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๑. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมทั้งความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒. เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สำาหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่ 
 จะนำามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต

ปีละ ๔ ฉบับ ประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และตุลาคม - ธันวาคม
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ผืนป่ามรดกโลกแห่งแรกของไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นป่าสงวนที่กว้าง
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“ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

กับฐานะบุคคลสำาคัญของโลก”

Commemoration of Anniversary for Centennial 
Celebration of Mom Rajawongse Kukrit Pramoj 
declared by UNESCO

ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล

โครงการแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีสำานัก

เลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก 

ประจำาปี ๒๕๕๔

Thai National Commission for UNESCO 
Hosts its Annual Exchange Programme

ดุริยา อมตวิวัฒน์

รัชนินท์ พงศ์อุดม

การประชุมคณะทำางานเพ่ือความร่วมมือ

ไทย - มณฑลกวางตุ้ง คร้ังท่ี ๒

Second Thailand - Guangdong Working 
Group Meeting

สมทรง งามวงษ์

มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง

National Heritage: Thung Yai - Huai Kha 
Khaeng Wildlife Sanctuaries

สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

โครงการพระราชดำาริ โรงเรียนพี่ - 

โรงเรียนน้อง
School Twinning Project under the Royal 
Initiatives

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

ไทย - เวยีดนาม : ผนกึความรว่มมอืม่งุ

พฒันาคณุภาพการศกึษาภายใต ้MOU

Second Joint Working Group Meeting on 
Education between Thailand and Vietnam

ขนิษฐา ห้านิรัติศัย
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ขนิษฐา ห้านิรัติศัย

การประชุมคณะทำางานร่วมด้านการ

ศึกษาไทย - นิวซีแลนด์

Second Joint Working Group Meeting on 
Education between Thailand and New 
Zealand.

สมทรง งามวงษ์
จิตรลดา จันทร์แหยม

ยูเนสโกข้ึนทะเบียนจารึกวัดโพธ์ิ เป็นมรดก

ความทรงจำาแห่งโลก 

UNESCO Acknowledges Thailand’s Wat Pho

ดุริยา อมตวิวัฒน์

ประภาพร จันทรัศมี
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สืบเนื่องจากวาระการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓๕ ของยูเนสโก เมื่อปลายปี ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีมติ  

ประกาศยกยอ่งบคุคลสำาคญัของโลกจากประเทศไทย ประจำาป ี๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ จำานวน ๒ ทา่น คอื นายเอือ้  

สนุทรสนาน มผีลงานโดดเดน่ในสาขาวฒันธรรม (เฉลมิฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปชีาตกาลไปเมือ่ป ี๒๕๕๓) 

และ ศาสตราจารย ์พลตร ีม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช ทีม่ผีลงานโดดเดน่ใน ๔ สาขา ไดแ้ก ่การศกึษา วฒันธรรม 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ดังนั้นในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๔ ยูเนสโกจึงได้ประกาศให้นานาชาติร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว สำาหรับประเทศไทย

ก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อรำาลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

ต่อเน่ืองท้ังปี นอกจากน้ียังมีการจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึก จัดทำาแสตมป์ชุด ๔ ดวง ฯลฯ  ซ่ึงนับเป็นความภาคภูมิใจ 

และน่ายินดียิ่งของชาวไทยที่บุคคลสำาคัญมีชื่อเสียงขจรไกลได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ วารสาร 

ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองดังกล่าว  

ด้วยการนำาเสนอบทความเพื่อรำาลึกและเชิดชูเกียรติคุณของท่านไว้ในคอลัมน์ In Focus ฉบับนี้ด้วย

สำาหรบัความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัความรว่มมอืดา้นการศกึษากบัตา่งประเทศนัน้มสีาระนา่สนใจมากมาย 

อาทิ การขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำาแห่งโลก เรื่องไทย - เวียดนาม : ผนึกความ 

รว่มมอืมุง่พฒันาคณุภาพการศกึษาภายใต ้MOU จดัขึน้ทีก่รงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม เพือ่หารอืแนวทาง

ความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับภายใต้กรอบ MOU ไทย - เวียดนาม เรื่องการประชุมคณะทำางาน 

ร่วมด้านการศึกษาไทย-นิวซีแลนด์ จัดขึ้นที่กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นกลไกในการร่วมมือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการศึกษาของระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

ส่วนคอลัมน์บทความในฉบับนี้มี ๒ บทความ คือ โครงการพระราชดำาริโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง  

ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่เขยีนโดย รศ.ดร.วไล ณ ปอ้มเพชร ประธานโครงการ

สทิธมินษุยชนศกึษา และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืบทความมรดกโลก ซึง่ฉบบันีจ้ะพาทา่นไปทอ่งเทีย่วแหลง่มรดกโลก

ของไทยเรา คือ มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งแรกของไทย และ

เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่กว้างใหญ่ที่สุดของเอเชียอีกด้วย

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญท่านติดตามความเคลื่อนไหวของความร่วมมือด้านการศึกษากับ 

ต่างประเทศได้ทุกๆ ๓ เดือนกับวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วพบ 

กันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดี  

During the 35th UNESCO General Conference in 2009, the inclusion of the centennial of the birth of Professor Major General Mom Rajawongse Kukrit Pramoj on the list of eminent personalities to be celebrated by the UNESCO Member States was announced. This Bulletin on International Cooperation of the Ministry of Education is pleased to present an article on the former Thai Prime Minister, exploring his outstanding contribution as a scholar, politician, writer and promoter of Thai arts.We also include reports on progress made under a number of bilateral agreements. Diplomatic ties with China were established in 1975 under Prime Minister Mom Rajawongse Kukrit Pramoj. It is appropriate therefore that we include a report on the Second Thailand-Guangdong Working Group Meeting. Particular attention has been given to developing cooperation in many fields with Guandong Province as a result of its proximity to Thailand. Following up on activities initiated under Memoranda of Understanding on Educational  Cooperation between Thailand and Vietnam (2004)) and Thailand and New Zealand (2007), we offer articles on the Second Joint Meetings that took place in April and June respectively.
With regard to activities organized by the Thai National Commission  for UNESCO, the Bulletin carries information on the annual  Exchange Programme, the School Twinning Project under  

the Royal Init iatives, the inclusion of the  

Epigraphic Archives of Wat Phra Chetuphon 

Vimonmangklararam Rajworamahaviharn on the 

Memory of the World International Register 

in May 2011 and aninteresting article on 

Thailand’s first natural site included on the World 

Heritage List, the Thung Yai - Huai Kha Khaeng 

Wildlife Sanctuaries.

I would like to remind you that the Bulletin  

on International Cooperation of the Ministry  

of Education is also available on l ine at  

www.bic.moe.go.th. 

Until the next issue.
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คนทุกคนล้วนมี “ชีวิตท่ีเป็นประวัติศาสตร์” อันหมายถึงการมีชีวิตที่ 

คนจดจำาได้ เพียงแต่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในระดับใด ด้านใด และ

ยาวนานเท่าใดเท่านั้น

บางคนอาจจะพอรู้จักชื่อเสียงอยู่ในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่บางคนก็

มีชื่อเสียงขจรขจายไกล ไม่เพียงแต่ในประเทศ แต่รู้จักกันดีถึงในระดับนานาชาติ

น้ันด้วย ช่ือเสียงหรือความจดจำาเหล่าน้ันอาจจะเป็นในด้านดีและด้านร้ายท่ีบางคน 

อาจจะเจตนาหรือตั้งใจท่ีจะสร้างให้มีขึ้น แต่บางคนก็เกิดจากสถานการณ์และ 

สังคมแวดล้อมพาไป บางคนก็ไม่เจตนาแต่บังเอิญมีคนไปพบเห็นแล้วรำ่าลือ 

ต่อมา ทำานองมีผู้สร้างให้ บางคนก็พยายามหลบลี้ไม่ให้ใครเห็นแต่ก็มีคนไป 

ค้นพบเปิดเผยออกมา บ้างมีชื่อเสียงไม่นานพอตายไปคนก็ลืม หรือบ้างก็ถูกลืม

แม้จะยังไม่ตายก็มี แต่บางคนนั้นก็มีชื่อเสียงต่อมาอย่างยาวนาน เป็นอมตะ หรือ

เป็นบุคคลที่ผู้คนไม่เคยลืม

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
กับฐานะบุคคลสำาคัญของโลก
 ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล*

*	 กรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์		๘๐	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 และเป็นประธานคณะกรรมการประจำาสาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Each year UNESCO announces a list of historic events 
and anniversaries of eminent personalities to be  
celebrated by the Member States. In 2011, the birth  

date of Professor Major General Mom Rajawongse 
Kukrit Pramoj was included in that list and he became the first 
person honored for his outstanding contribution covering four of 
the five UNESCO fields of competence: education, culture, social  
sciences and communication.  Born on April 20, 1911 in Singburi  
province, he graduated in Philosophy, Politics, and Economics 
from Queens College, Oxford University in the UK. Among 
his many achievements in the arts, he pioneered the study of 
Thai civilization, establishing Thai Khadi Research Institute at  
Thammasat University and founded the Khon Thammasat Troupe 
promoting the highest form of dance drama in Thai classical dramatic 
arts. As a politician, he founded the Progress Party, became Prime 
Minister and established diplomatic ties with China during his time 
in office. He was also a columnist in his own newspaper, the Siam 
Rath, and a writer well-known among Thai people.
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แต่ “บุคคลที่โลกไม่เคยลืม” ใช่จะเป็น 

“บุคคลสำาคัญ” ไปได้ทั้งหมด เพราะบางคน

อาจจะก่อกรรมทำาชั่ว สร้างความหายนะให้

กบัโลกและผูค้น คนเหลา่น้ีก็เปน็ไดแ้ค่ “คนดงั  

- คนเดน่” คอืมคีวามโดดเดน่ผดิปกต ิซึง่กค็อื

ความผดิปกติในด้านชัว่รา้ยนัน้ ดงันัน้บคุคล

สำาคัญจึงจะต้องเป็นบุคคลที่กอปรด้วย 

คณุงามความด ีสรา้งผลงานทีเ่ปน็ประโยชน์

แก่สังคม ซึ่งจะต้องเป็นความโดดเด่นที่มี 

ผู้อื่นยกย่องและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 

นั่นก็คือ “บุคคลสำาคัญ” จะต้องเป็นทั้ง  

“คนดัง” “คนเด่น” และ “คนดี”

อ ง ค์ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  

(UNESCO) ได้เล็งเห็นคุณค่าของบุคคลสำาคัญ

เหล่าน้ี ท่ีควรจะขยายความชื่นชมให้กว้างไกล 

ไม่เพียงแต่ช่ืนชมหรือฉลองกันอยู่ในประเทศ

นั้นๆ แต่ควรที่จะให้คนทั้งหลายจนถึงทั่วโลก

นี้ได้ร่วมช่ืนชมด้วย จึงเป็นที่มาของ “โครงการ

เฉลิมฉลองบุคคลสำาคัญและเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์” 

กิจกรรมดังกล่าวนี้ เริ่มดำาเนินการมา

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก

ขององค์กรนานาชาติแห่งนี้ กิจกรรมอื่นๆ ก็

คือการส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ 

และเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรม หรือที่โด่งดังมากก็คือการ

พิจารณาคัดเลือกสถานท่ีต่างๆ ทั่วโลกไว้เป็น 

“มรดกโลก” (World Heritage) ส่วนกิจกรรม

คัดสรรบุคคลสำาคัญของโลกนี้เดิมทีมีขึ้นเพื่อ

ร่วมฉลองโอกาสอันสำาคัญๆ ของประเทศ 

ต่ า ง ๆ  ที่ มี ชื่ อ ย่ อ ใ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว่ า  

Celebrating แตเ่นือ่งจากในเหตกุารณส์ำาคญัๆ 

นั้นมักจะมีตัวบุคคลเป็นผู้ดำาเนินเรื่อง ในที่สุด

ก็มีการผสมผสานวาระที่บุคคลเหล่านั้นมีชีวิต 

ผา่นพน้เปน็ชว่งๆ เปน็ตน้วา่วาระการเกดิบคุคล

ดงักลา่ว เขา้ดว้ยกนักบัการเฉลมิฉลองเหตกุารณ์

สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของประชาชาตินั้นๆ  

กลายเป็นการเชิดชูผลงานและเกียรติยศของ

บุคคลดังกล่าวร่วมด้วย

เกณฑแ์ละวธิกีารของการคดัสรรมบีญัญตัิ

ไว้อย่างละเอียดในข้อบัญญัติที่รับรองโดย 

ที่ประชุมใหญ่ของยู เนสโก เพื่อไม่ให้ เกิด 

ข้อโต้แย้งและให้การเลือกสรรเป็นไปอย่าง 

ราบรื่น อันกำาหนดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ นั้น 

โดยเริ่มจากประเทศและองค์กรสมาชิก (ใน 

ถ้าจะถามว่าคนไทยจดจำา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

ได้แค่ไหนอย่างไร...บางคนอาจจะชอบท่านเพราะ 

งานเขียนในหนังสือพิมพ์ บางคนชอบในความเป็น

นกัการเมอืงปากตะไกร บางคนชอบในความเปน็ครบูา- 

อาจารย์ บางคนชอบในความเป็นศิลปิน จนกระทั่ง

ชอบเพราะท่านเป็นผู้มีรสนิยมดีน่าเอาเป็นแบบอย่าง 

รวมถงึชอบทา่นเพราะความเปน็ผูร้กัษาความเปน็ไทย

และเคารพเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวจนหมดชีวิตจิตใจ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีการเสนอชื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

สมาชิกมีจำานวน ๑๙๓ ประเทศ แต่ปัจจุบันเมื่อ

เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ได้รับสมาชิกเข้ามาอีก ๓ 

ประเทศ รวมเป็น ๑๙๖ ประเทศ อนึ่งในจำานวน

สมาชิกทั้งหมดนี้ยังนับรวมองค์กรท่ีเป็นภาคี

สมาชกิเขา้ไปดว้ย ดงันัน้ถา้จะเรยีกจำานวนอยา่ง

เป็นทางการต้องเรียกว่า ๑๙๖ ประเทศ และ

องค์กรต้องไปดำาเนินการคัดสรรบุคคลสำาคัญที่

มีองค์ประกอบ ๗ ประการคือ

๑. มีชื่อเสียงและผลงานอย่างโดดเด่น

ทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์และการสือ่สาร 

(ด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้)

๒. ไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งเกีย่วกบัการเกดิขึน้หรอื

การสถาปนารฐั รวมทัง้การประกาศเอกราชหรอื

เปล่ียนระบอบการปกครอง ดังนั้นเหตุการณ์ที่

เก่ียวกับการทหารหรือสงครามจึงไม่อยู่ในข่าย

ของการพิจารณา

๓. มีผลงานและชื่อเสียงระดับโลกหรือ

อย่างน้อยในระดับภูมิภาค ที่สะท้อนอุดมคติ 

คุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ที่เป็นแนวคิดอันเป็นสากลของยูเนสโก

๔. เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ี๑๐๐ ป ี

หรือจำานวนทวีคูณของวาระดังกล่าว แต่อาจจะ

ยืดหยุ่นได้ถ้ามีเหตุผล (ความสำาคัญของบุคคล

และเหตุการณ์) เพียงพอ

๕. วาระการเฉลิมฉลองต้องเป็นงาน

ระดับชาติ หรือเป็นที่สนใจและมีผู้เกี่ยวข้อง

อย่างกว้างขวาง



ในอดตี การดำาเนนิการเหลา่นีอ้ยูใ่นความ

รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เมื่อมี

การตัง้กระทรวงใหม่ๆ  ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตัง้แต่

บดันัน้งานนีจ้งึมาอยูใ่นความดแูลของกระทรวง

วัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้

ดำาเนนิการอยา่งเขม้แขง็และเอาใจใสด่ว้ยด ีเริม่

จากการค้นหาตัวบุคคลในช่วงเวลาต่างๆ อย่าง

ในกรณขีองทา่นอาจารยค์กึฤทธิก์ไ็ดด้ำาเนนิการ 

มาตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๙ เพราะการส่งรายชื่อ 

ให้คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกคัดเลือก

นั้น ต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยที่

กระทรวงวัฒนธรรมต้องจัดเตรียมข้อมูลเป็น

อยา่งด ีเรยีบเรยีงเปน็ภาษาองักฤษทีส่ละสลวย 

ทั้งนี้กระทรวงได้มีการประชุมในเรื่องนี้มาอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

ให้ผ่านการกล่ันกรองของคณะทำางานเฉพาะ

เรื่องนี้ของยูเนสโกเสียก่อน จากนั้นจึงส่งเข้าสู่

การรับรองของคณะกรรมการบริหารยูเนสโก  

(คณะกรรมการบริหารยูเนสโกประกอบด้วย 

ผู้แทนของแต่ละประเทศจำานวน ๕๘ คนที่เลือก

จากประเทศสมาชกิในทีป่ระชมุใหญท่ีม่สีมาชกิ

จำานวน ๑๙๓ ประเทศ ซึ่งจะประชุมกันทุกๆ  

๒ ปี ส่วนคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุม

เพียงปีละ ๒ ครั้ง) ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

ก็ได้รับการรับรองอย่างเอกฉันท์

ก า ร เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง บุ ค ค ล สำ า คั ญ แ ล ะ

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก เป็น

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชู

บุคคลที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์ที่มีความ

สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ใน ๕ สาขา คือ ด้าน

การศกึษา วทิยาศาสตร ์วฒันธรรม สงัคมศาสตร ์

และสือ่สารมวลชน เพือ่ประกาศใหป้ระชาคมได้

รับรู้และร่วมเฉลิมฉลอง เพ่ือระลึกถึงคุณงาม

ความดขีองบคุคลสำาคญัเหลา่นัน้ และคณุคา่ทีม่ี

ต่อโลกในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว

ในเอกสารเสนอประวัติและผลงานที่

กระทรวงวฒันธรรมและมลูนธิคิกึฤทธิ ์๘๐ฯ 

(โดยพันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ 

อยุธยา เป็นผู้เรียบเรียง) ช่วยกันจัดทำาและ

เสนอไป ได้เสนอผลงานของท่านอาจารย์

คึกฤทธิ์ใน ๔ ด้านด้วยกัน คือ การศึกษา 

วฒันธรรม สงัคมศาสตร ์และสือ่สารมวลชน 

ปรากฏว่าได้ผ่านการพิจารณาทุกด้าน ซ่ึง

จากขอ้มลูวงในทราบวา่เปน็ครัง้แรกและคน

เดยีวของโลกทีไ่ดร้บัการพจิารณาถงึ ๔ ดา้น 

และผา่นการพจิารณามาในลำาดบัตน้ๆ โดย

มคีวามเหน็แยง้นอ้ยมาก จากจำานวนของชือ่

บุคคลที่เสนอมาในรอบนี้ ๙๑ ชื่อ และผ่าน

การพิจารณาเพียง ๕๔ ชื่อ

“ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  

ปราโมช เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าคำารบ กับหม่อมแดง (สกุลเดิม บุนนาค)  

เกดิเมือ่ยามเชา้ของวนัพฤหสับดทีี ่๒๐ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๕๔ บนเรือที่จอดอยู่ในแม่นำ้า

เจา้พระยา หนา้วดับางปนู ตำาบลชนีำา้รา้ย อำาเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เริ่มเรียนเขียนอ่านที่บ้านกับพี่สาวคือ 

ม.ร.ว.บุญรับ แล้วจึงเข้าศึกษาชั้นเด็กเล็กท่ี

โรงเรียนแหม่มโคล (ต่อมาคือโรงเรียนวัฒนา

วทิยาลยั) ตอ่ดว้ยโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

แล้วได้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เร่ิมจากชั้น

๖. ถา้เป็นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในเหตกุารณ์

ของหลายชาต ิ(ประเทศ) กต็อ้งไดร้บัการยอมรบั

จากผู้คนในทุกชาตินั้นด้วย

๗. ไม่พิจารณาประเด็นผลงานและ 

ชื่อเสียงที่ยังเป็นข้อโต้แย้งหรือขาดหลักฐาน

อ้างอิง เช่น คำาบอกเล่า หรือข้อสันนิษฐานต่างๆ 

รวมทั้งเรื่องที่ไม่อยู่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์

ถึงปัจจุบันนี้มีคนไทยที่ได้รับการยกย่อง

เปน็บคุคลสำาคญัของโลกนีแ้ลว้ถงึ ๑๒ พระองค ์

๘ ท่าน เรียงตามลำาดับที่ได้รับการพิจารณานับ

ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๐๕ คอื สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ-์ 

เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (๒๕๐๖)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

นรศิรานวุดัตวิงศ ์(๒๕๑๑) พระบาทสมเดจ็พระ 

พุทธเลิศหล้านภาลัย (๒๕๒๔) พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๕๒๙) สุนทรภู่ 

(๒๕๓๑) พระยาอนมุานราชธน (๒๕๓๓) สมเดจ็

พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

(๒๕๓๔) พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิป-

พงศ์ประพันธ์ (๒๕๓๕) สมเด็จพระมหิตลา 

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (๒๕๓๙)  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

(๒๕๔๓) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

และนายปรีดี พนมยงค์ (๒๕๔๖) พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ม.ล.ปิ่น  

มาลากลุ (๒๕๔๗) พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว (๒๕๔๘) นายกุหลาบ สายประดิษฐ์  

และพุทธทาสภิกขุ (๒๕๕๐) พระเจ้าบรม 

วงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (๒๕๕๓)  

นายเอ้ือ สุนทรสนาน และ (๒๕๕๔) ม.ร.ว. 

