนุนดานการศึกษาพิเศษ  

มารับการฝกอบรมดาน early intervention   

ที่ศูนยการศึกษาพิเศษนครปฐม (2) ครูดาน

การศึกษาพิเศษมารับการฝกอบรมที่โรงเรียน  

ศรสีงัวาลย โดยจะหารอืรายละเอียดในภายหลัง 

1.5 การประชุมดานผูนำโรงเรียนไทย

และมาเลเซีย : สถาบัน Aminuddin Baki 

มาเลเซียและสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน จะรวมกันจัดการประชุมดาน

ผูนำสถานศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซีย

แหงละประมาณ 5 วัน มีครูของแตละประเทศ

เขารวมกิจกรรม 15 คน ทั้งนี้ผูแทนจากสถาบัน 

Aminuddin Baki ขอใหฝายไทยชวยประสาน

เร่ืองระยะเวลาและสถานท่ีที่จะจัดกิจกรรมให

ดวย 

1.6 การฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารสำหรับครูไทย : มาเลเซียเสนอ

จัดการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

เปนเวลา 2 สัปดาห สำหรับครูไทยจำนวน 50 

คน (ชาย 25 คน หญิง 25 คน) โดยครูที่ไดรับ

การ เสนอ ช่ือตองสอนหนั งสือในภาคใต 

สามารถพูดภาษามาเลยและมีความรูภาษา

อังกฤษข้ันพ้ืนฐาน และจะเดินทางไปมาเลเซีย

โดยผาน Bakit Hitam Immigration 

Department 

1.7 การจั ด ก า ร ศึ กษา ดู ง านด าน

อิสลามศึกษาแกครูไทย : มาเลเซียประสงค

จะใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยในการพัฒนา

ระบบการศึกษาดานอิสลามศึกษา และ  

แบงปนประสบการดานการสอนภาษา Jawi,   

Al-Quran, Arabic และ Fardu Ain โดย

จัดการประชุมและดูงานดานอิสลามศึกษาเปน

เวลา 5 วัน 

2. กระทรวงศึกษาธิการไทย  

2.1 การจัด ต้ังศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนสำหรับคนไทยท่ีอาศัยท่ีประเทศ

มาเลเซีย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเพื่อการสรางความ

สัมพันธอันดีระหวางไทยและมาเลเซีย โดย

มาเลเซยีรับจะไปหารือกบัหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ 

ดานน้ีให  

2.2 การแลกเปลี่ยนครู ผูบริหาร และ

ผู เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาหลักสูตรดาน

อิสลามศึกษา ภาษามาเลเซีย และอาหรับ   

ในระดับอาชีวศึกษา โดยฝายมาเลเซียตอบรับ

ทีจ่ะใหความรวมมอืและจะหารอืในรายละเอียด 

เพ่ิมเติมตอไป 
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2.3 การพัฒนาเครือขายสถาบันพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใตในวชิาชพี 3 สาขา คอื อาหารฮาลาล 

ยางพารา และปาลมน้ำมนั โดยฝายมาเลเซีย 

ตอบรับท่ีจะใหความรวมมือและจะหารือ  

เพ่ิมเติมในโอกาสตอไป 

3. ความรวมมือในระดับอุดมศึกษา 

กระทรวงอุดมศึกษามาเลเซีย และ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเห็น

ชอบในการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 

v นักวิเทศสัมพันธ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานการอุดมศึกษา นอกจากนี้ไทยไดเสนอ

ความรวมมือใน 3 สาขา คือ การเคล่ือนยาย

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ความรวมมือ

ดานอิสลามศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กับ Islamic 

Teacher Training Institute และการประชุม

หารืออยางไมเปนทางการระหวางผูบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงอุดมศึกษามาเลเซียและ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย

ฝายมาเลเซียไดตอบรับที่จะใหความรวมมือ

เปนอยางดี 
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การประชุมหารือความรวมมือดาน  

การศึกษาไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ระหวางคณะ  

ผู แ ท น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ห ง  

ราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ

แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ที่ 

นครหลวงเวียงจันทน ฝายไทย นำโดย ดร.  

ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และฝาย สปป. ลาว นำโดยทานบุนสุก ทลิะสกั 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

วัตถุประสงคของการประชุมหารือใน  

ครั้งที่ 2 นี้ เพ่ือเปนการติดตามการดำเนิน 

ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและ 

สปป. ลาว ตามที่ไดมีการหารือไวในครั้งที่ 1 

เม่ือป 2551 และรวมกันหารือแนวทางความ

รวมมือดานการศึกษาในปจจุบันและอนาคต  

การประชุมหารือความรวมมือดานการศึกษา
ไทย-ลาว ครั้งที่ 2 
v พิมพวรัชญ เมืองนิล 

 

Organized in Vientiane on 27 November 2009, the 2nd Meeting   

on Educational Cooperation between Thailand and Laos PDR was   

co-chaired by the Thai Permanent Secretary for Education,   

Mr. Chinnapat Bhumirat and the Lao Director-General, Mr. Bunsuk 

Tilasak. The aim of the meeting was to follow up on progress made 

since the 1st meeting in 2008 and explore possibilities to expand 

cooperation through exchanges between senior officials on education, 

education personnel, students, teachers and researchers. Also 

discussed was the provision of scholarships and research grants, 

knowledge sharing on mathematics and sciences and the 

development of textbooks and curricula. The two countries agreed to 

move forward with three new projects 1) to improve non-formal 

education, 2) the development of teachers and educational personnel, 

and 3) the advancement of model libraries at technical and vocational 

schools.  