คึกฤทธิ์ ปราโมช



รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใ น ยุ ค ใ ห ม่  ก่ อ ตั้ ง ห นั ง สื อ พิ ม พ์  

สยามรัฐ ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยคดี

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาอารยธรรม

ไทย รวมทั้งการก่อตั้งโขนธรรมศาสตร์ 

ตลอดจนส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

และนาฏศิลป์  ทั้งในระดับชาติและ 

ท้องถ่ิน มีผลงานทางวิชาการมากมาย  

จนได้ชื่อว่า “ปราชญ์รัตนโกสินทร์”

หลังเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๖ ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน สภา 

นิ ติ บัญญัติแห่งชาติ  แล้วมาก่อตั้ งพรรค 

กิจสังคม ได้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เจ้าของผลงานเร่ือง เงินผัน  

การประกนัราคาพชืผล การสง่เสรมิการกระจาย 

อำานาจสู่สภาตำาบล และสวัสดิการแก่คน 

รวมทัง้การเปดิสัมพันธไมตรี กับจีนแผ่นดินใหญ่ 

ยุคต่อมาได้แสดงบทบา คำ้าจุนระบบรัฐสภา 

มัธยมที่เทรนต์คอลเลจ จบแล้วจึงไปศึกษาต่อ

ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในแขนงปรัชญา 

การเมือง และเศรษฐศาสตร์

กลับมาประเทศไทยหลังเปลี่ยนแปลง

การปกครอง ๒๔๗๕ เริ่มงานที่กระทรวง 

การคลัง แล้วไปทำางานที่ธนาคารไทยพาณิชย์

และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัย เป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ 

แล้วมาตั้งพรรคการเมืองพรรคแรกของไทย

ชื่อพรรคก้าวหน้า เป็นรัฐมนตรี  ตั้ งคณะ

จนได้ชื่อว่า “เสาหลักประชาธิปไตย” และเป็น

ศิลปินแห่งชาติใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ช่วงปลายชีวิต

ยังคงเขียนบทความเป็นสติปัญญาให้แก่ผู้คน

จนถึงวาระสุดท้าย

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  

ปราโมช ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๓๘ ด้วยวัย ๘๔ ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินไปพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 

๒๕ ธันวาคม ปีเดียวกัน”

ข้ อ ค ว า ม ข้ า ง ต้ น คื อ ป ร ะ วั ติ ย่ อ ข อ ง

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

ที่ผู้ เขียนได้เรียบเรียงเพื่อนำาลงในแผ่นพับ

สำาหรับประชาสัมพันธ์  “สถาบันคึกฤทธิ์ ”  

ภายใต้การบริหารของมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เปิดทำาการอย่างเป็น

ทางการในวนัพฤหสัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารีได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดป้าย

และเจิมอาคารสถาบัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซอย

งามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ อันถือได้ว่าเป็น

ปฐมสิริมงคลฤกษ์ใหส้ถาบันคึกฤทธิแ์ละมูลนิธิ

คึกฤทธิ์ ๘๐ฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ของสาธารณะให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ถ้าจะถามว่ าคนไทยจดจำ า  ม . ร .ว . 

คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้แค่ไหนอย่างไร ก็คงจะต้อง

แยกแยะคนไทยออกเป็น ๒ ส่วน คือ คนไทย

ที่ร่วมสมัยหรืออยู่ในบรรยากาศของบ้านเมือง

ครั้งที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังมีชีวิตอยู่ และติดตาม



ข่าวสารบ้านเมืองหรือสนใจการบ้านการเมือง

พอสมควรพวกหนึ่ง กับคนไทยที่พ้นสมัยหรือ

เกิดไม่ทันหรือเกิดทันแต่ยังไม่ได้สนใจเรื่องราว 

ของบ้านเมืองอีกพวกหนึ่ง ได้แก่ เด็กและ 

วัยรุ่น หรือคนทำางานและคนที่ไม่สนใจข่าวสาร 

บา้นเมอืง ทัง้นีอ้าจจะมปีจัจยัแยกยอ่ยประกอบ

การจดจำาดังกล่าว เป็นต้นว่า ความเป็นมิตร

หรือเป็นศัตรู เพราะ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เป็นบุคคล

สาธารณะ ที่สำาคัญคือเป็นนักการเมือง จึงต้อง

มีทั้งคนที่รักและเกลียด นอกจากนี้บางคนก็มี

จุดมุ่งในความสนใจต่อตัวท่าน คือบางคนอาจ

จะชอบท่านเพราะงานเขียนในหนังสือพิมพ์  

บางคนชอบในความเปน็นกัการเมอืงปากตะไกร 

บางคนชอบในความเป็นครูบาอาจารย์ บางคน

ชอบในความเป็นศิลปิน จนกระทั่งชอบเพราะ

ท่านเป็นผู้มีรสนิยมดีน่าเอาเป็นแบบอย่าง  

รวมถึงชอบท่านเพราะความเป็นผู้รักษาความ

เป็นไทยและเคารพเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวจน

หมดชีวิตจิตใจ

สำาหรับคนท่ีมีชีวิตร่วมสมัยกับท่านและ

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่พอสมควร คงจะ

จดจำาท่านได้ในหลายๆ ฐานะ ดังที่สาธารณชน

ได้ให้ฉายาหรือตั้งกิตติศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับ 

ตวัทา่นนัน้ แตว่า่ความจดจำาของคนเหลา่นีก้จ็ะ

จางหายหรือหมดไปตามอายุขัยของแต่ละคน 

แต่สำาหรับคนที่พ้นสมัยหรือไม่เคยรู้หรือสนใจ

ในตัวท่านอาจารย์คึกฤทธิ์มาก่อน ก็คงจะต้อง

อาศัยการเล่าขานหรือบอกต่อจากคนที่เคยอยู่

ร่วมสมัยนั้น ซึ่งก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าคนรุ่นก่อนๆ 

นั้นจะจดจำาท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ในแง่ใด

เป็นที่น่าดีใจว่าคนไทยยังรักและระลึก

ถึงท่านอาจารย์คึกฤทธิ์อยู่ เป็นจำานวนมาก  

ทั้งที่เป็นญาติ เป็นมิตรสหาย ลูกศิษย์ลูกหา 

และผูค้นทีเ่คารพศรทัธาในตวัทา่น ซึง่คนเหลา่นี ้

แม้จะมีฐานะต่างๆ กันอยู่ในหลายๆ วงการ  

ต่างก็ได้พยายามช่วยกันจัดกิจกรรมในการ

ระลึกถึงท่านหลายอย่างตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมี

ชวีติมาอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็ตน้วา่ รว่มกนัมารดนำา้

อวยพรในวันเกิด ๒๐ เมษายนของทุกปี พร้อม

จัดงานเลี้ยงและความบันเทิงในยามคำ่า มีการ

จัดทำาหนังสือที่ระลึกเป็นเกียรติ ซึ่งมีผู้มาร่วม

มทุติาจติในโอกาสนีเ้ปน็จำานวนมาก นอกจากนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์มีอายุ 

๘๐ ปี คนเหล่านี้ก็ได้จัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า “มูลนิธิ  

คึกฤทธ์ิ ๘๐” (เพราะตั้งขึ้นในปีที่ท่านอาจารย์

คึกฤทธิ์มีอายุได้ ๘๐ ปีดังกล่าว) ซึ่งต่อมาได้รับ 

พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีรับเข้ามาในพระราชูปถัมภ์

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ นี่เองที่เป็นกลจักร

สำาคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิการเฉลมิฉลองและ

ยกยอ่งทา่นอาจารยค์กึฤทธิใ์หเ้ปน็บคุคลสำาคญั

ของโลก ร่วมกับภาคราชการโดยกระทรวง

วฒันธรรม จนประสบความสำาเรจ็ดงักลา่ว ทัง้นี้

ก็ต้องขอระลึกและขอบพระคุณถึงความเสีย

สละและการอนุเคราะห์จากบุคคลและหน่วย

งานต่างๆ ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ

เสมอมา ที่สุดก็คือการช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์

กอ่สรา้งสถาบนัคกึฤทธิข์ึน้เปน็การถาวร (โดยได้

รับการจัดสรรพื้นที่จากกรมธนารักษ์ กระทรวง

การคลงั) ซึง่ไดส้รา้งเสรจ็และเปดิทำาการไปเมือ่ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ (ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ www.kukrit-pramoj.org)

ในโอกาส ๑๐๐ ปชีาตกาล ศาสตราจารย ์

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ตามที่ยูเนสโก

ได้ประกาศให้ท่านเป็นบุคคลสำาคัญของโลก 

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณ

จำานวน ๗ ล้านบาทให้แก่มูลนิธิคึกฤทธ์ิ ๘๐ ฯ 

และสถาบันคึกฤทธิ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

ในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล 

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว. 

คึกฤทธิ์  ปราโมช กระทรวง

วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ด้ จั ด ส ร ร 

งบประมาณจำานวน ๗ ล้านบาท

ให้แก่มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ และ

สถาบันคึกฤทธิ์ จัดกิจกรรม

เ ฉ ลิ ม ฉลอง ไ ปตลอดทั้ ง ปี   

นับต้ังแต่วันที่  ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๔ จนถึงเดือนเมษายน 

๒๕๕๕

ไปตลอดทั้งปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๔ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ กิจกรรม

แรกของการเฉลิมฉลองเริ่มตั้งแต่งานวันเปิด

อาคารที่ทำาการสถาบันในวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ

ชีวิตและผลงานของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ในชุด  

“ปราชญส์ยาม” ไปทัว่ประเทศทัง้ ๔ ภมูภิาค คอื 

ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี  ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น และภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปิดท้ายด้วย

การสัมมนาระดับชาติที่กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ

ที่ระลึกหลายชุดขึ้นจำานวนหนึ่ง และบริษัท

ไปรษณยีไ์ทยยงัไดจ้ดัทำาแสตมปช์ดุ ๔ ดวงเพือ่

เก็บสะสมเป็นที่ระลึก พร้อมด้วยกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การศึกษา และ

สือ่สารมวลชน ใหส้อดคลอ้งกบัเกยีรตทิัง้ ๔ ดา้น

ที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับ ไม่เฉพาะที่จัดโดย

สถาบันคึกฤทธิ์และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯ เท่านั้น 

แต่ยังมีเอกชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ 

และองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

ไดร้ว่มจดักจิกรรมอกีจำานวนมากกระจายไปทัว่

ประเทศ นับว่าคนไทยยังรักและระลึกถึงท่าน

อาจารย์คึกฤทธิ์อยู่ไม่น้อย อันอาจจะถือได้ว่า

นี่คือเกียรติและความภาคภูมิใจของคนไทย 

ทกุคนทีร่กัและเคารพทา่นอาจารยค์กึฤทธิ ์ทีจ่ะ

ได้ร่วมกันรำาลึกและเชิดชูบุคคลที่ชาวโลกก็ยัง

ร่วมยกย่องและเชิดชูนั้นด้วย

กิจกรรมทั้ งหลายในการเฉลิมฉลอง

ที่กล่าวมานี้ก็ เป็นเพียงแค่พิธีการหรือการ

แสดงออกที่จัดสร้างขึ้นโดยตัวมนุษย์ จะไม่มี

ประโยชนอ์ะไรและไรค้ณุคา่โดยสิน้เชงิหากผูค้น

ไม่รู้ซึ้งและเข้าใจถึงแก่นแท้ในสาระสำาคัญของ

การเฉลิมฉลองนั้น ซึ่งจะขอสรุปด้วยปรัชญา

หรือแนวคิดของยูเนสโกที่กำาหนดโครงการน้ี

ขึ้น นั่นก็คือ 

“บุคคลที่มีคุณความดีคือผู้นำาอารยะ

มาสูม่นษุยชาต ิเขาคอืผูส้รา้งประวตัศิาสตร์

แห่งความเจริญงอกงาม การรำาลึกถึงเขาคอื

การรำาลกึถงึประวตัศิาสตรแ์หง่คณุงามความ

ดีที่สร้างและรักษาโลกใบนี้ให้ยั่งยืน” 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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บทบาทของท่านศาสตราจารย์  
พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ในด้านต่างๆ
งานด้านการศึกษาและการสอน

• เริ่มชีวิตการเป็นอาจารย์ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕ เป็นอาจารย์พิเศษ
สอนวิชาการธนาคารและเครดิตสถาน ในระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ และสอนวิชาบัญชีและธนาคารในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
ทางบัญชี 

• เริ่มสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
และได้สอนสืบต่อมาเป็นเวลานานกว่าสิบปี 

• ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีบทบาทร่วมกับหลวงอังคณานุรักษ์และนายใหญ่  
ศวิตชาติ ในการเสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ โดยสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์ นอกจากสอนตามหลักสูตรแล้วยังได้เสริมความรู้ให้แก่นิสิตทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญาและการเมืองไทย 

• เมือ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดจั้ดตัง้คณะศลิปศาสตรข์ึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๐๔  ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช มบีทบาทในการชว่ยคณาจารย์
ของคณะศิลปศาสตร์ ชี้แจงทำาความเข้าใจทั้งกับนักศึกษาและต่อสาธารณชนผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ถึงคุณค่าของการศึกษาวิชาความรู้ 
ทั่วไปก่อนเข้าสู่การศึกษาทางวิชาชีพ และได้รับหน้าท่ีสอนในฐานะอาจารย์พิเศษในหลักสูตรวิชาพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์เป็นครั้งคราว 
โดยเป็นผู้สอนในวิชาศาสนาเปรียบเทียบ วิชาปรัชญา และวิชาวัฒนธรรมไทย 

• ป ีพ.ศ. ๒๕๑๓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน โดยพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ ์
อธกิารบด ีไดป้ระทานคำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการปรบัปรงุหลักสูตรว่าให้คำานึงถึงการนำาเรือ่งของไทยมาประยุกต์ให้มากข้ึน จึงเกิดวิชาใหม ่คือ 
วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้วางหลักสูตรและวางแผนการสอน 

• หลักสูตรวิชาพื้นฐานและวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยได้กลายเป็นต้นแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้นำาไปปรับปรุงการเรียนการสอน  
จนในที่สุดทบวงมหาวิทยาลัยได้กำาหนดเป็นนโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรวิชาพื้นฐานรวมกันอย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต ต่อมา 
มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ได้ดำาริจัดตั้งโครงการไทยคดีศึกษาขึ้น ตามพระดำาริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิการบดี 
ได้ทรงมอบหมายให้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการไทยคดีศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยรับผิดชอบ 
ในการกำาหนดนโยบายทั้งในด้านการบริหารและการศึกษาวิจัย การจัดสัมมนาวิชาการ สัมมนาสาธิตนาฏศิลป์และดนตรี รวมถึงการจัดแสดง
โขนธรรมศาสตร์ และได้มีบทบาทสำาคัญในการจัดตั้งโครงการไทยคดีศึกษาขึ้นเป็นสถาบันไทยคดีศึกษา

งานด้านศิลปวัฒนธรรม
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาทรงครอบครูพระพิราพแก่ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ด้วยพระองค์เองในพิธีไหว้ครู

และพิธีครอบโขนละครที่จัดขึ้น ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
• อจัฉรยิภาพทางดา้นศลิปะของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช ปรากฏในงานเขยีนซึง่มทีัง้งานประพนัธแ์ละงานวจิารณ ์งานแสดงนาฏศลิป์

ท้ังโดยตนเองและโดยการสง่เสรมินาฏศลิปแ์ละดนตรปีระเภทตา่งๆ ตัง้แตน่าฏศลิปร์ะดบัสงู คอื โขน ละคร ไปจนถงึศลิปะพืน้บา้น เชน่ การเลน่
สักวา เพลงเรือ เพลงฉ่อย งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและดนตรีไทย ที่สำาคัญที่สุด คือ การจัดตั้ง “โขนธรรมศาสตร์” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เพื่ออบรมให้เยาวชนไทยเข้าใจถึงเรื่องของโขน ซึ่งถือว่าเป็นนาฏศิลป์สูงสุดของไทย 

• ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

งานหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชน
• งานเขียนที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก เริ่มตั้งแต่ศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ โดยเป็นบรรณาธิการหนังสือ “สามัคคีสาร” 

ของนักเรียนไทยในประเทศองักฤษ ตอ่มาเมือ่กลบัเมอืงไทยแลว้ ไดเ้ขยีนบทความภาษาองักฤษลงในหนงัสอืพมิพล์เิบอรต์ี ้ซึง่เปน็หนงัสอืในเครอื
ศรีกรุงและไทยราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๗ มีนายสอ เศรษฐบุตร (หลวงมหาสิทธิโวหาร) เป็นบรรณาธิการและแปลเป็นภาษาไทยลงในหนังสือพิมพ์
ศรีกรุง ซึ่งนายสละ ลิขิตกุล เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ และต่อมาได้เขียนบทความภาษาไทยลงในหนังสือพิมพ์ศรีกรุงด้วย

• ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ ตามคำาขอของนายสละ ลิขิตกุล บรรณาธิการในขณะนั้น 
• ชวีติของการเปน็นกัเขยีน นกัหนงัสอืพมิพเ์ริม่ข้ึนอย่างจรงิจัง เมือ่ได้ก่อต้ังหนังสือพมิพส์ยามรฐั เมือ่ วันท่ี ๒๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

มีนายสละ ลิขิตกุล เป็นบรรณาธิการ โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นทั้งเจ้าของ ผู้อำานวยการ และนักเขียนประจำา งานเขียนมีทั้งนวนิยาย 
บทความ รวมทั้งบทบรรณาธิการด้วย



บทบาททางการเมือง
• ในบทบาทนักการเมือง ท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคก้าวหน้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์ในปีถัดมา และ 

ก่อตั้งพรรคกิจสังคม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมทั้งยังได้ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๓ ของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยสามารถ
เป็นแกนนำาตั้งรัฐบาลทั้งที่มีจำานวน ส.ส.ในมือเพียง ๑๘ คน รัฐบาลคึกฤทธิ์ในครั้งนั้นมี นายบุญชู โรจนเสถียร ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกิจสังคม เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั มนีโยบาย “เงนิผนั” คอืนโยบายจดัสรรงบประมาณ ๒,๕๐๐ ลา้นบาท ใหส้ภาตำาบลทัว่ประเทศใช้จา้งแรงงาน 
ท้องถิ่น ทำาโครงการท่ีเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ เช่น สร้างถนน สร้างโรงเรียน ขุดคูคลอง ทำาฝายเก็บนำ้า ฯลฯ จากโครงการนี้ทำาให้ท่าน 
นายกฯ คกึฤทธิเ์ปน็ทีจ่ดจำามายาวนาน จนกระทัง่ถงึป ีพ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎร หลังจากบรหิารประเทศได้เพยีง ๑๐ เดือน

• ในสมัยนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้รับฉายาจากนักการเมืองและสื่อมวลชนมากมาย เช่น “เฒ่าสารพัดพิษ” “ซือแป๋ซอยสวนพลู” 
ภายหลังเมื่อมีอาวุโสสูงวัยจนสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ จึงได้รับฉายาว่า 
“เสาหลักประชาธิปไตย” นอกจากนี้อีกฉายาหนึ่งที่ใช้เรียกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ในบางแห่งคือ “หม่อมป้า” 

ผลงานด้านวรรณศิลป์
บทความ ข้อเขียน เรื่องสั้น เรื่องยาว เรื่องแปล สารคดี บทปาฐกถา คำาอภิปราย คำาสนทนา ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนหรือพูด

ในวาระต่างๆ มานับเป็นเวลาสิบๆ ปีนั้น ได้มีผู้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่มไว้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เล่ม   บางเล่มได้รับการตีพิมพ์ 
หลายครัง้ เชน่ นวนยิายเรือ่งสีแ่ผน่ดนิ ไผแ่ดง หลายชีวติ ซสูไีทเฮา เปน็ตน้ หนงัสอืเลม่แรกทีไ่ดร้บัการตพีมิพค์อืหนงัสอืชือ่ “บทความบางเรือ่ง” 
จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เขษม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นหนังสือรวมบทความทางเศรษฐกิจ หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ในโอกาสฉลองอายุครบ ๗๔ ปี  
คือ “ชรากถา” จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์สยามรัฐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

รายชื่อหนังสือประมาณ ๑๑๕ เล่มที่รวบรวมนำาเสนอต่อไปนี้ได้จากการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และห้องสมุดอื่นๆ อีกบางแห่ง 

๑. หนังสือประเภทสังคม 
เมืองไทยกับคึกฤทธิ์ ปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทย วัยรุ่น การอภิปรายหน้าพระที่นั่ง ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประชากร
๒. บทความและบทวิจารณ์ คึกฤทธิ์จากหน้า ๕ สยามรัฐ ๒๕๐๘, ๒๕๑๐ - ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๘ บทความบางเรื่อง ข้าวนอกนา  

คึกฤทธิ์กับนักศึกษา เก็บเล็กผสมน้อย ตอบปัญหาหัวใจ ปัญหาประจำาวัน โลกกับคน รวมนิราศตอนใหม่และบทวิจารณ์ พรหมปกรณ์กิจ
อนุสรณ์ ตอบปัญหาประจำาวัน

๓. ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประเพณีการตาย ประเพณีการบวชและประเพณีการแต่งงาน พระราชพิธีถือนำ้าพระพิพัฒน์สัตยา วรรณคดีไทยกับนาฏศิลป์ไทย  

โครงกระดูกในตู้
๔. ประเภทเรื่องแปล 
อากิตางากะ สิวโนสุเกะ ราโชมอนหรือประตูผี จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
๕. ประเภทการศึกษา 
ห้วงมหรรณพ การศึกษากับการสืบทอดและเสริมสร้างวัฒนธรรม
๖. ประเภทศาสนา 
ปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเซ็นและนิกายวัชรยาน ญี่ปุ่น - พุทธศาสนา คึกฤทธิ์กับพุทธศาสนา วิวาทะระหว่าง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ กับท่าน

พุทธทาสภิกขุ พุทธศาสนากับสังคมไทย พระพุทธศาสนากับคึกฤทธิ์ ฯลฯ
๗.  ประเภทประวัติศาสตร์ 
กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้ สังคมสมัยอยุธยา พม่าเสียเมือง พื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย พระสาสนโสภณโบราณ - อคติโบราณคดี
๘.  ประเภทเศรษฐกิจ 
การธนาคารพาณิชย์ การอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจของไทย นิราศต่างแดน
๙.  ประเภทสารคดี 
เมืองมายา ครอบจักรวาล โลกส่วนตัวของผม รายละเอียดในการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนสหรัฐ ถกเขมร คึกฤทธ์ิช่วย...ในโอกาส 

ทำาบุญฉลองครบ ๕ รอบของคุณธนิต อยู่โพธิ์
๑๐.  ประเภทการเมือง
มลายูรำากริช เมืองในเมืองนอก ยิว รายงานประชาชนทางสถานีกระจายเสียงและโทรทัศน์ คนของโลก เขมร สีหนุ ชวาซูการ์โน ประมวล

จากรายการเพือ่นนอนทางวทิย ุคกึฤทธิก์บัสงัคมเมอืงไทย รูจั้กเพือ่นบา้น ฉากญ่ีปุน่ ถอดหัวโขน ประชาธิปไตยของชาวบา้น ประชาธิปไตยเพือ่
ประชาชน ประชมุพงศาวดารประชาธปิไตย ปศีาจการเมอืง พระนคร สถานการณ์รอบบา้นเรา สงครามผิว สงครามรอ้น สงครามเย็น สัปดาห์จร  
อเมริกาในเอเชียอาคเนย์ เมืองไทยในสังคมโลก เรื่องของโลกตะวันตก คึกฤทธ์ิถกเมืองไทย คึกฤทธ์ิพูด คึกฤทธ์ิว่า คึกฤทธ์ิวิจารณ์ เจ้าโลก 
การเมืองในปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศคอมมูนิสต์ คึกฤทธิ์กับปัญหาของไทยสมัยเลือกตั้ง 
ไม่เรียบร้อย โลกส่วนตัวของคอมมูนิสต์ โลก ๔ ทวีป สงครามปาก สงครามเวียดนาม โลกใหม่ สถานการณ์รอบบ้านเรา เพื่อนคุยวัฒนธรรม 
และกษัยธรรม ทรรศนะคึกฤทธิ์ ทุนนิยม สังคมประชาธิปไตย เบ้งเฮ็ก ฝรั่งศักดินา การบ้านสำาคัญกว่าการเมือง ปาฐกถาของคึกฤทธิ์ ปาฐกถา
สองเรื่อง

๑๑.  ประเภทนวนิยาย 
ซูสีไทเฮา สามก๊ก สี่แผ่นดิน หลายชีวิต สายฝน ไผ่แดง
๑๒.  ประเภทเรื่องสั้น 
สวัสดีลมร้อน รวมเรื่องสั้น เรื่องของคนรักหมา คึกฤทธิ์พ่อครัวหัวป่าก์ หยดหนึ่งของทะเล



กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำานักเลขาธิการคณะกรรมการ 

แหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ

(ยเูนสโก) ไดร้บัรายงานจาก  ม.ร.ว. รจุยา อาภากร  กรรมการในคณะกรรมการ

ว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำาโลกของไทย ซึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วม 

การประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษานานาชาตวิา่ดว้ยแผนงานความทรงจำา

แห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร 

ยูเนสโกข้ึนทะเบียนจารึกวัดโพธ์ิ 
เป็นมรดกความทรงจำาแห่งโลก 

 ดุริยา อมตวิวัฒน์

 ประภาพร จันทรัศมี

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
**	 นักวิเทศสัมพันธ์	ชำานาญการ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

The inclusion of the Epigraphic Archives of Wat Phra Chetuphon 

Vimonmangklaram Rajworamahaviharn, commonly known as Wat Pho, 

on the Memory of the World International Register was announced by 

UNESCO in May 2011. The unique collection of 1,440 inscriptions and 

illustrations at Wat Pho are the result of a remarkable undertaking by King 

Rama III and the Thai scholars of that period. They provide excellent 

examples of Thai and Asian knowledge and wisdom on a range of subjects 

including religion, medicine, ethnicity and literature. Almost half of the 

recordings contain medical and massage of Thai yoga texts which were 

composed by royal physicians. The Ministry of Education and the Thai 

National Committee on Memory of the World are collaborating with Wat 

Pho and its relevant partners to organize celebratory activities 

during 24 December 2011 - 2 January 2012.

“ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำา 

แห่งโลก ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วย 

แผนงานความทรงจำาแหง่โลกของยเูนสโก ครัง้ที ่๑๐ (The Tenth Meeting 

of the International Advisory Committee for the Memory of the World 

Programme of UNESCO) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
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วา่ เมือ่วันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยเูนสโกไดป้ระกาศรบัรองจารกึวดัโพธิ์

หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นมรดก 

ความทรงจำาแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ (International Register)  

ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำาแห่งโลกของ

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ที่มีคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  

เป็นประธาน เป็นผู้นำาเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ

จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ 

เคยได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำาของโลกของภูมิภาค 

เอเชยีแปซฟิกิ (Regional Register) เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ตามทีค่ณะกรรมการ 

แห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำาแห่งโลก ประเทศไทย ได้เสนอเข้าสู่ 

ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโก หลังจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติฯ จึงได้ 

ดำาเนินการสำารวจ จัดทำาทะเบียน และถ่ายภาพแผ่นจารึกวัดโพธิ์จำานวน 

๑,๔๔๐ ชิ้น และจัดทำาแผนอนุรักษ์ตามแนวทางของยูเนสโก

ศิลาจารึกบริเวณและรูปป้ันฤๅษีดัดตน วัดโพธ์ิ (บางส่วน) 
สำาหรับการเสนอจารึกวัดโพธ์ิเป็นมรดกความทรงจำาแห่งโลก 

เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการแผนงานว่าด้วยมรดกความทรงจำาแห่งโลกได้เสนอ

ให้ยูเนสโกพิจารณาเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ 

ของยเูนสโกมาตัง้แตต่น้จนถงึการนำาเสนอในขัน้ตอนสดุทา้ยในการประชมุ 

คณะกรรมการทีป่รกึษานานาชาตขิองโครงการมรดกความทรงจำาแหง่โลก

ที่สหราชอาณาจักร ซ่ึงที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จารึกวัดโพธิ์ที่ 

เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ที่มีลักษณะที่เป็นสากล ไม่ใช่ความรู้เฉพาะใน 

ประเทศไทย เชน่ เรือ่งพระพทุธศาสนา เรือ่งวรรณกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

จารึกเร่ืองฤๅษีดัดตนเป็นสากลมาก วงการแพทย์หลายประเทศขณะน้ีกำาลงั 

มองย้อนไปว่าความรู้ที่บรรพบุรุษให้ไว้น่าจะมีประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน

กอ็าจจะนำากลบัเขา้มาใช ้โดยทีน่ำามาปรบัปรงุบางสิง่บางอยา่ง และตำารา 

ฤๅษีดัดตนมีมาตั้งแต่ก่อนตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมความรู้ที่มีตั้งแต่ 

ครั้งกรุงศรีอยุธยานำามาจารึกไว้เพราะเกรงว่าจะสูญหาย

จารึกวัดโพธ์ิได้เสนอข้ึนทะเบียนมรดกความทรงจำาแห่งโลกมีจำานวน  

๑,๔๔๐ ชิ้น โดยแบ่งเป็นความเรียงและบทกลอน เช่น จารึกรัชกาลที่ ๑ 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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เร่ืองสร้างวัดพระเชตุพนฯ จารึกเรื่องพระพุทธบาท จารึกเร่ืองนิทาน 

สิบสองเหลี่ยม หรือนิทานอิหร่านราชธรรม จารึกโคลง ภาพคนต่างภาษา

(ชาติพันธุ์วิทยา) จารึกเรื่องตำารายา จารึกรื่องฤๅษีดัดตน จารึกทำาเนียบ 

หัวเมืองข้ึนกรุงสยาม จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง และจารึกตำารา 

เพลงยาวกลบท เป็นต้น

 คณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำาแห่งโลกของ 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก มีความเห็นชอบท่ีจะจัดงานสมโภชน์ 

ในโอกาสท่ีจารึกวัดโพธิ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำาแห่งโลก 

ในทะเบียนนานาชาติในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑๐ วัน ๑๐ คืน

หมวดวรรณคดี

จารึกเร่ืองนารายณ์ ๑๐ ปาง 

และเร่ืองเบ้ืองต้นรามเกียรต์ิ

จารึกเร่ืองสิบสองเหล่ียม

หมวดทำาเนียบ

ทำาเนียบสมณศักด์ิ

ทำาเนียบหัวเมืองข้ึนกรุงสยาม

หมวดประเพณี

จารึกเร่ืองเมืองมอญกวนข้าวทิพย์

จารึกเร่ืองมหาสงกรานต์

จารึกร้ิวกระบวนแห่กฐินพยุหยาตรา

ทางสถลมารค

หมวดสุภาษิต

จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง

จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง  

กำาหนดการจัดงาน ฉลองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำา 

แห่งโลก ๒๕๕๔ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ 

๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

กรุ ง เทพมหานคร ในงานฉลองจัด เป็นงานย้อนยุคในสมัยต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์ เน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์จารึกวัดโพธิ์ ภูมิปัญญา และ

สรรพศาสตร์ของไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนา การ

ประชุมสัมนาวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์จารึกวัดโพธิ์ การจัดนิทรรศการ

ทางวิชาการ มหรสพและการละเล่นตามจารึกงานฉลองวัดคร้ังรัชกาล 

ที ่๑ และการแสดงในสมยัโบราณ การสาธติการนวดของวดัโพธิ ์และตลาด 

โบราณย้อนยุคสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการ 

เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์วัดโพธิ์ไปยังส่ือต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์  

ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง 

จารึกวัดโพธิ์ 

ความเรียง
หมวดประวัติศาสตร์

จารึกรัชกาลท่ี ๑ เร่ืองสร้างวัดพระเชตุพนฯ

จารึกรัชกาลท่ี ๑ เร่ืองพระธาตุนครน่าน

รายการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ถอดจากโคลงด้ัน

รายการแบ่งด้านปฏิสังขรณ์ ถอดจากโคลง

หมวดพระพุทธศาสนา

จารึกเร่ืองพระสาวกเอกทัคคะ

จารึกเร่ืองอุบาสกเอตทัคคะ

จารึกเร่ืองอุบาสิกาเอตทัคคะ

จารึกเร่ืองอศุภ ๑๐ และญาณ ๑๐

จารึกเร่ืองฎีกาพาหุง

จารึกเร่ืองพระพุทธบาท

จารึกเร่ืองธุดงค์ ๑๓

จารึกเร่ืองชาดก ตอนนิทานกถา

จารึกเร่ืองมหาวงศ์

จารึกเร่ืองนิรยกถา

จารึกเร่ืองเปรตกถา

จำาพวกบทกลอนหมวดประวัติวัด
โคลงด้ันเร่ืองการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ

โคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์

หมวดวรรณคดี

จารึกตำาราฉันท์วรรณพฤติ

จารึกตำาราฉันท์มาตราพฤติ

จารึกตำาราเพลงยาวกลบท

จารึกตำาราโคลงกลบท

จารึกโคลงภาพเร่ืองรามเกียรต์ิ
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โครงการแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีสำานักเลขาธิการฯ 
กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำาปี ๒๕๕๔

 ดุริยา อมตวิวัฒน์

  รัชนินท์ พงศ์อุดม

สำานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้จัดโครงการแลกเปล่ียน

เจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการฯ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำาปี ๒๕๕๔ 

ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

และประสบการณก์ารทำางานระหวา่งองคก์ร ตลอดจนสง่เสรมิความเขา้ใจ

อันดีระหว่างประเทศและเผยแพร่ด้านวัฒนธรรม ในปีนี้มีเจ้าหน้าที่จาก

สำานักเลขาธิการฯ จาก ๔ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 

สาธารณรัฐเกาหลี และรัฐสุลต่านโอมาน ดังนี้

During 6-15 June, 2011, the annual Exchange 

Programme 2011 included officers from the National 

Commiss ions of  China,  Japan,  the Republ ic  of  

Korea and Oman for UNESCO. The Thai National Commission for  

UNESCO, based in the Bureau of the International Cooperation, organized  

activities which would allow participants to build knowledge,  

understanding and exchange experiences on work practices in  

relation to UNESCO programmes. During the week long programme, 

the visi t ing off icers paid a courtesy cal l  on Ms. Churairat  

Sangboonnum, Secretary-General of the Thai National Commission  

for UNESCO; called at the UNESCO Bangkok office; were taken to 

Modern Nine TV, the Temple of the Emerald Buddha, Vimanmek  

Mansion in Bangkok; and had the opportunity to meet students  

and teachers at Udomdarunee School in Sukhothai province 

as well as tour this historic town and the surrounding area. 

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
**		 นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง ๕ คน 

ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา  

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะ

เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 

การศึกษาฯ สหประชาชาติ พร้อมท้ังรับฟัง

การนำาเสนอภาพรวมการทำางานของสำานัก

เลขาธิการฯ และแลกเปล่ียนข้อมูลการดำาเนิน

งานของสำานักเลขาธิการฯ ของประเทศผู้เข้า

ร่วมโครงการ 

สำาหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในปี ๒๕๕๔ 

ประกอบด้วย การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ  

ภายใต้กรอบงานท้ัง ๕ ด้านของยูเนสโก คือ ด้าน

การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้าน 

สือ่สารมวลชน เชน่ สำานกัเลขาธกิารฯ สำานกังาน 

ยเูนสโก กรงุเทพฯ สถานโีทรทศันโ์มเดริน์ไนน ์และ

โรงเรียนอุดมดรุณี เป็นต้น ส่ิงหนึ่งที่ประทับใจ 

ผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้คือ การได้เยี่ยมชม 

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารซึ่ง 

ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเม่ือ  พ.ศ. 

๒๕๓๔ โดยได้ช่ืนชมความงดงามของศิลปะ 

โบราณสถานและเมืองสุโขทัย การจัดโครงการ 

ในครัง้นีถ้อืวา่ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็มากมาย 

ทั้งที่เก่ียวกับงานภายใต้กรอบยูเนสโก และ 

วิถีชีวิต รวมทั้งวัฒนธรรมของไทย ผู้เข้าร่วมฯ

แต่ละประเทศได้เสนอให้มีการแลกเปล่ียน

ข่าวสารของสำานักเลขาธิการฯ ให้มากขึ้น และ

การสร้างเครือข่ายข้อมูล แลกเปล่ียน และ 

แบ่งปันแนวทางการดำาเนินงานในหัวข้อต่างๆ 

เพื่อนำาไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง 

ต่อไป 

1.  Ms. Wang Xianjuan

 Academic Assistant

 China National Working Committee for UNESCO Project on ESD

2. Mr. Kenji Tamura

 Programme Officer 

 Japanese National Commission for UNESCO

3. Mr. Yongbeum Kim

 Programme Specialist / Planning & Public Relations Team 

 Korean National Commission for UNESCO

4. Mr. Sulaiman Al Mabsali

 International Relations Specialist / Science Division 

 Oman National Commission for UNESCO

5. Ms. Wafa Haj Ahmed Al-Mahr

 International Relations Specialist / Science Division

 Oman National Commission for UNESCO
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ขนิษฐา ห้านิรัติศัย*

การประชุมคณะทำางานร่วมด้านการ

ศึกษาไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๒ ที่กรุงฮานอย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดขึ้นระหว่าง

วนัที ่๒๑  -  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๔ โดยมคีณะผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ดร.สมบัติ 

สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการ

ศึกษา นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และนางดวงสมร  

คล่องสารา รองผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้มดว้ย 

ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมการประชุมคณะทำ า งานร่ วม 

ไทย - เวยีดนาม ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้น

การศึกษา คร้ังท่ี ๒ ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

ไทย - เวียดนาม : ผนึกความร่วมมือมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใต้ MOU

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

The second Joint Working Group  

Meeting between Thailand and Vietnam  

was conducted during 21 - 24 April, 2011 in 

Vietnam. The main purpose of the meeting  

was to report on progress made in the projects 

initiated since the last meeting and to propose 

new projects in accordance with the needs and interests of 

both countries in the areas of basic education, vocational  

education, higher education and non-formal education.  