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ
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ผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการของทั้ง

สองฝายไดนำเสนอภาพรวมการพัฒนาดาน

การศึกษา โดยผูแทนฝายไทยนำเสนอเร่ือง  

การปฏิรูปการศึกษารอบสองของไทย ซึ่งได

กำหนดวิสัยทัศน เ พ่ือใหคนไทยได เ รียนรู  

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ พรอมทั้งกำหนด

เปาหมายวาภายในป 2561 ใหมีการปฏิรูปการ

ศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยเนน

เปาหมายหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคน

ไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 3) สงเสริมการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการ

บริหารและจัดการศึกษา พรอมทั้งกรอบ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม ไดแก   

1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม หลังจากน้ันได

นำเสนอวีดิทัศนเ ก่ียวกับนโยบายดานการ

ศึกษาของไทยตามนโยบายรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เร่ืองไดแก   

1) เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 2) นโยบาย 

3 ดี สูการปฏิบัติ และ 3) โครงการ Tutor 

Channel  

ผูแทนฝาย สปป. ลาว นำเสนอเรื่อง

ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาดานการศึกษา

ของ สปป.ลาว ซึ่งใหความสำคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและขยายโอกาส

ทางการศึกษาใน 4 โครงการหลัก คือ 1) การ

ผลักดันวิชาชีพ ขยายโรงเรียนวิชาชีพ/วทิยาลัย

ใหมีทั่วประเทศอยางนอยแขวงละ 1 แหง   

2) ปจจัยครู ฐานะครู เงินเดือนครูและการ

พัฒนาวิชาชีพครู 3) ระบบกระตุนการศึกษา 

และ 4) ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรัฐ

มอบใหกระทรวงศึกษาธิการนำไปปฏิบัติและ

ดำเนินการ  

อนึ่ง ผูแทนฝายไทยไดรายงานใหทราบ

ถึงสถานะความรวมมือดานการศึกษาจาก   

ผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และการดำเนิน

โครงการความรวมมือดานการศึกษาไทย-ลาว 

ในป 2551/2552 ซึ่งไดมีการดำเนินความ  

รวมมือดานการศึกษาระหวางกันครอบคลุมทั้ง 

5 สาขา ภายใตกรอบบันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือดานการศึกษา รวมทั้งในกรอบ  

ซีมีโอและอาเซียนดวย 

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการ

ดำเนินความรวมมือดานการศึกษาระหวาง

สองประเทศ ในปจจุบันและอนาคต ใน 5 

ขอบเขตภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความ

รวมมือดานการศึกษาของสองประเทศ ไดแก 

1) การแลกเปล่ียนการเยือนของเจาหนาท่ี

ระดับสูง ผูบริหารและบุคลากร 2) การ  

แลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารยและนักวิจัย   

3) การแลกเปล่ียนทุนการศึกษาและการวิจัย 

4) การแลกเปล่ียนขอมูลการสอนในวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ 5) การ

พัฒนาตำราและหลักสูตรการสอน  

ทั้งนี้ ทั้งสองฝายยินดีใหการสนับสนุน

และมีความรวมมือระหวางกันครอบคลุมทั้ง   

5 สาขา และในทุกระดับของการศึกษา อาทิ 

การประชุมแบบไมเปนทางการเก่ียวกับความ

รวมมือระดับอุดมศึกษา การดำเนินโครงการ

ทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภายใต

โครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง การ

สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
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v นักวิเทศสัมพันธ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

และเอก การสงครูอาจารยเพ่ือศึกษาดูงาน  

ในสถานศึกษาระ ดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาท่ี สปป. ลาว การแลกเปล่ียนการ

เรียนการสอนข้ันพื้นฐาน การแลกเปล่ียน  

เรียนรูเร่ืองการพัฒนาหองเรียนวิทยาศาสตร 

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การ

ดำเนินโครงการโรงเรียนคูพัฒนา การพัฒนา

โรงเรียนตนแบบในดานการบริหารจัดการ  

ที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปล่ียนการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพรวมกัน การแลกเปล่ียนดานอาชีว- 

ศึกษาระหวางกันทั้งแบบเปนทางการและไม

เปนทางการ การประชุมดานอาชีวศึกษาเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรของสองประเทศใหมีทิศทาง 

และมาตรฐานเดียวกัน การแลกเปล่ียน  

การศึกษา/การศึกษาดูงานดานการศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การ