The Thai delegation was headed by Dr. Sombat  

Suwanpitak, Deputy Permanent Secretary for Education, 

whilst the Vietnamese side was headed by Mr. Tran Ba Viet 

Dzung, Director-General of the International Cooperation 

Department, Ministry of Education and Training of Vietnam.
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พื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การ

ศึกษานอกระบบ ความร่วมมือด้านการวิจัย 

และการฝกึอบรมครูและการพฒันาคร ูพรอ้มทัง้ 

กล่าวแนะนำาคณะผู้แทนฝ่ายเวียดนาม ทั้งนี้ 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย หัวหน้า

คณะผู้แทนไทย ได้กล่าวขอบคุณ Mr. Tran 

Ba Viet Dzung และคณะ ที่ได้ให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งได้กล่าวยำ้าความสัมพันธ์

ระหว่างเวียดนามและไทยในฐานะหุ้นส่วน

ความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีความใกล้ชิด 

ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี องค์การ 

ซีมีโอ และอาเซียน นอกจากนี้ได้กล่าวแสดง

ความยินดีและชื่นชมสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามที่มีความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน

ด้านการศึกษา รวมทั้งความสำาเร็จของศูนย์

ระดบัภมูภิาค SEAMEO RETRAC และการจดั

ตัง้ศนูยร์ะดบัภมูภิาคดา้นการศกึษาตลอดชวีติ

แหง่ใหมข่องเวยีดนามภายใตก้รอบการดำาเนนิ

งานของซีมีโอ

พิธีเปิดการประชุม 
Mr.  Tran Ba V ie t  Dzung 

อธิบดีกรมความร่วมมือต่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้

กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนไทย และ

ยำ้าความร่วมมือด้านการศึกษาภาย

ใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง

ไทย-เวียดนาม ในด้านการศึกษาขั้น 

ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือ ด้านการศึกษา
ร่วมกันในประเด็นดังนี้

ความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นำาเสนอการดำาเนินกิจกรรม

ร่วมกัน ดังนี้

๑. โครงการด้านนวัตกรรมการศึกษาด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างไทยและเวียดนาม 

 ๑.๑ สำาหรับโรงเรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑) การจัดการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัตินานาชาติสำาหรับ

ครู และนักการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา

  ๒) การศึกษาเชิงลึกและการสังเกตการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนสำาหรับครูและนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  ๓) การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับ 

ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณท์ัง้ในเชงิวชิาการและวฒันธรรม

ระหว่างกัน

  ๔) การดำาเนินความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา ผู้

แทนสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได ้

นำา เสนอโครงการความร่ วมมือด้านการ

อุดมศึกษาระหว่างไทยและเวียดนาม ดังน้ี 

๑) ความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านวิทยาลัย

ชุมชน ๒) การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลัย ๓) การปฏิรูปการศึกษาด้านการ

วิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายเวียดนามได้พิจารณา

ข้อเสนอของฝ่ายไทยและเห็นชอบในหลักการ 

ที่จะมีความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งครู

เวียดนามจำานวน ๒๗ คน เพื่อสอนภาษา

เวียดนามในมหาวิทยาลัยของไทย จำานวน 

๒๖ แห่ง 

ความร่วมมือด้านการวิจัย

ผูแ้ทนสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

ได้นำาเสนอโครงการจัดการประชุมวิชาการ

ร่วมด้านการวิจัยทางการศึกษาระหว่าง ไทย-

เวียดนาม ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ซึ่งทั้งสองฝ่าย

ตกลงร่วมกันที่จะจัดการประชุมดังกล่าว โดย

สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ฝ่ายละ 

๒ ครั้ง สำาหรับผู้เข้าประชุมนั้น ได้แก่ นักวิจัย

จากประเทศไทยและเวียดนาม ประเทศละ ๓๐ 

คน รวม ๖๐ คน นอกจากนี้ จะเชิญนักวิจัยจาก

ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมการประชุมด้วย 

ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา

ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาได้เสนอโครงการความร่วมมือ

ด้านอาชีวศึกษากับฝ่ายเวียดนาม ประกอบ

ด้วย ๑) การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษา ๒) โครงการ

แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาครูอาชีวศึกษา และ 

๓) โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนอาชีวศึกษา

ในด้านอาชีวศึกษา วัฒนธรรมและการบริการ

ชุมชน โดยฝ่ายเวียดนามได้ตกลงในหลักการ

ที่จะมีความร่วมมือกับฝ่ายไทย อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายเวียดนามได้เสนอให้มีการรวมโครงการ 

ดังกล่าวจาก ๓ โครงการ เป็น ๑ โครงการ และ

ให้มีการหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป 

นอกจากนี้ ฝ่ายเวียดนามได้เสนอท่ีจะมีความ

ร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับฝ่ายไทย ดังน้ี  

๑) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา

ครู การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร

ด้านอาชีพมาตรฐานวิชาชีพ การอบรมผู้บริหาร

 ๑.๒ สำาหรบัโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ภายใตโ้ครงการการเปน็ศนูยก์ลาง

การศึกษาและโครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโลก 

  ๑) โครงการปฏิบัติ ร่วมที่มุ่ ง เน้นในด้านการบริหารจัดการสำาหรับ 

นักการศึกษาระดับอาวุโส และครู

  ๒) การฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนสองภาษาของเวียดนามสำาหรับครูไทย

  ๓) การศึกษาดูงานด้านการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และการ

จัดการด้านการเรียนรู้

 ๑.๓ สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาสำาหรับเด็กอัจฉริยะ 

  ๑) การจัดค่ายนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กที่มี 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง

  ๒) การพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

  ๓) การจัดประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเยาวชน

  ๔) โครงการทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

ฝ่ายเวียดนามได้พิจารณาและตกลงในหลักการที่จะมีความร่วมมือในด้านดังกล่าวกับ

ฝา่ยไทย ซ่ึงท้ังสองฝา่ยจะไดร้ว่มกนัหารอืเกีย่วกบัแผนการดำาเนนิกจิกรรมในรายละเอยีดตอ่ไป 

๒. โครงการการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ทัง้สองฝา่ยเห็นชอบทีจ่ะดำาเนนิความรว่มมอืระหวา่งกนัในการจดัการสมัมนาและประชมุ

วิชาการสำาหรบัครแูละผูบ้รหิารการศกึษาเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละแนวปฏบิตัทิีด่ดีว้ย

การจัดค่ายเยาวชนไทยและเวียดนาม

๓. นโยบายด้านภาษา

 ๓.๑ โครงการวจิยัเปรยีบเทยีบเกีย่วกบันโยบายและยทุธศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิ

การศึกษา

ด้านภาษาต่างประเทศในประเทศอาเซียน จะเริ่มดำาเนินการในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๔ โดยเวียดนามจะส่งนักวิจัย รวมทั้งผู้บริหารเชิงนโยบายมาร่วมดำาเนินการ 

 ๓.๒ การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย

และเวียดนาม

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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และผู้บริหารการศึกษาเ พ่ือให้มีทักษะที่  

เหมาะสมสำาหรบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่

๒๑  และการกา้วสูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีนใน

ปี ๒๕๕๘ สำาหรับปี ๒๕๕๔ สถาบันนานาชาติ

เพือ่พฒันาคร ูคณาจารยแ์ละผูบ้รหิารการศกึษา 

จะจดัการฝกึอบรมใหแ้กผู่บ้รหิารการศกึษาของ

ไทยและอาเซียน รวม ๓๐ คน จากประเทศไทย 

๒๐ คน และผู้บริหารการศึกษาในอาเซียน 

ประเทศละ ๑ คน ในทักษะภาษาอังกฤษ ICT 

และภาวะผู้นำา เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยฝ่ายไทย

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในประเทศ และ 

ผู้บริหารจากประเทศในอาเซียนรวมทั้ ง

เวยีดนามรบัผดิชอบคา่เดนิทางระหวา่งประเทศ 

โดยฝา่ยเวยีดนามใหค้วามสนใจในเรือ่งดงักลา่ว  

และได้ขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาเพ่ิมระยะเวลา

การจัดฝึกอบรมจากเดิม ๑๕ วัน เนื่องจาก

การอบรมภาษาอังกฤษ และ ICT จำาเป็นต้อง

ใช้ระยะที่เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม และ

พิจารณาเพ่ิมจำานวนผู้ฝึกอบรมจากประเทศ

ในอาเซียนให้มากขึ้นแทนจากเดิมประเทศละ 

๑ คน

การศึกษาดูงานด้านการศึกษาใน

เวียดนาม

คณะผูแ้ทนไทยไดเ้ดนิทางไปศกึษาดงูาน

ด้านการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเวียดนาม ดังนี้

๑. การเยี่ ยมชมกิจการโรงเรียน

มัธยมศึกษา Hon Gai Upper Secondary 

School ที่เมืองฮาลอง

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และตอนปลายให้แก่ประชาชนในอำาเภอ 

กวาง หนิง ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ ๑,๘๐๐ 

คน และครู ๑๕๓ คน นักเรียนจำานวนร้อยละ 

๑๕ - ๒๐ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

นักเรียนจำานวนร้อยละ ๙๕ สามารถศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่นักเรียนร้อยละ ๘๒ 

สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากการ

ศึกษาดูงานดังกล่าว โรงเรียนมัธยมศึกษา Hon 

Gai ได้เสนอที่จะมีความร่วมมือกับกระทรวง

ศึกษาธิการของไทย ในโครงการแลกเปลี่ยนครู  

โดยสนใจที่จะส่งครูมาสอนในประเทศไทย 

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน

ไทยและเวียดนาม และโครงการแลกเปลี่ยน

นักเรียน ในลักษณะการจัดค่ายฤดูร้อนนักเรียน 

โดยยินดีที่จะจัดส่งนักเรียนของโรงเรียนมาเข้า

รว่มโครงการภายใตก้ารสนบัสนนุจากผูป้กครอง

นักเรียน

๒. การศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนรู้ 

ชุมชน GAO Xanh

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้ังอยู่ใน

อำาเภอ Gao Xanh มีชุมชนทั้งสิ้น ๑๓๑ ชุมชน 

ประชากรรวม ๑๗,๐๐๐ คน ปัจจุบันศูนย์ 

ดังกล่าวให้การฝึกอบรมในรูปแบบการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาผู้ใหญ่ มีการจัดอบรม

สำาหรับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งผู้ประกอบ

อาชีพประมง และผู้พิการ นโยบายการจัดการ

เรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Gao Xanh 

จัดการเรียนการสอนทั้งในพ้ืนที่ปกติ พื้นท่ีเชิง

ภูเขา และพื้นที่ทางทะเล แต่มีความโดดเด่นใน

การจัดการสอนศึกษาในพื้นที่ทางทะเล โดยใช้

ส่ิงอำานวยความสะดวกร่วมกับสำานักงานท่ีตั้ง

อำาเภอ การจัดการเรียนการสอนของศูนย์การ

เรียนแห่งนี้ ประกอบด้วย การอบรมด้าน ICT 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 

ด้านดนตรีและกีฬา ด้านการประกอบธุรกิจ 

โดยมีการเชิญอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัยมาสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจให้แก่ชุมชน รวมทั้งการสอน

ให้ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพ การสอนวิชา

กฎหมาย ทำาให้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

และเวียดนามลดลง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Gao 

Xanh ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ

นกัเรยีนและคร ูโดยนกัเรยีนจะไดร้บัมอบรางวลั

ทุนเรียนดี สำาหรับครูที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับ

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้วย  

ในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ๒) การจัดประชุมสัมมนาให้

แกค่รทูีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาในดา้นวชิาชพี 

ในสาขาที่ฝ่ายไทยมีความชำานาญการ เช่น การ

ท่องเที่ยว การเกษตร การดูแลสุขภาพ การทำา

อาหาร ๓) การจัดการศึกษาดูงานให้แก่ครูและ

นักเรียนด้านการอาชีวศึกษา ๔) การรับรอง

คุณวุฒิการอาชีวศึกษาระหว่างไทย เวียดนาม 

และประเทศอาเซียน ทั้งนี้ฝ่ายไทยจะพิจารณา

และหารือร่วมกันในรายละเอียดต่อไป

ความร่วมมือด้านการศึกษานอกระบบ

ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้นำาเสนอ

โครงการต่อเนื่องระหว่างไทยและเวียดนาม 

โดยเฉพาะความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน

โรงเรียนของประเทศไทยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

ชุมชนตามที่ เ วียดนามมีประสบการณ์ใน 

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ๑๕ - ๑๖ แห่งของ

เวียดนาม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซ่ึงทั้ง

สองฝ่ายได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ 

ดังกล่าว และตกลงท่ีจะมีการดำาเนินความร่วมมือ 

ระหว่างกัน ดังนี้ ๑) การเปลี่ยนแปลงโรงเรียน

ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยการส่งเสริม

กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๒) การเสริม

สร้างศักยภาพสำาหรับครูและการค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ความรว่มมอืด้านการพัฒนาครแูละผูบ้รหิาร

การศึกษา

ฝ่ายไทยได้นำาเสนอโครงการพัฒนาครู 
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ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ขนิษฐา ห้านิรัติศัย*

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำานกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ไดจ้ดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่วพิากษแ์ผนยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ปฏิบัติ

งานด้านการศึกษาในกรอบความร่วมมืออาเซียนทั้งในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมประมาณ 

๑๗๐ คน ดังสรุปสาระการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้

 

พิธีเปิดการประชุม 

เปิดการประชุมโดยนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งได้กล่าวถึงการดำาเนินความร่วมมือด้านการศึกษา

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าในช่วงแรกจุดมุ่งหมายของ

อาเซียนคือความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง และขยาย

ไปยังความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ต่อมาผู้นำาอาเซียนให้การรับรองปฏิญญาชะอำา หัวหิน  

ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียน

ที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ซึ่งมีสาระสำาคัญในการใช้การศึกษาเป็นกลไก 

On 31 May, 2011,         the Bureau of    International 

Cooperation, under the Office of the Permanent Secretary hosted a 

one day, inter agency workshop to review the educational strategies 

for moving forward to the ASEAN Community in 2015. The event was 

presided over by Ms. Churairat Sangboonnum, Deputy Permanent 

Secretary for Education. The 170 participants were divided into the 

following 3 sub-groups and invited to comment on different aspects 

of the draft strategy document. The first group focused on the  

dissemination of knowledge, information and promotion of good  

attitudes on ASEAN. The second group considered skills development 

to prepare people, particularly Thai youth, for the establishment of the 

ASEAN Community. The third group considered the development of 

educational standards in order to facilitate the mobility of students, 

teachers and faculty staff as well as ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

17



สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ ง

สามเสาหลัก และกระทรวงศึกษาธิการได้มี 

นโยบายเพือ่รองรบัการดำาเนนิการเพือ่กา้วสูก่าร

เป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ของ

ประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ 

จึงจะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้ง

ในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุง

ร่างแผนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม 

การนำา เสนอภาพรวมของการจัด

ทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 

๒๕๕๘ ของประเทศไทย 
นางขนษิฐา หา้นริตัศิยั หวัหนา้กลุม่ความ

ร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำานักความ

สัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงกฎบัตรอาเซียนที่ให้

ความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้าน

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็น

รากฐานสำาคัญในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เตรียมความพร้อม

ของประชาชนไทยโดยใช้กลไกการศึกษาเป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน ด้วยการแต่งต้ัง

คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความ

ร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน พร้อมทั้ง

ได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินโครงการและ

กิจกรรมด้านการศึกษาในระดับชาติเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 

๒๕๕๘ ที่ได้อ้างอิงจากเอกสารสำาคัญ ได้แก่ 

กฎบัตรอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคม

สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ปฏิญญาชะอำาหัวหิน

ว่าด้วยการศึกษาฯ และแผน ๕ ปี ด้านการ

ศึกษาของอาเซียน นโยบายทั้ง ๕ ประการของ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ (๑) การเผยแพร่

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

อาเซียน (๒)การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (๓) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู

อาจารย์ในอาเซียน (๔) การเตรียมความพร้อม

เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (๕) 

การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรสำาคัญ

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปัจจุบัน 

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ยกร่าง

ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาเพ่ือก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และได้ผ่านความ

เห็นชอบของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว  

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความคิด

และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้า

ร่วมการประชุมไปปรับแก้ไขร่าง เพื่อจัดทำาร่าง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์

การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์  
ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ของ 
ประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมี ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ผู้ทรง

คณุวฒุดิา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ สำานกั

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินการ 

วพิากษ์ ได้เสนอให้วทิยากรทั้ง ๓ ทา่น อภปิราย

ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำาให้

ประเทศไทยกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

๒. ส่วนใดบ้างของแผนยุทธศาสตร์ที่จะ

มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะทำางาน

ปรับปรุงแก้ไขแผนนี้ 

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ประเทศ

อาเซียน สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ให้แนวทางสู่แผนปฏิบัติ ดังนี้ 

การปฏิรูปการศึกษารอบที่  ๒ ของ

ประเทศไทย ไม่ควรมองเฉพาะประเทศไทย

แต่ควรมองทั้งโลกด้วย โดยยึดหลักการจัดการ

ศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะท่ี

สอดคล้องความต้องการของศตวรรษท่ี ๒๑ 

ซึ่งเป็นทักษะ ๔ อย่างที่จำาเป็นในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การมีความคิดในเชิง

วิเคราะห์ การให้ความร่วมมือ การมีทักษะใน

การตดิตอ่สือ่สาร และการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์

นอกจากนี้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และวิทยาศาสตร์ ล้วนมีความสำาคัญเช่นกัน

ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒ กระทรวง

ศึกษาธิการไม่ควรเป็นหน่วยงานเดียวท่ีรับผิด

ชอบ กรมประชาสัมพันธ์ต้องช่วยคิดวิธีท่ีจะ

สามารถพัฒนาคนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย

ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนให้แก่ทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับ

ประชาชน ข้าราชการ ไปจนถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัด โดยภายในปี ๒๕๕๘ ข้าราชการทุก

กระทรวงต้องรู้เรื่องอาเซียน ประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับจากอาเซียนและสามารถส่ือสารภาษา

อังกฤษได้

รศ.ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เสนอใน

ประเด็น ดังนี้ 

กำาเนิดอาเซียน เหตุผลแรกในการก่อตั้ง

ประชาคมอาเซียน คือ ความมั่นคงทางการ

เมอืง โดยดตูวัอยา่งรปูแบบการรวมตวัของกลุม่

สหภาพยุโรป (EU) ที่มีการรวมตัวกันเพื่อสร้าง

อำานาจต่อรองในเชิงการเมือง และเศรษฐกิจ 

การศกึษาในกรอบอาเซยีนมกีารชปูระเดน็

อยา่งจรงิจงัในการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่

๑๕ ทีอ่ำาเภอชะอำา - หวัหนิ ประเทศไทย โดยผูน้ำา

ไดใ้หก้ารรบัรองปฏญิญาชะอำา - หวัหนิดา้นการ

ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อบรรลุ

เป้าหมายประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 
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ปญัหาการศกึษาของประเทศไทยควรเนน้ในเรือ่งของความเชือ่มโยงการศกึษาในแตล่ะระดบั 

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของไทยควรให้ความสำาคัญกับประเด็นต่างๆ โดยควรกำาหนด

แนวทางการพัฒนาเยาวชนให้ชัดเจน 

รศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนามนุษย์และย้ายถิ่น วิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวในประเด็น ดังนี้ 

ประเทศไทยกำาหนดท่าทีและตำาแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศให้ชัดเจน และควรดำาเนิน

บทบาทเชิงรุกในอาเซียน 

นโยบายที ่๑ ของแผนยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ควรกำาหนดแนวทางในอนาคตดว้ย และควร

มีการเชื่อมโยงนโยบายที่ ๑ และนโยบายที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์เข้าด้วยกัน 

ควรมีการบรรจุกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าไว้ในแผนนี้ได้ 

การปรบัตวัทีส่ำาคญัของไทย คอื คณุภาพการศกึษา ซึง่ควรมกีลไกความรว่มมอืดา้นการศกึษา

ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ 

การประชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่อภิปรายให้ขอ้เสนอแนะต่อรา่งแผนยุทธศาสตร์ดา้นการ

ศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 

วิทยากรนำาการประชุมกลุ่มคือ ดร.วรัยพร แสงนภาบวร ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาการ

ศึกษาระหว่างประเทศ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ การศึกษานำาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 

พันธกิจ 

๑. สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และ

นานาชาติ ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างเจตคติที่ดี และตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียม

พร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันภายในปี ๒๕๕๘ 

๒. กำาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและ

คุณภาพ ระดับสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะประชาชนไทยให้เป็นประชาชนท่ีมี

คุณภาพในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาไทยพร้อมรองรับการเปิดเสรีการศึกษา

ภายในปี ๒๕๕๘ 

๓. สง่เสรมิและสนบัสนนุการดำาเนนิโครงการและกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพและ

สมรรถนะเยาวชนประชาชนไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล และพร้อมเป็นเยาวชนผู้นำา

ในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมอาเซียนในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

๑. การศึกษาสามารถสร้างความรู้ ความตระหนัก เจตคติ และค่านิยมที่ดีในการเป็น

ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันให้แก่ประชาชน 

๒. การศึกษาสามารถสร้างประชาชนไทยให้มีทักษะ ศักยภาพและสมรรถนะที่

สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานในอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ 

๓. การศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเยาวชนประชาชนไทยให้พร้อม

เป็นผู้นำาในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมอาเซียน 

ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมกรอบและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้และเสริม

สร้างศกัยภาพและสมรรถนะเยาวชนไทยและประชาชนไทยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และพรอ้ม

ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 

และระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน และการพัฒนาเยาวชนเพื่อ

เป็นทรัพยากรสำาคัญในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

วิทยากรนำาการประชุมกลุ่มคือ 

นางสาวอษุณยี ์วฒันพนัธ ์รองผูอ้ำานวยการ 

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

๑. การศึกษาพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนไทยให้มีประสิทธิภาพในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ 

๒. การศึกษาชาติไทยก้าวไกลสู่

อาเซียน 

๓. การศกึษากา้วไกลนำาชาตไิทยสู่

อาเซียน 

พันธกิจ 

๑. สร้างและพัฒนากลไกความ

ร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในระดับชาติ 

ภูมิภาค และนานาชาติในการเผยแพร่

ความรู้ สร้างเจตคติที่ดี และตระหนักถึง

ความสำาคญัในการเตรยีมพรอ้มเพือ่กา้วสู่

ประชาคมอาเซยีนทีเ่อือ้อาทรและแบง่ปนั 

ภายในปี ๒๕๕๘ 

๒. กำาหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยท้ัง 

ในและนอกระบบให้มีมาตรฐานและ

คุณภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนไทยให้ เป็นประชาชนที่มี

คุณภาพในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

และการศึกษาไทยพร้อมรองรับการเปิด

เสรีการศึกษาภายในปี ๒๕๕๘ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนและการ

ดำาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริม

สร้างศักยภาพของประชาชนเยาวชนไทย 

ให้สามารถร่วมมือและแข่งขันในระดับ

สากล และพร้อมเป็นเยาวชนผู้นำาในการ

ขับเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียน

ในอนาคต 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างความรู้ เจตคติ และค่านิยมที่ดี

ในการเปน็ประชาคมอาเซยีนทีเ่อือ้อาทรและแบง่ปนัใหแ้กป่ระชาชนไทย 

๒. เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างประชาชนไทยให้มีทักษะและ

ศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็น

ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ 

๓. เพือ่ใหก้ารศกึษาสามารถพฒันาศกัยภาพเยาวชนไทยใหพ้รอ้ม

เป็นผู้นำาในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียน 

ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมกรอบและแนวทางการจัดการศึกษา

เพือ่ใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งศกัยภาพเยาวชนไทยและประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และพรอ้มกา้วสูก่ารเปน็ ประชาคมอาเซยีน ในป ี๒๕๕๘ 

ระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ และระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลุม่ที ่๓ การพฒันามาตรฐานการศกึษาเพือ่สง่เสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษาและคร ูอาจารยใ์น  

อาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน และการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วิทยากรนำาการประชุมกลุ่มคือ ดร.สุนีย์ จุไรสินธุ์ นักวิชาการศึกษา ชำานาญการพิเศษ สำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. กำาหนดนโยบายให้ภาษาอังกฤษเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น ในครอบครัว สื่อ ภาพยนตร์ 

๒. ควรใหค้วามสำาคญักบัการจดัการเรยีนการสอนเพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนตามแนวตะเขบ็ชายแดน

ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยเปิด 

๓. ควรมีการนำาโครงการ/กิจกรรม/องค์ความรู้ที่หน่วยงานอื่นๆ ดำาเนินการเรื่องอาเซียนอยู่แล้วมาบรรจุ

ไว้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบ stocktaking ด้วย 

๔. ควรมีการศึกษาหลักสูตรที่ประสบความสำาเร็จในประเทศอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาวิเคราะห์และนำา

มาปรับใช้ 

๕. ควรมีการต่อยอดกิจกรรมที่องค์การระหว่างประเทศดำาเนินการอยู่ในด้านเตรียมการเคลื่อนย้าย

นักศึกษาข้ามพรมแดน เช่น ศูนย์ซีมีโอ RIHED ดำาเนินการเรื่องโครงการ M-I-T และ AUN ดำาเนินโครงการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 

๖. ควรใหค้วามสำาคญักบัประเดน็การพฒันาคณุภาพชวีติในอาเซยีนบรูณาการอยูใ่นแผนปฏบิตักิารดว้ย 

เช่น ความร่วมมือในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

๗. ควรมกีารนำาเสนอโครงการ/ กจิกรรมทีส่ามารถดำาเนนิการสูก่ารปฏบิตั ิมากกวา่การนำาเสนอโครงการ/

กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นนามธรรม และควรกำาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำาเนินงานตามแผนงานในแต่ละ

ปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

๘. ควรมกีารจดัเรยีงลำาดบัความสำาคญัของแผนงาน โครงการ/กจิกรรม ทีม่ลีกัษณะการดำาเนนิงานแบบ 

cluster ที่มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันที่ดำาเนินการเรื่องอาเซียน 

๙.  ควรมีการจัดทำาคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งการเชื่อมโยงความรู้ในทุกระดับหลักสูตร

การศึกษา นับตั้งแต่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการ

ดำาเนินงานของโรงเรียนทุกระดับ

๑๐. แผนยทุธศาสตรใ์นการเตรยีมความพรอ้มเพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทยยงัขาดโครงการ

และกิจกรรมที่ดำาเนินงานด้านการศึกษาอยู่หลายหน่วยงาน ที่ประชุมฯ ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความ 

ร่วมมือในการจัดส่งโครงการฯ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้วย  
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สมทรง งามวงษ์*

จิตรลดา จันทร์แหยม**

*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
**	 นักวิเทศสัมพันธ์	ชำานาญการ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาว

จุไรรัตน์ แสงบุญนำา) ได้รับมอบหมายจาก

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะ 

ผู้แทนไทยนำาคณะฯ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม

คณะทำางานร่วมดา้นการศกึษาไทย - นวิซแีลนด ์

(Thai-New Zealand Joint Working Group 

Meeting) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์

เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๕ - ๑๗  

มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอินเตอร์คอน-

ติเนลตัล กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์  

การประชุมคณะทำางานร่วมด้านการศึกษา

ไทย-นิวซีแลนด์ เป็นการประชุมระดับปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจาก

การลงนามในบันทึกความตกลงด้านการ

ศึกษาไทย - นิวซีแลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน 

การประชุมคณะทำางานร่วม 
ด้านการศึกษาไทย - นิวซีแลนด์

            The Ministry of Education, New Zealand  
    hosted the second Thailand - New Zealand  
Joint Working Group Meeting on Education from 15-17 June  
2011 to follow up on activities launched and to explore next  
steps under the MOU on educational cooperation signed 
in November 2007.Included on the meeting agenda were 
early childhood education, English language teaching and 
learning, qualifications recognition in secondary education,  
the cooperation in higher education and vocational education.  
The Thai delegation was headed by Ms. Churairat  
Sangboonnum, Deputy Permanent Secretary for Education, 
whilst the New Zealand delegation was headed by 
Ms. Karen Sewell, Secretary for Education and 
Chief Executive of the Ministry of Education. 

๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ 

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ

กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  

สำาหรับฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นมี  Ms.  

Karen Sewell ตำาแหน่ง Secretary  

for Education and Chief Executive  

of the Ministry of Education  

เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจา

หารือในบรรยากาศของมิตรภาพและ

ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ประเด็นสำาคัญของการหารือใน

ระหว่างการประชุมคณะทำางานร่วม

ดา้นการศกึษาไทย - นวิซแีลนด ์มดีงันี้

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ตามเป้าหมาย

ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงขณะนี้มี

โครงการพัฒนาศักยภาพของครูภาษาอังกฤษ 

และโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศจะ

แสวงหาความร่วมมือจากประเทศที่ใช้ภาษา

อังกฤษเป็นหลัก รวมทั้งนิวซีแลนด์ เพ่ือจัดส่ง

ครูไปช่วยสอนในโรงเรียนของไทย พร้อมกันนี้  

ฝ่ายไทยได้ เสนอประเด็นที่จะเสนอความ 

ร่วมมือกับนิวซีแลนด์ ดังนี้

๒.๑ แจ้งให้ฝ่ายนิวซีแลนด์ทราบเก่ียว

กับข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการที่จะ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครครูจากประเทศ

ที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อไปสอนใน

โรงเรียนของไทย โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

และเชิญชวนให้นักศึกษานิวซีแลนด์ที่ เพิ่ง

สำาเร็จการศึกษาเพ่ือไปหาประสบการณ์การ

สอนในประเทศไทย ซึง่จะดำาเนนิการผา่นสถาน

เอกอคัรราชทตู ณ กรงุเวลลงิตนั ในโอกาสตอ่ไป

๒.๒ เสนอโครงการ Partner School หรอื 

Sister School เพื่อให้สถานศึกษาทั้งสองฝ่ายมี

กิจกรรมแลกเปล่ียนระหว่างผู้เรียน ซึ่งในระยะ

เริ่มแรกอาจจะเป็นการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต 

หรือช่องทางเว็บไซต์ที่จะติดต่อกันได้ก่อน

๓. การเทียบวุฒิการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา

ทัง้สองฝา่ยไดห้ารอืเกีย่วกบัการพจิารณา

รายละเอียดของการเทียบวุฒิการศึกษาของ

นักศึกษาไทยที่มาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ของนิวซีแลนด์ เพ่ือจะนำากลับไปศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของไทยซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิด

ชอบของฝ่ายนิวซีแลนด์ ได้แก่ New Zealand  

Qualifications Authority และหน่วยงานท่ี 

รบัผดิชอบของไทย ไดแ้ก ่สำานกัทดสอบทางการ

ศกึษา สพฐ. ในการนีฝ้า่ยนวิซแีลนดป์ระสงคจ์ะ 

เชิญผู้แทนฝ่ายไทยไปศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ 

มาตรฐานการศกึษาและการออกเอกสารรบัรอง

วุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์เพ่ือสร้างความ

มั่นใจให้แก่ฝ่ายไทย

๔. ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเก่ียวกับข้อมูลความ

ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน

อุดมศึกษา ซึ่งนิวซีแลนด์มีสถาบันอุดมศึกษา

อยู่ ๘ แห่ง และมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์

บางแห่งได้จัดทำาบันทึกความตกลง (MOU)  

กับมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่ง เช่น  

มหาวทิยาลยัโอค๊แลนด ์มหาวทิยาลยัวคิตอเรยี 

เปน็ตน้ ในการนี ้ผูแ้ทนสำานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้เสนอให้มีการจัดทำาหลักสูตร

ร่วม (Joint Degree) ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ของไทยกับนิวซีแลนด์ให้มากขึ้น

๕. ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา

ฝ่ายไทยได้นำาเสนอนโยบายด้านอาชีว 

ศึกษาของไทยที่ต้องการเพ่ิมจำานวนนักศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยการพัฒนา

ศกัยภาพของนกัศกึษาและสง่เสรมิใหน้กัศกึษา

มรีายไดร้ะหวา่งเรยีน รวมทัง้การแสวงหาสถาน

ฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษา

ได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถออกไป 

ประกอบอาชีพได้ทันทีที่สำาเร็จการศึกษา  

ดังนั้น จึงเสนอที่จะแสวงหาความร่วมมือกับ

นิวซีแลนด์ในการฝึกงานของนักศึกษาไทย  

๑. การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน 

(Early Childhood Education)

๑.๑ ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เสนอขอ

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านเด็กปฐมวัย เพื่อไป

อบรมให้แก่ครูต้นแบบของไทยจำานวน ๒ รุ่น 

รุ่นละ ๑ คน โดย สสวท.จะรบัผดิชอบคา่เดนิทาง 

ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกัน นอกจากนี้  

ได้เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้าน

การผลิตสื่อปฐมวัย และการจัดทำาหลักสูตร

เด็กปฐมวัย

๑.๒ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอโครงการแลกเปลี่ยน 

นักวิชาการด้านการสอนและสื่อการเรียน 

การสอน 

๒. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

(English language teaching and 

learning)

ฝ่ายไทยแจ้งให้ฝ่ายนิวซีแลนด์ทราบ

เกี่ยวกับความต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้
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ซึ่งจะเน้นไปที่สาขา Farming และพืชสวน  

ในการนี้ ฝ่ายนิวซีแลนด์แจ้งให้ทราบว่ารัฐบาล

ได้ต้ังหน่วยงานใหมข่ึน้มา คอื Trades Academy  

และ Youth Guarantee เพือ่ทำาหนา้ทีจ่ดัการฝกึ

อบรมดา้นอาชีวศกึษาให้แกน่กัเรยีนทีส่ำาเรจ็การ

ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา แตไ่มส่ามารถเขา้สูก่าร

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ รวมทั้งจัดการฝึก

อบรมให้แก่ผู้ที่ต้องการประสบการณ์เพิ่มเติม 

โดยจะเชื่อมโยงไปยังสถานประกอบการด้วย

สำาหรับข้อเสนอของฝ่ายไทยทุกประเด็น

ฝา่ยนวิซแีลนดย์นิดรีบัทีจ่ะพจิารณา พรอ้มกนันี ้

จะได้จัดให้มีการประสานรายละเอียดระหว่าง

กันต่อไป

การศึกษาดูงาน

คณะผู้แทนไทยได้ศึกษาดูงานการ

จัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ ๓ หน่วยงาน 

ดังนี้

ระดับประเทศของนิวซีแลนด์ สำาหรับผลสอบนี้

เป็นที่ยอมรับในการพิจารณาเข้ามหาวิทยาลัย

ในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ 

๓.๒ วิทยาลัย Wellington Trades 

Academy เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้าน

วิชาชีพ และเทคโนโลยีของรัฐบาล จัดตั้งขึ้น

เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพฟรีสำาหรับนักเรียนที่ศึกษา

อยู่ในชั้น Year 12 ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อสำาเร็จการศึกษา

นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ

วิทยาลัย พร้อมกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิการ

ศึกษาระดับมัธยม NCEA level 2 ซึ่งนักเรียน

สามารถฝกึงานในสถานประกอบการตามสาขา

ที่เรียน หรือศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในระดับ

ที่สูงขึ้น วิทยาลัยได้เปิดสอนในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องจักร การก่อสร้าง 

การออกแบบ และเทคโนโลยียานยนต์ เป็นต้น 

วิทยาลัย Wellington Trades Academy เป็น

เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหา มีความคิด

สร้างสรรค์ ตามความต้องการของนายจ้าง 

๓.๓ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี  

โอ๊คแลนด์ (Auckland Universi ty of  

Technology - AUT) ได้จัดตั้งขึ้นในปี ๒๐๐๐ 

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีอายุน้อย

ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ 

ทั้ง ๘ แห่ง ในแต่ละปีมีนักศึกษามากกว่า 

๒๕,๐๐๐ คน รวมทัง้นกัศกึษาตา่งชาตมิากกวา่ 

๔,๐๐๐ คน ที่มาจาก ๘๕ ประเทศ สมัครเข้า

เรียนในคณะต่างๆ เช่น การศึกษา ภาษาและ

สังคมศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม 

กฎหมาย เป็นต้น มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับในด้านการ

พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษอีกด้วย

๓.๑ โรงเรยีน Wellington College เปน็

โรงเรียนมัธยมชายล้วนของรัฐบาล เปิดสอน 

ตั้งแต่ระดับชั้น Year 9 ถึง Year 13 มุ่งเน้น

เรื่องวิชาการ การกีฬา สังคม และวัฒนธรรม 

โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะเน้นการเตรียม

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำาหรับนักเรียน

ต่างชาตจิะตอ้งเรยีนวชิาภาษาองักฤษทีเ่รยีกวา่ 

ESOL เพื่อช่วยปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ Wellington College ใช้หลักสูตร

การเรียนการสอนของ The New Zealand  

Nat iona l  Cer t i f ica te  o f  Educat ion  

Achievement (NCEA) คือ การสอบคัดเลือก

ส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเวลลิงตัน 

(WelTec) ซึ่งเป็นสถาบันที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น

เพื่ออบรมด้านทักษะวิชาชีพ มีการจัดหลักสูตร

สำาหรับฝึกอบรมนักศึกษาให้ได้ทักษะทาง

อาชีพที่ต้องการ นักศึกษาจะได้รับโอกาสใน

การฝกึงานซึ่งทำาใหไ้ดร้บัการตอบรบัจากสถาน

ประกอบการเป็นอย่างดี นอกจากนี้ WelTec 

ยังมีโครงการ Youth Guarantee ซึ่งเป็นการ

จัดเรียนฟรีสำาหรับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์อายุ 

ระหวา่ง ๑๖ - ๑๗ ป ีทีป่ระสงคเ์รยีนทกัษะวชิาชพี 

แต่ไม่ประสงค์จะเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โดยโครงการจะพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ รูจ้กั

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนกระทรวง

ศึกษาธิการได้เข้าเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงเวลลิงตัน (นายนภดล เทพพิทักษ์)  

เ พ่ือรับ ฟังข้ อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่ อการ 

เจรจาหารอืของฝา่ยไทย โดยเฉพาะประเดน็การ

แสวงหาครูชาวต่างชาติจากประเทศที่ใช้ภาษา

อังกฤษเป็นหลัก เพื่อจะมาสอนในโรงเรียนของ

ไทยตามนโยบายของรัฐบาล   

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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*	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่ อวันที่  ๒๖ -  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ ผ่ านมา  

นายไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำานวยการสำานักความสัมพันธ์ 

ต่างประเทศ สป. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวง

ศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมคณะทำางานเพื่อความร่วมมือ 

ไทย - มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ ๒ ณ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การประชุมคณะทำางานเพื่อความร่วมมือไทย-มณฑล

กวางตุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งประเทศไทยได้เป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สำาหรับการประชุมครั้งนี้ นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย โดยมีผู้แทน

การประชุมคณะทำางานเพื่อ
ความร่วมมือไทย - มณฑลกวางตุ้ง
ครั้งที่ ๒

The Second Thailand-Guangdong Working Group 

Meeting took place in Guangzhou, Guangdong Province, 

China during 26 - 29 June, 2011. The main purpose of 

the June meeting was to enhance cooperation between  

Thailand and Guangdong province across eight main  

areas: trade, SME investment, agriculture, tourism, culture,  

education, sister cities and social responsibility. With regard to  

cooperation on education, the two parties agreed to extend 

the Agreement on Mutual Recognition of Academic Degrees       

in Higher Education. The development of cooperation 

             on co-research projects between universities, 

                   establishment of Thai and Chinese Studies 

centers in educational institutions and exchange programs 

among students and teachers were also discussed. On this 

occasion, the Thai delegation had the opportunity to visit 

the Thai Studies Center at Guangwei University, which has 

conducted Thai language courses since 2009, and paved 

the way for future cooperation with a number of Thailand’s 

universities. 