ดำเนินโครงการศูนยคูพัฒนาการศึกษานอก

โรงเรียนระหวางไทยและ สปป. ลาว การ

พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรการศึกษา

ชุมชน และส่ือผูพิการทางสายตาและผูไม

ไดยิน เปนตน 

ที่ประชุมไดเห็นชอบใหดำเนินโครงการ

ความรวมมือทางการศึกษาไทย - สปป. ลาว 

ซึ่งเปนโครงการที่ริเร่ิมใหม จำนวน 3 โครงการ

ไดแก โครงการความรวมมือลาว-ไทยเพื่อ

พัฒนาการศึกษานอกระบบ โครงการความ

รวมมือในการยกระดับครู ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนา

หองสมุดตนแบบโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ   

โดยงบประมาณดำเนินโครงการมาจากรัฐบาล

ไทย สปป. ลาว และหนวยงานภาคเอกชนของ

ทั้งสองฝาย 
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ความนำ  

ประเทศจีนเปนประเทศที่มีความสัมพันธ

ทางการคาและทางวัฒนธรรมใกลชิดกับ

ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนมาชานาน 

แหลงมรดกโลกในประเทศจีนซ่ึงมีจำนวน

มากมายและมีความหลากหลายในรูปแบบ 

ประเภท และหลักเกณฑความสำคัญท่ีไดขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกแตกตางกันไปจึงเปนท่ีนิยม

ไปทองเที่ยวของคนไทยและคนในประเทศ

อาเซียนมาก โดยเฉพาะแหลงมรดกโลกที่ตั้ง

อยูในมณฑลยูนนานและอยูในเสนทางการคา

โบราณยอมมีความนาสนใจเปนพิเศษสำหรับ

คนไทยเราดวย  

เมืองเกาลี่เจียง...มรดกโลกในประเทศจีน 
v เร่ืองและภาพ สาวิตรี สุวรรณสถิตย 

º·¤ÇÒÁÁÃ´¡âÅ¡º·¤ÇÒÁÁÃ´¡âÅ¡

Lijiang old town, including its neighboring villages of the Naxi people, was 

registered on the UNESCO World Heritage List in December 1997. With an area 

of 3.8 square kilometers and population of around 25,000, the town was 

established in the Song dynasty but became important during the Yuan dynasty 

when Kublai Khan and his troops stayed overnight there. It once served as a 

political, cultural and educational center in Yunnan, Tibet and China, and 

European tourists often refer to Lijiang as the Venice of the East. Tourist 

attractions include the big water wheels and ‘Sifangjie’, a large courtyard formerly 

used for a fair. To maintain the old town of Lijiang as both a tourist attraction and 

a world heritage site is not easy because cooperation of local people, authorities 

and academics is required. It is important that local communities not only benefit 

from the city but know how to preserve the site as well. 
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เมืองเกาลี่เจียง 

เมืองเกาแหงนี้มีอายุเกือบพันป ตั้งอยู

ทางใตของที่ราบสูงจิงไห-ทิเบต และอยูตอน

กลางของยูนนานตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ

มณฑลเสฉวน ลี่เจียงเปนเมืองศูนยกลาง

วัฒนธรรมของชนเผานักซี ซึ่งมีวัฒนธรรม

และมีตั วห นั ง สือที่ เ ขี ยน เปน รูป เ รียกว า

วัฒนธรรมและอักษรดองบา นอกจากน้ีลี่เจียง

ยังเปนศูนยกลางการคาขายระหวางทิเบตกับ

ยูนนานอยูบนเสนทางสายไหมตอนใตและ  

เปนเสนทางขนสงใบชาและสินคาตางๆ ดวย

การบรรทุกชากับสินคาบนหลังมาและขนสง

กันเปนกองคาราวานมาท่ีเดินทางไดไกลๆ   

มานานหลายรอยป เสนทางน้ีเปนเสนทาง  

พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในยุคตอมาดวย 

การขนสงดวยมาน้ันในปจจุบันนี้ก็ยังใชกันอยู

ในหมูชาวบานท่ีเปนชนกลุมนอยในแถบ  

ยูนนานไปจนถึงทิเบต  

สำหรับนักวิชาการนานาชาติ เมืองลี่เจียง

เปนที่สนใจสำหรับศึกษาคนควาเ ก่ียวกับ

วัฒนธรรมการต้ังถ่ินฐานและการเขียนบันทึก

เปนอักษรทีม่ลีกัษณะเหมือนรปูภาพมานานแลว 
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แผนดินไหวกอนบูรณะฟนฟูใหเปนมรดกโลก  

ในป ค.ศ.1996 เกิดแผนดินไหวอยาง

รุนแรงถึง 7 ริกเตอร ทำใหเมืองเกาล่ีเจียง  

ไดรับความเสียหายมาก นานาชาติจึงเขามา  

ชวยเหลือกูภัยและกอสรางบานเรือนใหมตาม

รูปแบบผังเมืองและสถาปตยกรรมเดิม ตอมา

ในป ค.ศ. 1997 คณะกรรมการมรดกโลกก็ได

มีมติใหเมืองเกาล่ีเจียงและหมูบานสำคัญของ

ชาวนักซีในบริเวณใกลเคียงไดขึ้นเปนมรดก

โลกดวย โดยใหขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑที่ 

2 คือมีการแลกเปล่ียนทางคานิยมของผูคน 

หลักเกณฑที่ 4 คือเปนตัวอยางของการ

ออกแบบสถาปตยกรรมและภูมิทัศนที่สำคัญ 

และหลักเกณฑที่ 5 คือเปนตัวอยางท่ีโดดเดน

ในการออกแบบการตั้งถิ่นฐานและการใชที่ดิน

ที่สอดคลองกับธรรมชาติสรางสรรค เปน

วัฒนธรรมท่ีตกทอดมาถึงปจจุบัน รวมความวา

เมืองเกาล่ีเจียงมีความสำคัญโดดเดนเปน

สากลถึง 3 หลักเกณฑ หลายปตอมาหนังสือ

ของชาวนักซีก็ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกความ

ทรงจำแหงโลก ซึง่เปนโครงการเพ่ือการอนรุกัษ 

จดหมายเหตุและเอกสารสำคัญของโลกท่ี  

ยูเนสโกดำเนินการอยูดวย  

ความโดดเดนเปนสากลของเมืองเกาล่ีเจียง 

เมืองเกาล่ีเจียงมีพืน้ท่ี 3.8 ตารางกโิลเมตร

และปจจุบันน้ีมีคนอาศัยอยู 25,000 คน   

ตัวเมืองตั้งอยูที่ความสูง 2,400 เมตรจากระดับ

น้ำทะเลปานกลาง บนเนินลาดของภูเขาจาก

ดานตะวันตกเฉียงเหนือไปยังดานตะวันออก

เฉียงใตหันหนาออกสูแมน้ำท่ีลึก 

เ มืองนี้ มีประวัติ ว าสร าง ข้ึนในสมัย

ราชวงศซองและมีความสำคัญในสมัย

ราชวงศหยวน โดย คุบไบลขานเคยยก

กองทัพมาประทับพักแรมที่นี่ เมืองนี้จึงเคย

เปนศูนยกลางทางการเมือง วัฒนธรรมและ

การศึกษาในเขตยูนนาน ทิเบต จีน และมีการ

ติดตอคาขายเ ช่ือมโยงทางวัฒนธรรมกับ

อินเดียดวย 

เมืองลี่เจียงน้ีมีระบบน้ำท่ีชาญฉลาดมาก 

โดยรับน้ำ ท่ีใสสะอาดมาจากภู เขาหิมะ  

มังกรหยก ซึ่งไหลแยกลงมาเปนแคว 3 แคว

ไหลผานปาไมเขียวชอุมลงสูเมืองลี่เจียง ซึ่ง  

ชาวบานทุกบานสวนใหญเปนชนเผานักซี แตก็

มีชาวฮ่ันหุยและทิเบตอยูดวยจะพากันขุด  

คูคลองที่มีขอบกำแพงก้ันเพ่ือเก็บกักน้ำไวใช 

ทำใหเปนระบบคลองสงน้ำไหลติดกับทุกบาน

โดยแยกเปนแควคลองน้ำ ท่ี ใช

บริโภค แควคลองน้ำท่ีใชลางผัก

และผลไม กับแควน้ำท่ีใชซักลาง  

ไมใหปะปนกัน ดวยเหตุนี้ เมือง  

ลี่เจียงจึงมีลำน้ำไหลรอบเมืองผาน

บานทุกบานทำใหชาวบานมีน้ำใส

สะอาดใชตลอดปตั้งแตโบราณมา

จนถึงทุกวันน้ี และยังมีสะพานขาม

คูคลองจำนวนมากถึง 350 สะพาน   

มีตนหลิวท่ีขึ้นเขียวพล้ิวอยูริมน้ำ