สมทรง งามวงษ์*
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หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ  

กรมศุลกากร สำานักงาน BOI สภาหอการค้า

แหง่ประเทศไทย การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกงสุล

ใหญ่ประจำานครกว่างโจว ส่วนฝ่ายจีนมี Ms. 

Zhao Yufang รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง  

เป็นประธาน สำาหรับประเด็นที่หารือในการ 

ประชุมมี ๘ หัวข้อ ได้แก่ การค้า การลงทุนและ 

SME การเกษตร การศึกษาและวัฒนธรรม 

การท่องเ ท่ียว ความร่วมมือเมืองพี่ เมือง

น้อง สาธารณสุข และความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงในส่วนของความร่วมมือด้านการ

ศึกษา ท้ังสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อการ

ดำาเนินการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ

การศึกษาในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการต่ออายุ

ความตกลงว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมรากฐานของความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้เข้มแข็งมาก

ข้ึน นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายจะส่งเสริมการทำา

โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย การ

พัฒนาศูนย์ไทยศึกษาและจีนศึกษาในสถาบัน

การศึกษา ตลอดจนการสอนภาษาร่วมกัน  

ในการนีฝ้า่ยไทยไดเ้สนอทีจ่ะเชญิเจา้หนา้ทีข่อง

จีน ๑ คน นักศึกษา ๓ คน มาเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรภาษาไทยเป็นเวลา ๑ เดือน และฝ่าย

จีนเสนอที่จะจัดอบรมภาษาจีนให้แก่ครูระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย รวมทั้งส่งครูมา

สอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นประจำาทุกปี

ภายหลังการประชุม คณะผู้แทนไทยได้

เย่ียมชมศนูยไ์ทยศกึษาของมหาวทิยาลยัภาษา

และการค้าต่างประเทศของมณฑลกวางตุ้ง 

(มหาวิทยาลัยกว่างว่าย) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๑ 

และเปิดภาควิชาภาษาไทยเมื่อปี ๒๕๔๒  

โดยมีนักศึกษาจีนที่สนใจเรียนภาษาไทยปีละ

ประมาณ ๒๐ คน ซึ่งนักศึกษาวิชาเอกภาษา

ไทยจะเรยีนวชิาภาษาองักฤษเปน็วชิาโท และมี

การฝกึทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ

แปล ซ่ึงเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งด้านการเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย จากข้อมูลทางการศึกษาพบว่า

นักศึกษาที่จบการศึกษาภาควิชาภาษาไทยจะ

ได้รับการจ้างงาน ๑๐๐ % โดยกระจายอยู่ใน

กระทรวงและคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในส่วน

กลางและในระดับมณฑล รวมทั้งบริษัทของ

รัฐและธุรกิจของต่างชาติ ปัจจุบันภาควิชา

ภาษาไทยมีอาจารย์ประจำา ๕ คน นอกจาก

อาจารย์ประจำาแล้ว ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

จากมหาวิทยาลัยของไทยไปสอนเป็นประจำา 

ทกุป ีเพือ่ใหน้กัศกึษาไดฝ้กึภาษาและเรยีนรูจ้าก

อาจารย์เจ้าของภาษา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ษ า แ ล ะ ก า ร ค้ า

ต่างประเทศ (ม.กว่างว่าย) แห่งนี้  ได้ลง

นามความตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่ง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย 

วงษ์ชวลิตกุล โดยรูปแบบความร่วมมือเป็นการ 

แลกเปลี่ยนให้นักศึกษาภาควชิาภาษาไทยของ

จีนมาเรียนในประเทศไทย และนักศึกษาภาค

วิชาภาษาจีนของไทยไปเรียนที่จีน นอกจากน้ี

ยังมีการแลกเปล่ียนของอาจารย์และการจัด 

สัมมนาทางวิชาการระหว่างกันเป็นประจำา 

ทุกปีด้วย  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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ความเป็นมาและความสำาคัญ 

ทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

แห่งแรกของไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นพ้ืนที่ 

ป่าสงวนที่กว้างใหญ่ที่สุดและสำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย คือ 

กว้างใหญ่ถึง ๓,๘๘๘,๐๐๐ กว่าไร่ หรือ ๖,๒๒๒ ตารางกิโลเมตร  

ป่าแห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการ

มรดกโลกที่กรุงคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๓๔ หรือ ค.ศ. ๑๙๙๑ ซึ่งเป็นคราวเดียวกับการขึ้นทะเบียน

มรดกโลกด้านวัฒนธรรมอีกสองรายการของไทย คือ มรดกโลก 

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำาแพงเพชร และมรดกโลกอยุธยา นั่นเอง

ความจริงป่า “ทุ่งใหญ่” กับ “ห้วยขาแข้ง” นั้นเป็นป่าอนุรักษ์ 

๓ แห่งแยกกันอยู่แต่มี เขตติดต่อกัน (ดังจะเห็นได้จากแผนที่ 

ด้านบน) ประกอบด้วย ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ทุ่งใหญ่นเรศวร 

ดา้นตะวนัออก และหว้ยขาแขง้ ซึง่ทัง้สามแหง่นีร้ฐับาลไทยไดป้ระกาศ

ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (wildlife sanctuary) แยกกันมาก่อน

โดยไม่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเพราะต้องการให้เป็นเขตสงวนที่ 

ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไป ต่อมาจึงได้นำาผืนป่าทั้งสามมาผนวกกัน

มรดกโลก
ทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง
เรื่องและภาพ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

The Thung Yai - Huai Kha Khaeng Wildlife 

Sanctuaries, Thailand’s first natural heritage site 

to be inscribed on the World Heritage List in  

December 1991. Located along the Myanmar 

border, it is the biggest wildlife habitat in Thailand 

and largest protected area in Southeast Asia. The 

site contains examples of almost all the forest types of continental 

Southeast Asia. It is home to diverse animals, including over three 

quarters of the large mammals (especially elephants and tigers), 

half the large birds and a third of the land vertebrates to be found 

in this region. Efforts are being made to raise public awareness 

and interest and to foster public participation in safeguarding the 

site for the next generation. In 2005, the site was also declared 

an ASEAN Heritage Park.

*	 อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ	และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
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เป็นผืนเดียวเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทั้งนี้ทำาให้มีพื้นที่อนุรักษ์กว้างขวางใหญ่โตขึ้น มีพื้นที่

ทางชีวภูมิศาสตร์ (Bio-geographic realms) หลากหลายมากขึ้น 

ตัวป่าทั้งผืนที่ผนวกเข้าด้วยกันทั้งหมดทอดยาวอยู่บนแนวเทือกเขาถนนธงชัยเชื่อมต่อกับ 

เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งติดต่อกับเขตแดนของประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ เป็นป่าที่สมบูรณ์และ

มีลักษณะของป่าเกือบทุกประเภทที่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับความสูงต่างๆ กัน  

รวมทัง้มทีุง่ซาวานา (savanna) และทุง่หญา้ (grasslands) ทีอ่ดุมสำาหรบัสตัว ์มแีหลง่ลำานำา้ ลำาหว้ย 

และหนองบึงบริบูรณ์ มีโขดหิน โป่งดินเกลือแร่ (mineral licks) และนำ้าพุร้อนอยู่มากมาย อีกทั้ง

ยังเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกันในเขตสามจังหวัดคือ ในจังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี ซึ่งจะเพิ่ม 

ความสำาคัญและประโยชน์ในการอนุรักษ์ให้มีส่วนร่วมกว้างขวางขึ้น 

ความโดดเด่น 
ผืนป่ามรดกโลกด้านธรรมชาติแห่งนี้ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการมรดกโลก

ในการขึ้นเป็นมรดกโลก ว่ามีคุณค่าโดดเด่นตรงตามหลักเกณฑ์มรดกโลกด้านธรรมชาติ ถึง 

๓ ข้อ คือ 

ขอ้ ๘ เปน็ตวัอยา่งของขบวนการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัทางธรณวีทิยาหรอืววิฒันาการ

ทางชีววิทยา 

ข้อ ๙ เป็นแหล่งที่เกิดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือ

สวยงามเป็นพิเศษ 

ข้อ ๑๐ เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชท่ีหายากหรืออยู่ในสภาวะอันตราย

แต่ยังดำารงอยู่ได้รวมถึงระบบนิเวศที่รวมไว้ซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ 

ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

ในการทำาเอกสารบรรยายคุณสมบัติความหลากหลายของชีวภาพ และความ 

สำาคัญทางด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งนั้นมีรายงานของ  

สืบ นาคะเสถียรเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผู้ซึ่ง 

จบชีวิตสังเวยให้ห้วยขาแห้ง ซึ่งเขาได้เขียนรายงานร่วมกับนักสัตวศาสตร์ชาวอังกฤษ 

ชื่อ Belinda Stewart-Cox ไว้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ และเป็นเอกสารสำาคัญที่หน่วยงาน

ประเมินคือ IUCN หรือสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ใช้อ้างอิงและ

ตรวจสอบในการประเมินในปี ๑๙๙๑ และยังใช้อ้างอิงอยู่จนทุกวันนี้ 

ในเอกสารที่สรุปความหลากหลายของคณะกรรมการมรดกโลกปี ๑๙๙๑ ระบุว่า  

ในเขตทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งนี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ ๑๒๐ ชนิด มี นก ๔๐๐ ชนิด 

มีสัตว์เลื้อยคลานอยู่ ๙๖ ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า ๔๓ ชนิด และปลานำ้าจืด 

๑๑๓ ชนิด นอกจากนี้ยังได้มีการพบสัตว์ชนิดที่อยู่ในบัญชีเส่ียงภัยของโลก     

(internationally threatened species) อยู่ในป่านี้ถึง ๓๔ ชนิดอีกด้วย  

ส่วนนกนั้นเอาเฉพาะชนิดนกหัวขวาน (woodpeckers) ก็พบว่ามีอยู่ถึง 

๒๒ ชนิด และมีช้างอาศัยอยู่ถึง ๓๐๐ เชือกเพราะป่ามีขนาดใหญ่ติดต่อกัน 

ทำาให้สัตว์ใหญ่แพร่พันธุ์และหากินได้ดี 

ในการปรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ในห้วยขาแข้งซ่ึง ASEAN Biodiversity Update Vol. 9 No. 2, ฉบับ

เดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๙ ได้ตีพิมพ์ไว้และค้นได้ในเว็บไซต์ ระบุว่า  

ห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากถึง ๗๗ % โดยเฉพาะช้าง เสือ และมีสัตว์หายาก  

เช่น กระทิง วัวแดง และควายป่า นอกจากนี้ยังมีละมั่ง กวาง ลิงแมคแคกถึง ๕ ชนิด และ

มีชะนีมือขาว นากเล็ก สำาหรับเสือนั้นมีทั้งเสือโคร่ง เสือดาว และเสือดำา กระทิงและวัวแดง 

นับเป็นสัตว์ที่หายากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ที่ห้วยขาแข้งมีผู้พบวัวแดงฝูงใหญ่ลงมากินนำ้า

ทีโ่ปง่และถา่ยรปูแสดงไวท้ีห่นว่ย และมรีายงาน

ว่าได้พบกระทิงฝูงใหญ่ด้วย ซึ่งอาจเป็นกระทิง 

ฝูงใหญ่ที่สุดที่ เคยพบในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้

สำาหรับนกนั้น รายงานของ IUCN ปี 

ค.ศ. ๒๐๐๕ ระบุว่ามี ๔๐๐ ชนิด มีผู้พบนก 

โดยเฉพาะมนีกยงูและไกป่า่จำานวนมาก รวมทัง้

นกเงือกและนกแก็ก นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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มีสัตว์เลื้อยคลาน ๙๖ ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า 

๔๐ ชนิด และปลานำ้าจืด ๑๑๓ ชนิด และมีสัตว์

เลื้อยคลาน ๙๖ ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า ๔๐ 

ชนิด และปลานำ้าจืด ๑๑๓ ชนิด

การประเมินหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

แหล่งมรดกโลกทุกแหล่ง เมื่ อไ ด้ขึ้ น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้จะตอ้งจดัทำารายงาน

เป็นระยะๆ และจะมีการติดตามตรวจสภาวะ

การอนุรักษ์อีกด้วย มรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วย 

ขาแข้งก็ได้ทำารายงานไปแล้วครั้งหนึ่ง และต้อง 

เตรียมรายงานอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆ นี้

ในเอกสารประเมนิสภาวะการอนรุกัษข์อง

ทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง จัดทำาโดย IUCN โดย

ปรับข้อมูลใหม่เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพิ่มเติมจาก

เอกสารเดิมที่ประเมินเสนอยูเนสโกไว้ในปี ค.ศ. 

๑๙๙๑ น้ัน ได้ระบุว่าแหล่งมรดกโลกทุ่งใหญ่-

ห้วยขาแข้งนี้ปัจจุบันมีนักศึกษา นักวิจัย ครู

ชวีวทิยาทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้ไปศกึษา

วจิยั โดยไดร้บัการอนมุตัเิปน็พเิศษจากทางการ

ปีละประมาณ ๑,๕๐๐ คน ทั้งนี้แหล่งมรดกโลก

แห่งนี้ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปเที่ยว 

เนือ่งจากเปน็เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ทีเ่ปราะบาง 

ได้รับการคุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเป็นเขตมรดกโลกที่

สำาคัญ และยังได้รับการประกาศเป็นอุทยาน

มรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park) เมื่อปี 

ค.ศ. ๒๐๐๕ อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามรายงานของ IUCN นั้นก็ได้

ระบุว่าแหล่งมรดกโลกแห่งนี้มีปัญหาข้อจำากัด

ในการบริหารจัดการอยู่หลายเรื่อง ที่สำาคัญ

ที่สุดก็คือการถูกรบกวนบุกรุกอยู่เนืองๆ โดย

เฉพาะจากด้านตะวันออก และมีการลักลอบ

ฆา่สตัวอ์ยูเ่ปน็ประจำา นอกจากนีย้งัมคีวามเสีย่ง 

จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จะรื้อฟื้น

โครงการสร้างเข่ือนนำ้าโจนซ่ึงจะทำาให้ที่ราบ 

ลุ่มนำ้าแถบแควใหญ่ถูกนำ้าท่วมเป็นแนวยาว

ถึง ๗๕ กิโลเมตร และผืนป่าที่กว้างยาวเป็น

ผืนเดียวกันนี้ยังจะต้องถูกตัดแบ่งเป็นสามตอน  

ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของสัตว์  

เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เพราะบริเวณที่ราบ

ลุ่มใกล้นำ้าที่มีระดับความสูงตำ่ากว่า ๓๘๐ เมตร 

ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยสำาคัญของสัตว์จะต้องจมนำ้า

ไป (อ้างจากรายงานของ ดร.บล็อก-เคลแมน 

แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ค.ศ. ๑๙๘๗) 

ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานไม่หมดไปก็คือ 

การเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านที่อยู่รอบๆเขตสงวน 

สัตว์เลี้ยงมักรุกลำ้าเข้ามา ย่ิงกว่านั้นชาวบ้าน

ก็ยังบุกรุกเข้ามาหาของป่าและมีการจุดไฟ

เผาป่าจนเกิดลุกลามเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ใน 

หน้าแล้ง และการลักลอบตัดไม้เถ่ือน รวมทั้ง

การทำาเหมืองแร่ รายงานของ IUCN ฉบับนี้ 

ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่บนเว็บไซต์ www.

unep-wcmc.org/sites/wh/pdf/thungyai-

ข้อมูลจากการเดินทางของผู้เขียน 
ผู้เขียนมีความคุ้นเคยกับห้วยขาแข้งมา

ต้ังแต่ก่อนเป็นมรดกโลก ได้เคยจัดค่ายอบรม

ครู-นักเรียนเกี่ยวกับมรดกโลก-มรดกไทยที่ 

ห้วยขาแข้งมา ๒-๓ ครั้งแต่ในอดีต และเมื่อ 

เร็วๆ นี้ยังได้มีโอกาสเข้าป่าห้วยขาแข้งอีกครั้ง

เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๔ นี้ โดยติดตาม

คณะศึกษาสำารวจและจัดทำาสารคดีอนุรักษ์ป่า

มรดกไทยที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในเขต

รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่หน่วยพิทักษ์ป่า

เขาบันได และหน่วยพิทักษ์ป่ากรึงไกรซึ่งเป็น

หน่วยย่อยของห้วยขาแข้ง

ในการเดนิทางไปในชว่งตน้เดอืนมกราคม

นั้น เป็นช่วงที่เรียกว่า “ปลายฝนต้นหนาว”  

ยงัมฝีนตกอยูบ่า้ง จงึมหีมอกลงหนามากในตอน

เช้า แต่ป่าไม้ยังมีสีเขียวชอุ่ม และนำ้าในหนอง

และลำาห้วยยังสมบูรณ์ไม่แห้ง เราได้พบว่ามี

นักวิจัยหนุ่มจำานวนหนึ่งที่ทำาการวิจัยร่วมกับ

อาจารย์และนักวิจัยเสือโคร่งชาวอเมริกัน คือ

ศาสตราจารย์เดวิด สมิทธ์ จากมหาวิทยาลัย 

มนินโิซตา มากางเตน็ทท์ำาฐานการวจิยัอยูท่ีด่า้น

ข้างที่ทำาการของหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได แม้

ไม่ได้พบกับศาสตราจารย์เดวิด สมิทธ์ แต่ก็ได้

ทราบกิตติศัพท์ว่าท่านผู้นี้ได้ทำาการวิจัยเพื่อ

อนุรักษ์เสือโคร่งในเอเชียมานาน มีลูกศิษย์ท่ี

ทำางานดา้นนีก้บัรฐับาลหลายประเทศรวมทัง้ใน

ประเทศจีนด้วย และในปีที่ผ่านมาท่านก็ได้เป็น 

วิทยากรร่วมประชุมรัฐมนตรีนานาชาติที่  

รบัผดิชอบเรือ่งการอนรุกัษเ์สอืในเอเชยีทีห่วัหนิ

และที่รัสเซียซึ่งจัดโดยธนาคารโลกร่วมกับ 

พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนด้วย

โครงการวิจัยเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งใน

ปัจจุบันนั้นได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือ Wildlife 

Conservation Society ( WCS) ที่มีสำานักงาน

ใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก นอกจากน้ี สมาคมน้ี 

ยงัชว่ยสนบัสนนุเงนิเปน็คา่จา้ง คา่อปุกรณ ์และ

อาวุธปืนให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ไม่ได้รับบรรจุ

เป็นข้าราชการ ให้ออกปฏิบัติการลาดตระเวน

ป้องกันผู้บุกรุกลอบฆ่าสัตว์ป่าและช่วยเก็บ

ข้อมูลให้ด้วย เพราะการลักลอบฆ่าสัตว์แม้แต่

สัตว์เล็กซ่ึงเป็นอาหารของเสือก็มีผลกระทบ

ต่อการอยู่รอดของเสือและสัตว์ใหญ่อื่นๆ ด้วย 

ปัจจุบันนี้ปรากฏมีข้อมูลจากนักวิจัยว่าสัตว์ป่า

ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเสือทั่วโลกกำาลังลดน้อย
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ลงไปมากอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีคนโดยส่วน

ใหญ่เป็นคนจีนที่เชื่อว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของ

เสือนำามาบดทำายารักษาโรคและยาบำารุงได้ 

จึงมีขบวนการล่าเสือเพื่อส่งไปขายเป็นยากัน

ขนานใหญ่ 

จากข้อมลูจากการวจิยัของกองทนุสตัวป์า่

โลก ระบุไว้ว่าในประเทศเขมร ลาว ไทย พม่า 

และเวียดนามรวมกัน มีประชากรเสืออยู่ ๓๕๐ 

ตัวเท่านั้น น้อยกว่าเสือในมาเลเซียประเทศ

เดียวเสียอีก นอกจากนี้ ดร.เดวิด สมิทธ์ เคย

ให้สัมภาษณ์ว่าเสือโคร่งในจีนซึ่งเหลืออยู่น้อย

มากนั้นอาจสูญไปใน ๓๐ ปี ส่วนในอินเดียนั้น

อุทยานแห่งชาติบางแห่งได้ออกมายอมรับว่า 

ได้สูญเสียเสือโคร่งทั้งหมดที่เคยมีอยู่ให้กับ 

ผูบุ้กรกุลอบฆา่เสอืทีม่อีาวธุครบและลา่เสอืเพือ่

ขายหนังเสือและกระดูกเสือที่มีราคาแพงมาก

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเสือในภูมิภาคต่างๆที่

กองทุนสัตว์ป่าโลกวิจัยไว้ปรากฏในผังด้านบน

สำาหรับการเดินทางออกลาดตระเวน

นั้น เนื่องจากหน่วยพิทักษ์ป่าแต่ละหน่วยใน 

ห้วยขาแข้งมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากถึง  

๓ ล้านไร่ การเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบ

ทำาลายป่าหรือฆ่าสัตว์จึงเป็นงานหนักมาก

สำาหรับเจ้าหน้าที่ ต้องจัดเวรกันออกเดินทาง

ตระเวนตรวจตราไปเขตต่างๆในป่าครั้งละ ๖ 

ถึง ๑๐ วันโดยต้องแบกสัมภาระเครื่องนอน 

อาหาร และอุปกรณส์ือ่สาร และอาวธุปนืไปดว้ย 

นอกจากนี้ยังจะต้องส่งรายงานสภาพที่พบเห็น

ใหแ้กห่น่วยงานเจ้าสงักดัและหนว่ยงานทีใ่หเ้งนิ

สนับสนุนอีกด้วย ในอดีตหน่วยลาดตระเวนใน

ปา่หว้ยขาแขง้มจีำานวนคนนอ้ยและไมม่อีปุกรณ์

สื่อสารที่ทันสมัยและไม่มีอาวุธปืน ปัจจุบันเป็น

หน่วย “สมารท” คือมีอุปกรณ์ครบ 

การถ่ายภาพสัตว์ป่าในห้วยขาแข้ง 

ภาพถ่ายสัตว์ป่าเป็นหลักฐานที่สำาคัญ

สำาหรับใช้ยืนยันการมีอยู่จริงและใช้ในการวิจัย

และการอนุรักษ์สตัว์ปา่ เพือ่จะไดรู้จ้ำานวนแหลง่

อาหาร อุปนิสัยใจคอและข้อมูลอื่นๆ ของสัตว์ 

การถ่ายภาพโดยวางกล้องแอบวางไว้

ในบริเวณที่สัตว์มาหา ที่เรียกว่า camera trap 

เป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้มากในต่างประเทศมานานแล้ว 

แต่ต้องใช้กล้องท่ีมีคุณภาพดีไม่รบกวนสัตว์ป่า 

และบางทีต้องใช้ควบคู่กับการนั่งเฝ้าเพ่ือกด

รีโมตด้วยมือคน และนักวิจัยจะต้องเป็นผู้วาง

กล้องในที่ท่ีเหมาะสมเองเพ่ือให้ได้ภาพตามที่

นักวิจัยต้องการ 

ในกรณีนักวิจัยเสือโคร่งที่มาตั้งฐานอยู่

ที่เขาบันไดห้วยขาแข้งนั้น นักวิจัยส่ังซื้อกล้อง

จากอินเตอร์เน็ต ทดลองใช้

แล้วต้องปรับแก้ไขเอง เช่น  

นักวิจัยต้องการเห็นลายเสือทั้ง

สองด้านจึงใช้กล้องสองตัวแต่

แสงกะพรบิของกลอ้งทำาใหถ้า่ย

แล้วพร่าเหมือนวิญญาณเสือ  

ดงันัน้โครงการศกึษาวจิยัสตัวป์า่

และการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

สัตว์ป่า จึงมักจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ช่างถ่ายภาพมืออาชีพแต่สนใจในชีวิตสัตว์ป่า 

มีนิสัยรักและหวงแหนธรรมชาติจึงอดทนเฝ้า

ซุ่มรอสัตว์ ถ่ายสัตว์ในที่กำาบัง และไม่ทำาลาย

ธรรมชาติหรือมุ่งประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว 
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อยา่งไรกต็าม ยงัมนีกัถา่ยภาพจำานวนมาก

ที่ถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อขายภาพหรือเพื่อสร้าง 

ชื่อเสียง หรือเพื่อขายหนังสือส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวที่อาจจะไม่คำานึงถึงการอนุรักษ์เป็น

ข้อใหญ่ นักถ่ายภาพประเภทนี้อาจส่งผลทาง

ทำาลายได้โดยไม่ตั้งใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

เช่น ช่างภาพที่ปีนขึ้นไปหยิบลูกนกออกจาก

รังมาถ่ายรูปข้างล่างซ่ึงอาจทำาให้พ่อแม่นก 

ผิดกล่ินและทิ้งลูกไป หรือช่างถ่ายภาพที่พบ

ดอกไม้ป่าหายาก ถ่ายเสร็จแล้วก็เด็ดดอกไม้

เหยียบขยี้ทิ้งเพื่อไม่ให้ช่างภาพคนอื่นได้ภาพ 

ทีต่นถา่ยแลว้ เพือ่ภาพของตวัเองจะไดเ้ปน็ภาพ 

“เดียวที่หาได้” หรือ “unseen” และขายภาพได้

ในราคาแพง

สำาหรบันกัถา่ยภาพธรรมชาตทิีม่โีครงการ

เพ่ือการศึกษาวิจัยและได้รับอนุญาตให้เข้าไป

ถ่ายภาพสัตว์ป่าน้ันก็ต้องมีความอดทนอย่าง

สูง และเคารพกฎระเบียบของหน่วยพิทักษ์ป่า

อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ๑. ต้องมีเจ้าหน้าที่นำา

ไปเพื่อป้องกันอันตรายจากการหลงป่าหรือถูก

สัตว์ทำาร้าย ๒. ต้องไม่ส่งเสียงดังหรือทำาสิ่งใด 

ที่รบกวนทำาให้สัตว์ตกใจ หรือเก็บซากสัตว์หรือ

ของป่าออกมา และ ๓. ต้องเข้าไปนั่งซุ่มในที่

พรางตา (ที่ซุ่มพรางตา (Blind) ที่โป่งหินห่าง

จากหน่วยเขาบันไดเข้าไปในป่าซึ่งต้องเดิน

เท้าข้ึนเขาไปประมาณหนึ่งชั่วโมง นั่งได้ไม่เกิน  

๔ คน อาจจะได้เห็นสัตว์เดินลงมากินนำ้าใน

ห้วยหรืออาจไม่เห็นอะไรเลยหลายๆ วัน) ที่ทาง

การจัดไว้อย่างเงียบๆ ไม่เคลื่อนไหวพลุกพล่าน

ทำาให้สัตว์ตกใจ ๔. ต้องไม่ใส่นำ้าหอมหรือใช้

เครื่องสำาอางที่มีกลิ่นหรือใส่เสื้อผ้าสีสดใส 

ฉูดฉาด เพราะสัตว์มีประสาทดมกลิ่นดีมากได้

กลิ่นมาแต่ไกลๆ

 

ปัญหาของสัตว์ป่าในประเทศไทย 

สัตว์ป่าในเมืองไทยมีความหวาดระแวง

คนจะมาทำารา้ยอยูแ่ลว้ เพราะตัง้แตส่มยัโบราณ

คนไทยนิยมล่าสัตว์ป่าหลายชนิดมากินเป็น

อาหาร หรือเอาเขาหนังมาประดับบ้าน

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ห้วยขาแข้งอธิบาย

ว่า สัตว์ใหญ่บางชนิด เช่น ช้าง ถ้าพบเห็นคน

หรอืรถเขา้มาในระยะเผชญิหนา้กอ็าจวิง่เขา้ชน

และเหยยีบคนได ้ซึง่มขีา่วเกดิขึน้หลายครัง้แลว้  

ส่วนเสือนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามักไม่เข้ามา

เผชิญหน้ากับคน ส่วนใหญ่เราจะเห็นร่องรอย 

เช่น รอยเท้าและมูล เจ้าหน้าที่ที่หน่วยพิทักษ์

ป่าเขาบันได ซึ่งเป็นหน่วยย่อยทางใต้ของ 

ห้วยขาแข้งบอกว่าเมื่อเร็วๆ นี้ก็พบซากเสือตาย

เพราะถูกวางยาเบื่อ โดยคนร้ายที่ลักลอบฆ่าใช้

วิธีเบื่อสัตว์ที่เป็นอาหารเสือ แล้วนำามาแขวนไว้

ใหเ้สอืกนิจนตายหรอืบางทีก่เ็บือ่แหลง่นำา้ ทำาให้

ประชากรเสือโคร่งในห้วยขาแข้งและสัตว์ใน

บริเวณแหล่งนำ้าลดลงอย่างน่าห่วงใย

การถา่ยภาพสตัว์ในปา่ของประเทศไทย 

การถา่ยภาพสตัวใ์นปา่และเขตสงวนพนัธุ์

สัตว์ในประเทศไทยนั้นไม่เหมือนการเดินทาง

ไปถ่ายสัตว์ป่าแบบซาฟารีในแอฟริกาท่ีเราได้

เห็นกันในสารคดีของฝรั่งที่มาฉายให้ดูกันทาง

โทรทัศน์ ซึ่งที่แอฟริกานั้นผู้เขียนได้มีโอกาสไป 

ในคณะถ่ายทำาสารคดีมาแล้ว พบเห็นสัตว์ 

ทุกชนิดได้โดยง่าย แม้แต่ช้างทั้งโขลงหรือสิงโต

ทั้งครอบครัวเล่นหยอกล้อกันหรือไล่ล่าสัตว์ก็

พบเห็นง่ายในที่อาศัยของมันหรือถิ่นหากินของ

มัน เพราะแอฟริกาเป็นป่าที่มีทุ่งหญ้าโปร่ง มี

แม่นำ้ากว้างขวางที่สัตว์มาเล่นนำ้าหรือใช้ข้าม

อพยพไปทีอ่ืน่ หรอืเปน็โขดหนิสงูทีส่ตัวป์ระเภท

สิงโตหรือเสือดาวขึ้นไปนั่งเล่น เป็นต้น แต่เขา

ก็มีข้อห้ามที่เคร่งครัดในการเที่ยวอุทยาน เช่น 

จะต้องใช้รถสำาหรับเที่ยวซาฟารีที่ออกแบบให้

มีหลังคาสูงเปิดยกขึ้นยืนชมสัตว์ได้และต้องใช้
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คนขับที่ฝึกหัดโดยทางการเท่านั้นยกเว้นเป็น

อุทยานของเอกชน ห้ามนักท่องเที่ยวลงจากรถ

เป็นอันขาด และกำาหนดระยะเข้าใกล้สัตว์ไว้ 

ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือคน นอกจากนี้ 

ยังเปิดและปิดอุทยานเป็นเวลาหากฝ่าฝืนจะ

ถูกปรบัอยา่งแพงและคนขบัรถจะถกูทำาโทษยดึ 

ใบอนุญาตด้วย

สำาหรับป่าเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ 

ดิบแล้ง หรือป่าเบญจพรรณ จึงรกและมืดครึ้ม 

เพราะเรอืนพุม่สว่นบนของปา่ไมจ้ะสงูหนา สตัว์

จะซ่อนตัวอยู่ในดงไม้ ส่วนคนจะต้องเดินตาม

เส้นทางที่ถางไว้ให้เดินเท่านั้น ยกเว้นในเวลาที่

มันลงมาที่หนองนำ้าหรือลำาห้วย หรือข้ามห้วย

ไปหากินอีกด้านหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ที่ห้วยขาแข้งนั้นแม้ว่าเรา

อาจจะไม่ได้เห็นสัตว์ชนิดต่างๆ ตามที่คนส่วน

ใหญ่คาดหวัง แต่ถ้าไปกางเต็นท์หรือผูกเปล

นอนในบรเิวณทีท่างการอนญุาต หรอืพกัทีบ่า้น

พักของหน่วยพิทักษ์ป่าซึ่งจะปิดไฟทั้งบริเวณ

ต้ังแต่ ๓ ทุ่ม เราก็จะได้ยินเสียงร้องของสัตว์

นานาชนิดได้ชัดเจน ก้องกังวานไปทั้งป่า เช่น 

คณะของเราคร้ังนี้ได้ยินเสียงเสือ เสียงกวาง 

บาดเจ็บ และเสียงช้างในตอนกลางดึก ฟังดู

สะท้านน่ากลัว และก่อนยำ่ารุ่งก็ได้ยิงเสียงชะนี

และค่างร้องเรียกกันอยู่อึงมี่ พอรุ่งสางก็ได้ยิน

เสียงนกและไก่ป่าซึ่งเราก็ได้บันทึกเสียงไว้ด้วย

ปัญหาพระธุดงค์ 
อี ก เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ พิ ทั ก ษ์ ป่ า 

หว้ยขาแขง้ประสบปญัหาหนกัใจอยูเ่ปน็ประจำา

ทุกปีก็คือปัญหาพระธุดงค์ซึ่งเดินเท้าเข้ามา 

ปักกลดธุดงค์อยู่ในเขตสงวนห้วยขาแข้งโดยไม่

ไดร้บัอนญุาต ปกตเิขตปา่มรดกโลกหว้ยขาแขง้ 

ไม่อนุญาตให้เข้าไปปักกลดอยู่แล้ว และไม่มี

การประสานขออนุญาตจากหน่วยเจ้าสังกัด

เขา้มากอ่นกย็ิง่มปีญัหาเพราะเจา้หนา้ทีเ่กรงจะ

เป็นคนร้ายปลอมตัวมา บางองค์ก็มามรณภาพ

ในป่าซ่ึงเจ้าหน้าที่ไปพบร่างภายหลัง สิ่งที่

เป็นปัญหาก็คือไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายแต่งตัวเป็น 

พระปลอมหรือไม่ ส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ตรวจ

บัตรประจำาตัวพระและละเมิดกฎระเบียบ

หรือทำาผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า 

บางทีก็พกอาวุธหรือลักลอบเก็บของป่าออกไป  

บางครั้งก็มีเจ้าหน้าที่พบว่าลักลอบฉันเนื้อ

สัตว์ป่าระหว่างธุดงค์ซึ่งทางการเขตรักษาพันธุ์ 

สัตว์ป่าได้เคยประสานไปยังสำานักพระพุทธ-

ศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและได้รับตอบยืนยันว่า

ไม่สนับสนุนการธุดงค์ในเขตป่าอนุรักษ์และ 

ได้แจ้งห้ามแล้วแต่ก็ยังมีการละเมิดอยู่เป็น

ประจำาทกุป ีพอเจา้หนา้ทีไ่ปนมินตอ์อกจากปา่ก ็ 

มักด่าว่าเจ้าหน้าที่เป็นมารศาสนา 

ปัญหาชาวบ้านบุกรุกเก็บของป่า 
ความอึดอัดใจอันย่ิงใหญ่ของเจ้าหน้าท่ี

พทิกัษป์า่หว้ยขาแขง้ทีไ่ดร้ะบายออกมาใหพ้วก

เราได้ฟังกันก็คือ ทุกปีในหน้าเก็บเห็ดโคนจะมี

ชาวบ้านจำานวน ๒๐๐ - ๓๐๐ คนเดินทางเข้า

มาเป็นกระบวนการ มาตั้งค่ายเก็บเห็ดโคนกัน

ครั้งละเป็นเวลาแรมเดือน บางครั้งก็เผาป่าเพื่อ

เร่งรัดให้เห็ดออกดอกเร็วในปริมาณมาก โดย

มีพ่อค้ามาตั้งที่รับซื้อกันนอกป่าและให้ราคาดี 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์มีจำานวนน้อยเข้าไป

ห้ามปรามก็ถูกชาวบ้านล้อมไล่ 

ปัญหาไฟป่า
หว้ยขาแขง้เคยมปีญัหาไฟปา่ไหมล้กุลาม 

ขยายใหญ่โตในหน้าแล้งเพราะเป็นช่วงที่ใบไม้ 

ร่วงหมดและต้นไม้แห้งแล้งเป็นสีนำา้ตาลไปเกือบ 

ทั้งป่าจึงติดไฟง่าย ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีดับไฟป่า

ออกไปผจญเพลิงป่าจำานวนมาก ปัญหาน้ีได้

เคยรายงานไปยังที่ประชุมคณะกรรมการมรดก
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โลกและเคยได้รับเงินช่วยเหลือมาจัดอบรมให้ 

ความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแกช่าวบา้น และ

ช่วยให้ความร่วมมือไม่จุดไฟเผาป่าในบริเวณ

รอบๆ เขตมรดกโลก 

อนาคตห้วยขาแข้ง 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ห้วยขาแข้งวิตก

ว่าในอนาคตหากไม่สามารถทำาความเข้าใจ

กับชาวบ้านที่บุกรุกเป็นขบวนการเข้ามาเก็บ 

เหด็โคนและเผาปา่ใหต้ระหนกัและรว่มมอืแกไ้ข

ปญัหาแลว้ ป่าหว้ยขาแขง้และสตัว์ปา่นา่จะอยู่

ในภาวะอันตราย

หลักการ 4C 
ในการพจิารณาประเดน็การอนรุกัษม์รดก

โลกเพือ่ความยัง่ยนืของคณะกรรมการมรดกโลก

เมื่อเร็วๆ นี้นั้น ได้เน้นเรื่อง Conservation คือ

การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับการขึ้น

ทะเบยีนมรดกโลก สว่นการสง่เสรมิใหป้ระชาชน

สนใจมาเทีย่วชมเพือ่ศกึษาหาความรูแ้ละความ

สงบสุขจากธรรมชาตินั้นถือเป็นเรื่องรองลงมา 

เพราะต้องอนุรักษ์ไว้ให้ได้ก่อน และคำาว่า

อนุรักษ์ในภาษาอังกฤษคือ Conservation นั้น

ก็ใช้อักษรย่อว่า C แต่การอนุรักษ์อย่างเดียวจะ

ไม่ได้ผลเลย ถ้าหากขาดตัว C อีก ๓ ตัวมาช่วย

สนับสนุน นั่นก็คือ C- Community หมายถึง 

ชุมชน  C-  Communication หมายถึงการส่ือสาร

ทำาความเข้าใจ และ C- Capacity Building 

หมายถึงการอบรมหรือเพ่ิมขีดความสามารถ

ของเจ้าหน้าที่และผู้อนุรักษ์ทุกฝ่าย

สรุป ห้วยขาแข้งเป็นป่าอนุรักษ์และเป็น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สำาคัญทั้งของไทยของ

อาเซียนและของโลก แต่ก็มีสิ่งที่เป็นปัญหา

ทา้ทายอยา่งยิง่สำาหรบัเจา้หนา้ทีท่ีท่ำางานพทิกัษ์

ป่าและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ต้องต่อสู้กับความไม่

เข้าใจในความสำาคัญของป่าอนุรักษ์แห่งนี้ และ

เห็นประโยชน์จากการเข้าไปแสวงหาผลกำาไร

ส่วนตัว ดังนั้นคงต้องให้การอบรมให้ความรู้แก่

ชุมชน ชาวบ้านและเยาวชน และต้องเพิ่มขีด

ความสามารถของทั้งเจ้าหน้าที่และท้ังชุมชน

ให้ทำางานอนุรักษ์ได้ยั่งยืนเพื่อรักษามรดกไทย-

มรดกโลกไว้ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป  
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ความเป็นมาของโครงการ 
เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สำานกังานยเูนสโกทีก่รงุเทพฯ ไดก้ราบบงัคมทลู

เชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในงานฉลอง

ครบ ๕๐ ปีขององค์การฯ และขอพระราชทาน

ถวายความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการ

ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำารัสให้

ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ในขณะ

นั้น) จำานวน ๒๒ แห่ง ที่อำาเภอบ่อเกลือ และ

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำานักงาน

ยเูนสโกจึงไดป้ระสานงานกบัสำานกังานโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

*รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

โครงการพระราชดำาริ 
โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง

“.....เราต้องการให้ทุกคนมีความ
มั่นคง มีความเป็นสุข 
อยู่ดีกินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะได้รับ
ความรู้ และฝึกฝนความสามารถ  
สามารถท่ีจะสร้างความก้าวหน้าให้แก่
ตนเองได้ ให้เท่าเทียมกันทุกคน....” 