ทำใหดูรมรื่น สวยงามทั่วทุกถนน

และเกือบทุกบาน  

นักท อง เที่ ยวชาว ยุ โ รปใน

ปจจุบันบางคนนิยมเรียกเ มือง  

ลีเ่จียงวา เมอืงเวนสิของตะวนัออก 

เพราะเปนเมืองที่อาศัยอยูใกลชิด

กับน้ำ แตความเปนจริงเปนเพียง

เมืองที่มีระบบการจัดการน้ำมา  

ใชอยาง มีประสิทธิภาพอันเปน  

ภูมิปญญาของคนโบราณท่ีคนรุน

ปจจุบันยัง เ ก็บรักษาไว ไดอยาง  

นาชมเชยและนา เ รียน รู ไว เปน

ตัวอยาง โดยเฉพาะเมืองไทยใน

อดีต เชน กรุงเกาพระนครศรีอยุธยา

ก็เคยเปนที่ เ ล่ืองลือไปทั่วโลกมา  

แตโบราณวาเปนเมืองเวนิสของ

ตะวันออก เพราะมีระบบคูคลอง

เช่ือมโยงกันและเช่ือมตอออกสูแมน้ำใหญ   

ที่สามารถเดินเรือออกทะเลคาขายกับประเทศ

ทั้งหลายไดโดยสะดวก แตปจจุบันคนไทย  

ไมไดอนุรักษระบบคูคลองในเมืองเกาใหมี

ประสิทธิภาพและสวยงามเหมือนในอดีตแมวา

พระนครเกาศรีอยุธยาจะไดขึ้นทะเบียนมรดก

โลกแลวก็ตาม รูปแบบการอนุรักษระบบน้ำ

ของลี่ เจียงจึงนาจะเปนกรณีศึกษาสำหรับ  

นักอนุรักษมรดกโลกของไทย 

สัญลักษณเก่ียวกับน้ำท่ีนักทองเท่ียว

ที่มาเที่ยวชมเมือง ล่ี เ จียงชอบกันมากใน

ปจจบุนักค็อืกงัหนัน้ำขนาดใหญ ทีน่กัทองเทีย่ว

นิยมถายรูป เปนกังหันแบบโบราณขนาดใหญ

สองอันอยูตรงชายขอบทางตะวันออกของ

เมืองเกามองเห็นเมืองลี่เจียงใหมที่สรางตาม

แบบเมืองใหมในประเทศจีน มีตึกสูง มีปาย

โฆษณา สีสันฉูดฉาดมองเห็นไดไมไกลออกไป

จากเมืองเกานัก  

กลางเมืองเกา ล่ี เ จียงมีลานหินกวาง

ขนาดใหญเรียกวา ซิฟางจี่ เปนที่คาขายสินคา

มาแตโบราณ จากลานแหงนี้มีถนนตัดออกไป

ทางดานตางๆ เหมือนรัศมีสี่ทิศและแตกแยก

ไปเปนตรอกเปนซอยที่มีอาคารบานเรือน มี

ลักษณะผสมผสานทางวัฒนธรรมของเผา

ตางๆ อาคารบานเรือนและรานคาท้ังหมดใน

เขตเมืองเกายังรักษารูปแบบไวดังในอดีต 

สรางเปนอาคารสองช้ันทำดวยดินบางทีก็ฉาบ

ปูนสีขาวแตตบแตงดวยไมตามฝาประตูและ

หนาตาง ทุกบานมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีฟา

เทาหรือเทาดำสรางติดกัน มีถนนตัดออกจาก

ลานเมือง ปูดวยหินสีเทาน้ำเงินเดินไปมาหาสู

กันไดทั้งเมืองและกวางขวางพอท่ีจะใชมา

บรรทุกของเดินไดดวย 

มรดกโลกกับการทองเที่ยว 

แมว า เ มือง ล่ี เ จียงจะได รับการดูแล

อนุรักษไวเปนอยางดีและระบบน้ำในเมืองก็

สะอาดสมบูรณ แตการท่ีเปนเมืองมรดกโลกก็

ทำใหมีนักทองเท่ียวมาชมจำนวนมากข้ึนทุกป 

ทำใหทางการของเมืองอนุญาตใหเปดโรงแรม 

รานอาหาร รานกาแฟ และบารจำนวนมาก

35

 วารสารความรวมมือกับตางประเทศ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 