พระราชดำารัส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี

*	 ประธานโครงการสิทธิมนุษยชน	ยส.

The School Twinning Project was established 

on November 4, 1996 under the Royal Initiatives of 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  

during the 50 th anniversary of UNESCO. Addressing issues of  

access and quality, the project also aims to inculcate values of love, caring 

and sharing, as well as to promote respect for human dignity and rights 

among school children and their teachers. Initially, facilitated by the Thai  

National Commission for UNESCO, 12 schools under the UNESCO  

Associated Schools Project (ASPnet) in Bangkok formed linkages with 22 

primary schools in Bor Klua District, Nan Province. Students, teachers and 

parents of the ASPnet schools began regular visits to their partner schools, 

bringing with them a combination of very practical as well as moral support. 

In 2004, recognizing the successes of this network, a decision was taken to 

expand to other schools under the Child Development Projects of 

the Princess. These were selected from among the primary schools 

run by the Border Patrol Police and primary schools under 

the Office of the Basic Education Commission. At present 

the network covers 65 ASPnet schools and 119 schools 

in remote rural areas.

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันกับนักเรียน

ในที่อื่นๆ สอดคล้องกับพระราชดำารัสสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานเมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“....เราต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคง 

มีความเป็นสุข อยู่ดีกินดี มีโอกาสในชีวิต

ท่ีจะได้รับความรู้และฝึกฝนความสามารถ 

สามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่

ตนเองได้ให้เท่าเทียมกันทุกคน...”

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนพี่ และ

โรงเรียนน้องเริ่มข้ึนด้วยครูและนักเรียนจาก

โรงเรียนพี่เดินทางไปเย่ียมเยียนโรงเรียนน้อง 

พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์

กีฬา อาหาร ยาสามัญประจำาบ้าน เสื้อผ้า 

รองเท้า และเงินสนับสนุน ต่อมาโรงเรียนพ่ีได้

รับความร่วมมือจากองค์การยูเนสโกในการ

จัดอบรมครูโรงเรียนน้อง เก่ียวกับวิธีการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

สงัคมศกึษา ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีน

พีแ่ละโรงเรยีนนอ้งเพิม่ขึน้ เมือ่มกีารเดนิทางไป

เยี่ยมเยียนเป็นประจำา การแบ่งปันสิ่งของ วัสดุ

อุปกรณ์ที่จำาเป็นในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

และในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะการดำาเนินกิจกรรมโครงการ 

พระราชดำาริโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องของแต่ละ

โรงเรยีน พอจะสรปุไดด้งันี ้คอื การมอบอปุกรณ์

การศึกษา เช่น หนังสือ ตำาราเรียนคอมพิวเตอร์ 

จานดาวเทียม เสารับคล่ืนวิทยุ อุปกรณ์กีฬา  

ถุงยังชีพ และเงินสนับสนุน เช่น ทุนอาหาร

กลางวัน ทุนเล่าเรียน เป็นต้น การสร้างห้อง

สมุด ห้องเรียน โรงอาหาร การปรับปรุงสนาม

เด็กเล่น จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น จัด

กิจกรรมวิชาการ ให้นักเรียนโรงเรียนพี่สอน 

วิชาเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้อง การนิเทศ

งานวิชาการ การนำานักเรียนโรงเรียนน้องมา

เย่ียมโรงเรียนพ่ี การจัดกิจกรรมฐานต่างๆ ใน

เวลาที่นักเรียนโรงเรียนพ่ีไปเย่ียมน้อง การนำา

ส่ือภาพยนตร์ไปฉาย เป็นต้น การรับนักเรียน

โรงเรียนน้องมาศึกษาต่อในโรงเรียนพี่และ 

การศึกษาดูงานของครูและนักเรียนโรงเรียน

นอ้ง ณ โรงเรยีนพี ่การใหโ้ควตาครแูละอาจารย์

โรงเรียนน้องมาประชุม สัมมนา และอบรมใน

ราชกุมารี และสำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิญชวนโรงเรียน

สมาชกิโครงการการศกึษาเพือ่ความเขา้ใจอนัดี

และสนัตภิาพ (UNESCO Associated Schools 

Project) ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีความ

เข้มแข็งด้านวิชาการให้ช่วยเหลือสนับสนุน

โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ๒๒ แห่ง โดยได้จัด

เป็นโครงการในลักษณะ “โรงเรียนพี่ - โรงเรียน

น้อง” ซ่ึงเป็นคำาที่ใช้อธิบายคำาว่า “School  

Twinning”  อันหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ 

ทีดี่ระหวา่งสถานศกึษา เปดิโอกาสใหค้ร ูนกัเรยีน  

และผู้ปกครองของโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง

ไดพ้บปะสงัสรรค ์แลกเปลีย่นประสบการณ ์และ

ช่วยเหลือแบ่งปันกันทั้งในด้านวิชาความรู้ ใน

ด้านจิตใจที่รักและอาทรต่อกัน ตลอดจนด้าน

วัตถุปัจจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ 

ในขณะที่ “โรงเรียนน้อง” คือโรงเรียน

ประถม ๒๒ แห่ง ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่น

ทุรกันดารภายในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำาริ “โรงเรียนพี่  

หมายความถึง โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

ในกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพทางวิชาการ  

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม ครูและนักเรียน 

มคีวามเปน็อยูท่ีด่ถีงึปานกลาง มคีวามสามารถ

และความพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้ที่  

ด้อยโอกาสกว่า เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนน้อง

ได้มีโอกาสธำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และได้รับ
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โรงเรียนพี่ ผู้ปกครองโรงเรียนพี่ที่เป็นแพทย์ 

พยาบาล ทันตแพทย์ จัดบริการตรวจสุขภาพ

เบ้ืองต้น และทำาฟันให้นักเรียนโรงเรียนน้อง  

ผู้ปกครองที่มีกิจการร้านแว่นตานำาอุปกรณ์ไป

บริการวัดสายตาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

น้อง รวมท้ังประกอบแว่นตาให้ การเขียน

จดหมายติดต่อกันระหว่างนักเรียนโรงเรียน

พี่และโรงเรียนน้องเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดกันมากข้ึน การรณรงค์บริจาคสิ่งของ

เพื่อจำาหน่ายหารายได้เพ่ือนำาไปเป็นทุนให้แก่

โรงเรียนน้อง 

ถงึแมว่้าจะมอุีปสรรคบางประการอนัเนือ่ง

มาจากการเดินทางติดต่อกันลำาบาก เพราะ

สภาพภูมิประเทศอยู่บนภูเขาสูง การคมนาคม

ไมส่ะดวก และโรงเรยีนพีบ่างแหง่มกีำาลงัในการ

ชว่ยเหลอืนอ้งไมเ่พยีงพอตามความตอ้งการ แต่

การดำาเนินโครงการก็เป็นไปด้วยดี บรรลุตาม

วัตถุประสงค์จนกระทั่งมีพระราชดำาริให้ขยาย

โครงการ 

 

การขยายโครงการพระราชดำาริ
โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง 

ในช่วงของการพฒันาตามแผนพฒันาเดก็

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ นั้น  

ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการ และ

มาตรการในการดำาเนินงานไว้หลายประการ 

และประการหนึ่งนั้นคือ การสร้างเครือข่ายของ

การศึกษาและการพัฒนา กล่าวคือ ส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ระหวา่งสถานศกึษา ประกอบกบัการดำาเนนิงาน 

ของโครงการพระราชดำาริโรงเรียนพี่ - โรงเรียน

น้อง ในระยะแรกซ่ึงดำาเนินโครงการมาตั้งแต่

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับผลดี จึงมีพระราชดำาริ

ให้ขยายโครงการออกไปอีก โดยมีหลักการว่า 

ใหโ้รงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มรว่มโครงการโดยไมม่ี

การบังคับ แต่ให้ทำาด้วยความรักและทำาหน้าที่

อย่างเต็มที่ จำานวนโรงเรียนมากหรือน้อยไม่

สำาคัญ ขอให้พร้อมในการดำาเนินงาน 

ด้วยเหตุนี้  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๔๗ จึงได้มีการจัดประชุมหารือการขยาย

โครงการ มีสำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ เชิญผู้บริหาร

โรงเรียนพี่ทั้งที่เป็นอยู่เดิมและที่อยากเข้าร่วม

โครงการพระราชดำาริโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง 

รวมทั้งบรรดาผู้บริหารโรงเรียนน้องอีกจำานวน

หนึง่ เพือ่ชีแ้จงใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในโครงการ

ดังกล่าว โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

บรมราชกมุาร ีมารว่มชีแ้จง หลงัการประชมุไดม้ี

โรงเรยีนพีแ่ละโรงเรยีนนอ้ง เขา้รว่มในโครงการฯ  

อีก นับได้โรงเรียนพี่ ๔๐ แห่ง และโรงเรียนน้อง  

๗๓ แห่ง รวมโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง

ทั้งหมดในขณะนั้น คือ โรงเรียนพี่ ๕๒ แห่ง และ 

โรงเรยีนนอ้ง ๙๕ แหง่ ตอ่มาไดม้โีรงเรยีนเขา้รว่ม 

โครงการฯ เพิ่มขึ้น จนถึง ณ วันนี้ มีโรงเรียนพี่ 

๖๕ แห่ง และโรงเรียนน้อง ๑๑๙ แห่ง 

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

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล 

และแบ่งปันกันในด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ 

โครงการพระราชดำารโิรงเรยีนพี ่- โรงเรยีนนอ้งใน

ระยะหลงัยงัมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะปลกูฝงัคณุธรรม

สิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและ

เยาวชนอย่างลึกซึ้ง ให้มีจิตสำานึกในการเห็น

คุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ของสิทธิในการศึกษาและพัฒนาของผู้ด้อย

โอกาสกว่า ของการแบ่งปันและปฏิบัติต่อกัน

ฉันพี่น้อง ตลอดจนไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น

คนเชื้อชาติใด ศาสนาใด และฐานะทางสังคม

เช่นใด และท้ายที่สุดให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติ

ตอ่กนัอยา่งเปน็รปูธรรม สอดคลอ้งกบัปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑ “มนุษย์ท้ัง

หลายเกดิมาอสิรเสรแีละเทา่เทยีมกนัทัง้ศกัดิศ์ร ี

และสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาท

เหตุผลและมโนธรรม และพึงปฏิบัติต่อกันฉัน 

พีน่อ้ง” ทีส่ำาคญัทีส่ดุทกุคนทีเ่ขา้รว่มในโครงการ

พระราชดำาริโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง ไม่ว่าจะ

เปน็ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนตา่งยดึขอ้ความใน

พระราชดำารติอ่ไปนีเ้ปน็หลกัในการปฏบิตังิาน : 

“อาหารและการศึ กษา เป็นสิทธิ  

พ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับ ย่ิงได้รับเร็ว 

เท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพ่ือให้เด็กแต่ละคนพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างครบถ้วน และ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งตนเองได้ มี

คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ 

เปน็มนษุยชาตอิยา่งมคีณุคา่สมศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์ โดยที่แต่ละบุคคลเคารพ

ในศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของ

ผู้อื่น เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ความยุติธรรมและเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง  

อันจะนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อ

กันฉันพี่น้องด้วยความสงบสุข และมีความ

สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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เพื่อที่จะบรรลุผลสำาเร็จตามพระราช

ประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำาริ

โรงเรียนพี่  - โรงเรียนน้อง จะต้องมีความ

ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human 

Rights education) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 

นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องเข้าใจว่า การ

ศึกษาจะต้องเตรียมเด็กและเยาวชนให้เป็น

คนที่สมบูรณ์ ท่ีมีคุณค่าสมความเป็นมนุษย์ มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคมในระดับชาติ และเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก 

จะต้องเคารพในคุณค่า ศักด์ิศรี และสิทธิของ

มนุษย์ทุกคน จะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในประเทศ 

และในโลกได้อย่างมีความสงบสุข กล่าวอีก 

นัยหนึ่งก็คือ กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

จะต้องเป็นเค ร่ืองมือของการเคารพสิทธิ  

มนุษยชน และของสันติภาพ ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผู้สอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้ดูแล

โครงการดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

สทิธมินษุยชนและสทิธเิดก็ จนสามารถถา่ยทอด

ให้นักเรียนรู้และเข้าใจได้ โครงการพระราชดำาริ

โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง จะต้องเป็นสถานที่

ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 

ซ่ึงนักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น

ความรัก ความเมตตา ความยุติธรรม ความรับ

ผิดชอบ ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน การเคารพ

ศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้อื่น นักเรียนก็จะได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงในกิจกรรมของโครงการพระราชดำาริ

โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง 

การเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จะ

บรรลุเป้าหมาย ต้องประกอบด้วยความรู้  

ความเข้าใจ การปลูกจิตสำานึก และการ

ปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอจนเป็นกิจวัตร โครงการ 

พระราชดำาริโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง จึงเป็น

โอกาสที่ดีในการเรียนรู้ มีจิตสำานึก และฝึก

ปฏบิตัคิณุธรรมสทิธมินษุยชน นบัเปน็ประโยชน์

อย่างยิ่งในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนศึกษา ทั้ง

ในโรงเรียน ในชุมชน และในสังคมโดยรวม 

กล่าวได้ว่าโครงการพระราชดำาริโรงเรียน

พี่ -โรงเรียนน้อง เป็นโครงการที่ ส่งเสริมให้ 

สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฉันพี่น้อง

ได้ร่วมมือกันเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเคารพ

ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน การศึกษาเพื่อ

สนัตภิาพ และการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครบครัน ท้ังน้ีเพราะ

สถานศึกษาไม่ว่าเป็นโรงเรียนพ่ีหรือโรงเรียน

น้อง จะต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อ 

การปฏิบัติในชีวิตจริง และให้คุณธรรมสิทธิ

มนุษยชนเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย เพื่อว่าจะ

ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

 ปราศจากความรุนแรง  
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เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

นายไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำานวยการสำานัก

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่โรงเรียนบ้านม่วงสามปี อำาเภอลี้ จังหวัด

ลำาพูน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการฝึกอบรม 

ครั้งนี้ พร้อมกับให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

เปิดงาน ในโอกาสนีผู้เ้ชีย่วชาญของ JICA ไดใ้ห้

เมื่ อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคม

การพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยม 

คารวะนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้รับแต่งต้ัง

ให้ดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ฝ่ายต่างประเทศ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวง

ศึกษาธิการ ในการนี้  รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมการพูด

นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ 

(ประเทศไทย) เยี่ยมคารวะรองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ

ความร่วมมือในการให้ความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติ

แกผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรม คอื นายจนุ โอโนเดอระ ซึง่

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยได้ให้ความ

รู้ด้านการจัดการภัยพิบัติและนำาเสนอวีดิทัศน์

เกีย่วกบัการจดัการภยัพบิตัขิองโรงเรยีนประถม

ศึกษา Unosumai และโรงเรียนมัธยมศึกษา  

Kamaishi ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเหตุการณ์

แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งใน 

วสิยัทศันแ์สดงใหเ้หน็วา่หากไดร้บัการฝกึอบรม

ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)ที่ให้ความร่วมมือ 

กับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมการ

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับ

ชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๑๐ ปี ทั้งนี้

เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถทั้งใน

ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ไปร่วมการ

แข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ 

นอกจากนี้ ในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจะ

จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูและ

อย่างถูกต้องนักเรียนก็สามารถเป็นผู้นำาการ

อพยพ และชว่ยเหลอืนกัเรยีนอืน่อพยพเขา้ไปใน 

สถานที่ปลอดภัยได้ แต่มีข้อคิดเห็นว่าถึงแม้จะ

มีการจัดทำาแผนที่เสี่ยงภัยและการฝึกซ้อมแต่ก็

เป็นเพียงการจำาลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ไดเ้ทา่นัน้ นกัเรยีนและประชาชนควรรูจ้กัอพยพ

เอาตัวรอดอย่างรวดเร็วที่สุดโดยไม่ยึดติดกับ 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง   

นักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทยใน

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ค.ศ. ๒๐๑๕) จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก 

สมาคมฯ ในเรือ่งดงักลา่วดว้ย ซึง่นางลาลวีรรณ 

กาญจนจารี มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

และพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านรวมทั้งที่พัก

แก่วิทยากรในการจัดโครงการต่างๆ ต่อไป   

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
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เมื่ อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

นาย Chris Gibson ผู้อำานวยการบริติช  

เคานซิล ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ 

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยนาย Chris Gibson ได้แสดง

ความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสำาหรับ

ความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการและ

กิจกรรมของบริติช เคานซิลเสมอมา รวมทั้ง

ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่ได้

ดำาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เช่น 

การพัฒนาความเป็นผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน 

โครงการ Connecting Room รวมทัง้การใหก้าร

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ อัครราชทูต

สาธารณรัฐเกาหลี ประจำาประเทศไทย (Mr. 

Won Sup Park) ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ

ข้อราชการกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา) ในโอกาสนี้  

Mr. Park กล่าวถึงการพบปะหารือของรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลี  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ระหว่างการประชุม

ระดบัสงูวา่ดว้ยการศกึษาเพือ่ปวงชน ครัง้ที ่๑๐ 

การจัดงานวันครูโลกประจำาปี ๒๕๕๔ ในหัวข้อ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอเชิญบริติช เคานซิล 

เข้าร่วมสนับสนุนด้วยโดยจะเชิญผู้แทนบริติช 

เคานซิล เป็นคณะกรรมการจัดงาน นอกจาก

นี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการร่วมมือ

กับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงานเพื่อ

พัฒนาทักษะบุคลากรด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ดา้นภาษา ซึง่ทางกระทรวงศกึษาธกิาร

ต้องการความร่วมมือจากบริติช เคานซิล ด้าน

การอบรมและพัฒนาสื่อการสอนต่อไป

และให้ความช่วยเหลือด้านการสอนภาษา

เกาหลีแก่ครูอาสาสมัครเกาหลีที่จะเดินทางมา

สอนในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้แจ้งด้วยว่า

รัฐบาลเกาหลีมีนโยบายที่จะยุติการสนับสนุน

การดำาเนินงานครูอาสาสมัครของ KOICA ใน 

ปลายปีนี้ แต่จะปรับเปลี่ยนเป็นการส่งครูอาสา

สมคัรจำานวน ๑๕ คน มาทำางานในมหาวทิยาลยั

ทีเ่ปดิสอนภาษาเกาหล ีและอบรมแรงงานไทยที่

จะไปทำางานที่เกาหลีแทน

ผู้อำานวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย 

เข้าเย่ียมคารวะรองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าพบหารือ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเก่ียวกับเรื่อง

ครูอาสาสมัครเกาหลี และการจัดทำาข้อตกลง 

ความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ไทย -

เกาหลี รวมทั้งการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาระหว่าง

กัน ซึ่งรัฐบาลเกาหลีคาดว่าจะสามารถจัดส่ง

ครูอาสาสมัครเกาหลี จำานวน ๕๔ คน มาได้

ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และรัฐบาลเกาหลี 

มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกาหลี

ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานดูแล

เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว

สนับสนุนศูนย์ภาษา ERIC ของไทย และยัง

ได้ร่วมมือกับองค์การซีมีโอในการจัดอบรม

ความเป็นผู้นำาให้กับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย

คณุภาพและความเสมอภาคทางการศกึษาของ

ซีมีโอ และยังมีโครงการเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ทางสงัคมอกีดว้ย รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ได้เสนอแนะว่าหากมีการจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรควบคู่

กนัไปดว้ยกจ็ะดยีิง่ขึน้ และกระทรวงศกึษาธกิาร

ยินดีให้การสนับสนุน ในโอกาสนี้ท่านรองปลัด

กระทรวงฯ ยงัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ สำานกังานปลดั

กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพหลักใน
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