11_3-2_4p33-36.indd   35 7/19/10   8:21:26 PM



ภายในบริเวณตัวเมืองเกา อาคารบางแหง  

ถูกปรับปรุงภายในใหเปนหองพักคางคืนที่  

ทันสมัยสำหรับนักทองเที่ยวจากท่ัวโลก แตยัง

เก็บรักษาโครงสรางสถาปตยกรรมด้ังเดิมของ

อาคารไวดังโรงแรมที่ผูเขียนเคยไปพักซ่ึงอาจ

เคยเปนโรงเต๊ียมและโรงน้ำชาเกาแกภายใน

เมืองเกา แตไดออกแบบตกแตงภายในใหมให

สะอาด เรียบงาย สะดวก มีน้ำรอนและ

สุขภัณฑอนามัย ทำใหภาพพจนของการ  

ทองเที่ยวในจีนเปลี่ยนไปมาก  

ในเวลากลางคืนเมืองลี่เจียงก็ประดับไฟ

สวางไสวไปท้ังเมืองเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว  

ขี้เหงาท่ีพากันออกมาเท่ียวบารหรือเดินซ้ือของ 

บางทีทางเมืองก็จัดใหมีการแสดงกลางลาน

เมืองจนดูเหมือนโรงงิ้วขนาดใหญทามกลาง

ความพลุกพลานจอแจและเสียงสีที่ดังแบบ

ชาวจีนนิยม แตในเวลาเชามืดเม่ือเดินออก

จากท่ีพักมาท่ีกลางลานและเดินไปตามถนน

ตางๆ จะไดเห็นวิถีชีวิตที่เปนธรรมชาติไมมีการ

สรางสรรคของนักการตลาดของการทองเที่ยว

เขามายุงเก่ียวดวย เมืองลี่เจียงก็จะตอนรับเรา

ดวยความงาม ความสงบ มองไปโดยรอบนอก

เขตเมืองก็จะเห็นบานเรือนที่อยูเนินเขาและ  

ปาไม และยังไดเห็นภูเขาหิมะมังกรหยก  

ขาวโพลนอยูลิบๆ  

ในดานการทองเที่ยวน้ันเมืองล่ีเจียงยัง  

ใชประโยชนจากการท่ีตั้งอยูใกลกับแหลง  

ทองเที่ยวสำคัญในยูนนานอีกหลายแหง ซึ่ง

ป จ จุ บั นนี้ มี ถนนตั ด ใหม ล าดยาง ท่ี เ ป น

ทางหลวงที่สะดวกในการคมนาคม จึงไดจัดทำ

เสนทางทอง เที่ ยวตอ เ น่ืองกันไดและยั ง  

เช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวในเสฉวนและ

ทิเบตไดสะดวกอีกดวย  

เมืองมรดกโลกกับชุมชน 

เมืองเกาล่ีเจียงเปนเมืองแรกในจีนที่ได

ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกท้ังเมือง หลังจากนั้น

จีนยังไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองเกา

ทั้งเมืองอีก 2 เมือง คือเมืองผิงเหยาซ่ึงเปน

เมืองสำคัญมากทางการคาและการธนาคาร

โดยเปนศูนยกลางการแลกเงินเปนต๋ัวในระบบ

ตั๋วแลกเงินที่สะดวกสำหรับการคาขายตาง

เมืองกับเมือง 2 เมืองของตระกูลขุนนางสำคัญ

ในมณฑลอันหุย ที่มีระบบน้ำและรูปแบบ

สถาปตยกรรมท่ีโดดเดนและยังรักษาไวใน

สภาพท่ีสมบูรณมากและยังมีชุมชนอาศัยอยู 

และรวมอนุรักษรวมสืบสานมรดกของเมืองไว 

โดยเฉพาะท่ีอันหุยมีการสงเสริมใหนักเรียน  

นักศึกษาจำนวนมากมาวาดภาพและลอกลาย

ศิลปะสถาปตยกรรมของเมือง ทั้งสามเมืองนี้

เปนจุดขายของการทองเที่ยวและการศึกษาที่

สำคัญของจีนที่อยูในระดับทองถิ่น นอกเหนือ

จากมรดกโลกที่เปนนครหลวง พระราชวัง หรือ

มรดกที่มีความสำคัญในระดับชาติที่ไดขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกไวจำนวนมาก 

การอนุรักษและการปฏิสังขรณเมืองเกา

ทั้ ง เมืองในฐานะท่ีเปนเมืองมรดกโลกน้ัน 

จำเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรวมมือกับ

ชุมชนในเมืองและนักวิชาการในสาขาตางๆ ที่

เก่ียวของกับเมืองทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเมือง

เปนสำคัญ เพราะการท่ีเมืองเกาท้ังเมืองจะได

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไดนั้นชุมชนในเมืองจะ

ตองเขาใจและรวมสนับสนุนรวมอนุรักษดวย 

แตในขณะเดียวกัน การอนุรักษเมืองเกาไวนั้น

ก็ตองคำนึงถึงผูคนที่อาศัยอยูในเมืองซึ่งควร

จะไดรับประโยชนทั้งทางสังคม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจจากการอนุรักษมรดกโลกไว

ดวย แนวทางการอนุรักษดังกลาวจึงคำนึงถึง

ชุมชนเปนสำคัญและมุงชวยใหชุมชนเห็น

คุณคาในการอนุรักษ ไดเรียนรูและพัฒนา

คนในชุมชนไปพรอมๆ กับการฟนฟูบูรณะ

เมืองเกา และสนับสนุนใหชุมชนมีรายไดหรือมี

ประโยชนทางการศึกษา วัฒนธรรม และที่

สำคัญท่ีสุดคือ ใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ

และหวงแหนมรดกของตนเองท่ีไดขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลกดวย 

v อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝายตางประเทศ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม  
แหงสหประชาชาติ 
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เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 กลุมบรษิทั

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกอบดวยบริษัท 

คารฟูร ไทยแลนด บริษัท บวิค-ไทย จำกัด 

และ บริษัท อี ดี เอฟ เซาทอีส เอเซีย จำกัด ได

เขาเย่ียมคารวะและหารือขอราชการเกี่ยวกับ

การพัฒนาโรงเรียนบานน้ำเค็ม และการเรียน

ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดพังงากับผูชวยรัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (รศ. ดร. นพ.วิชัย 

วนดุรงควรรณ) ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ 

หมายเลข 101 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี นาง  

ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ นายจุฤทธ์ิ ลักษณวิศิษฏ สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดพังงา ผูอำนวยการ

โรงเรียนบานน้ำเค็ม ผูแทนสำนักงานเขต  

พื้นที่การศึกษาพังงา ผูแทนสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขารวม

การประชุม โดยบริษัททั้ง 3 แหง ไดรายงาน  

ที่ประชุมทราบถึงการท่ีบริษัทฯ รวมกันจัดสรร

งบประมาณ เปนจำนวนเงิน 788,900 ยูโร เพ่ือ

ใหความชวยเหลือในการกอสรางอาคารเรียน 
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สนามกีฬาตางๆ การจางครูสอนภาษาฝรั่งเศส 

ทั้งครูไทย และครูตางชาติ การสนับสนุนดาน

ครุภัณฑ และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ รวม

ทั้งการพัฒนาดานการเรียนภาษาฝรั่งเศสของ

โรงเรียนบานน้ำเค็ม ระหวางป 2548-2553 

โดยผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำเ ค็มได

รายงานผลของความชวยเหลือดังกลาวทำให

นักเรียนของโรงเรียนสามารถแขงขันภาษา

ฝร่ังเศสไดเปนอันดับที่ 1 และสอบไดติดอันดับ 

1 ใน 10 ของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเดนใน

การสอบแขงขันเขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 4 ของจังหวัดพังงา ที่ประชุมจึงไดหารือ

แนวทางและเสนอแนะขอคดิเหน็ในการพัฒนา

โรงเรียนบานน้ำเค็มตอไป โดยควรจัดทำแผน

ปฏิบัติการประจำปของโรงเรียนใหมีความ

ชัดเจนเพ่ือเปนโรงเรียนนำรองในการขยายผล

สำเร็จไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ ในจังหวัดพังงา และ

จังหวัดใกลเคียง สงเสริมใหโรงเรียนบาน  

น้ำเค็มเปนศูนยการเรียนภาษาฝร่ังเศสใน

จังหวัดพังงา โดยรวมกับโรงเรียนท่ีมีศักยภาพ

ของจังหวัดใกลเคียง ในการจัดอบรมภาษา

ฝรั่งเศสระยะส้ัน และขอความรวมมือจาก 

กศน. ในการเปนศูนยจัดฝกอบรมในลักษณะ

ศูนยการเรียนรูชุมชน มีการจัดคณะเดินทางไป

ตรวจเย่ียมโรงเรียนบานน้ำเค็มเพื่อติดตาม  

การดำเนินงาน รวมทั้งมอบหมายให สพฐ. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา และ

โรงเรียนบานน้ำเค็มรวมกันสำรวจขอมูล  

เพ่ือการจัดอบรมภาษาฝร่ังเศส โดยสำรวจ

จำนวนนักเรียนในพ้ืนที่ที่มีความสนใจท่ีจะ

เรียนภาษาฝร่ังเศส สำรวจตองการของสถาน

ประกอบการในจังหวัดพังงาและจังหวัด  

ใกลเคียง และสำรวจชวงเวลาท่ีมีชาวตางชาติ

เ ดินทางมาทองเ ท่ียวในจังหวัดภู เ ก็ตเปน

จำนวนมากที่สุด  

 

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 นางปรียานุช 
จริยวิทยานนท ผูตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการร วม  
วาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย โดยมี  
นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ  
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ตางประเทศ เปนประธานคณะ
กรรมาธิการฝายไทย และนาย 
Sergey S. Sobyanin รองนายก
รฐัมนตรแีละหวัหนาสำนักรัฐบาล 
เปนประธานคณะกรรมาธิการ
ฝายรัสเซีย โดยในการประชุมได
หารือเพ่ือวางกรอบการขยาย
ความรวมมือในดานตางๆ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ  
ในดานการเกษตร พลังงาน  
วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีอวกาศ 

การศึกษา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว   
ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะเปนโอกาสใหภาค
เอกชนเดินทางเขาไปลงทุนในรัสเซีย สวนใน
ดานการศึกษาระหวางไทย-รัสเซียน้ันไดเห็น
พองร วมกันที่ จะ เร ง พัฒนาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใตขอตกลง

ทางดานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการของ
ทั้งสองฝายไดลงนามรวมกันเม่ือป 2547 โดย
ฝายไทยไดเนนใหมีความรวมมือในสาขา
คณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมอวกาศ พลังงาน 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว และรัสเซียศึกษา 
โดยภายหลังจากการหารือแลวไดมีการลงนาม
ระหวางกันในเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ไดแก 
แผนปฏิบัติการรวม (Joint Plan of Action — 
JPA) ป 2553-2557 ขอตกลงความรวมมือ
ระหวางสถาบันธุรกิจไทย-รัสเซียกับสภาธุรกิจ
รัสเซีย-ไทย และความตกลงระหวางธนาคาร
เพ่ือการสงออกและนำเขาฯ กับธนาคาร VTB 
ซึ่งเปนธนาคารชั้นนำของรัสเซีย 
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เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นางฟรอง-

ซัวส ริวิแอร (Mme Françoise Rivière)   

ผู ช วย ผู อ ำนวยการใหญองค การ ศึกษา 

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ฝายวัฒนธรรม ไดเขาพบนาง  

ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เพ่ือหารือทาง

ดานวัฒนธรรม และความรวมมือระหวางไทย

กับยูเนสโก โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไดกลาว ถึงความร วมมือดานวัฒนธรรม

ระหวางไทยและยูเนสโกทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร

ไดใหความสำคัญเก่ียวกับการศึกษาทาง

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃãËÞ‹ ÂÙà¹Êâ¡ ½†ÒÂÇÑ²¹¸ÃÃÁà¢ŒÒ¾º  
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วัฒนธรรม อาทิ วิทยาลัยดานอาชีวศึกษามี

การเช่ือมโยงวัฒนธรรมทองถ่ินใหสอดคลอง

กับหลักสูตรการเรียนการสอน การปลูกฝง  

ให คนรุ น ใหม สามารถใช ความ รู ให เ กิ ด

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบ

อาชีพรวมถึ งการปลูกจิตสำนึกใหภูมิ ใจ  

ในวัฒนธรรมไทย โดยใหสถานศึกษา และ

หนวยงานตางๆ ที่มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน 

และรวมจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่มุงเนนภารกิจใน 3 ดาน (3D) ไดแก 

ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดาน  

คณุธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) 

และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - 

Free) เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ยูเนสโกมีความยินดีที่จะสนับสนุนการ

ดำเนินนโยบายดังกลาว ซึ่งสามารถบูรณาการ

เร่ืองของวัฒนธรรมในการเรียนการสอนไดเปน

อยางดี และทำใหเยาวชนมีความภาคภูมิใจใน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนของ

ตน รวมทั้งชาติของตน 

à¡Ã ç´¢‹ÒÇà¡Ã ç´¢‹ÒÇ
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อนุรักษสิ่งแวดลอม ทำใหขาราชการพลเรือน

ของสองประเทศตองประสานความรวมมือ

ระหวางกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือบรรลุ  

เปาหมายท่ีพึงประสงครวมกัน ในขณะท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ

ไทย ไดแสดงความชื่นชมประเทศสิงคโปรที่

ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ

ประเทศจนมีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ

ของนานาชาติ และสนับสนุนใหผูแทนไทย

เรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณที่ประสบ

ความสำเร็จจากสิงคโปร โดยเฉพาะในดาน

การรับใชประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

สำหรับความรวมมือทางดานการศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผูแทนกระทรวง

ศึกษาธิการไทยและสิงคโปรไดเห็นพองกันใน

การดำเนินโครงการความรวมมือดานการ

ศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน โดยเพ่ิมกิจกรรมใหม

ภายใต โครงการเดิมซึ่ งจะไดมีการหารือ  

รวมกันอีกคร้ัง ไดแก โครงการโรงเรียนหุนสวน

ระหวางไทยและสิงคโปร การมอบทุนการ

ศึกษาอาเซียนสิงคโปรแกนักเรียนไทยในระดับ

มัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี การจัดคาย

เยาวชนไทย-สิงคโปร ความรวมมือทางดาน

เทคนิคและอาชีวศึกษา การแลกเปล่ียนความ

ร วมมือด าน วัฒนธรรมระหว างไทยและ

สิงคโปร ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา ไดเสนอโครงการความรวมมือ

ใหม 2 โครงการ คือ การประชุมอยางไมเปน

ทางกา ร ระหว า ง ผู บ ริ ห า ร ระดั บสู ง ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 

Higher Education Division ของสิงคโปร และ

การ ศึกษา ดูงาน ท่ีสิ งค โปร ของผู บ ริ หาร

วิทยาลัยชุมชน ซึ่งฝายสิงคโปรรับจะประสาน

กับกระทรวงแรงงานในการจัดรายการการ  

ดูงานตอไป 

การประชุม CSEP จัดขึ้นระหวางวันที่   

14-15 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร   

ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในสาขาความรวมมือในกรอบขาราชการ

พลเรือน ไดแก สาขาการศึกษา สิ่งแวดลอม 

การสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การส่ือสาร กฎหมายและยุติธรรม แรงงาน   

สื่อศิลปะและวัฒนธรรม การตางประเทศ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวัสดิการสังคม 

เยาวชนและกีฬา ความรวมมือทางวิชาการ 

และการคมนาคม โดยมีนาย George Yeo 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ

สิงคโปรเปนหัวหนาคณะผูแทนสิงคโปร และ

นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย โดย

หวัขอหลกัของการประชุมคอื “ไทยและสงิคโปร 
: การประสานความรวมมือของขาราชการ
พลเรือนเพื่อการรับมืออยางมีประสิทธิภาพ  
ตอความทาทายท่ีสลับซับซอนของภูมิภาค” 
นับเปนเร่ืองที่สอดคลองกับสภาวการณใน

ปจจุบัน ไมวาปญหาทางทะเล การกอการราย 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือการ
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1. เพ่ือเปนส่ือในการเผยแพรขอมูล และความเคลื่อนไหว รวมท้ังความคืบหนาของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ี  

 เก่ียวของในงานดานความรวมมือกับตางประเทศ 
2. เพ่ือเปนแหลงรวมขอมูลที่เก่ียวกับความรวมมือกับตางประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใชในการสืบคนอางอิง   

 ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
3. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลขาวสารเก่ียวกับความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่  

 จะนำมาซึ่งการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศในอนาคต 
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