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ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 2005 ประเภทมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ผืนปา่ดงพญาเยน็ - เขาใหญ ่ 
Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex

ดงพญาเย็นเป็นผืนป่าแถบเทือกเขาพนมดงรัก เชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน  

แห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 

รวมผืนที่ป่าทั้ง 4 แห่งนี้มีพื้นที่ถึง 3.8 ล้านไร่ มรดกโลกแห่งนี้เป็นป่าดงดิบเขียวขจีตลอดปี มีความ  

อุดมสมบูรณ์และรักษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ได้อย่างดี ประกอบด้วย สัตว์ป่าถึง 800 ชนิด รวมถึง  

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 ชนิด นก 392 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 200 ชนิด   

มีพืชพรรณไม้และแมลงกว่าหลายพันชนิด ผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นนิเวศน์ป่าเขตร้อนที่สำคัญในระดับโลก  

ผืนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศไทยในแถบมรสุมตะวันออก มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากลในการเป็น  

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาพอันตรายและมีความสำคัญระดับโลก 
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ได้เรียนรู้อย่างไร การศึกษาจะมีส่วนร่วมส่งเสริมค่านิยมได้หรือไม่? 
โปรดติดตามสาระได้ในเล่ม 

 
ท่านผู้อ่านสามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่าง-

ประเทศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับย้อนหลังและฉบับปัจจุบันได้ใน
เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดี 

ความร่วมมือเอเชียตะวันออกเป็นการ
ผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 10 

ประเทศกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยมีเจตนารมณ์  
เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ การเงนิ 

สังคม วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาให้  
กา้วไกล เพือ่บรรลกุารสรา้งประชาคมเอเชยีตะวนัออก 
(EAC) และในทุกปีจะมีการจัดประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ซึ่งเป็นเวทีการหารือทาง
ยุทธศาสตร์ที่เปิดกว้าง โปร่งใส ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน 
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก 
ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ต้องผนึกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนและพลเมืองของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันในประชาคมโลกได้ 
ใน In Focus ฉบับนี้จึงขอนำเสนอการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกในด้านการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความรู้ ยกระดับการศึกษาของไทยสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก
ในอนาคต 

 
นอกจากนี ้ ในฉบบัยงัมสีาระสำคญัดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ

ที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนัก
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ ที่จัดขึ้นเพื่อประสานความสัมพันธ์
และสร้างเครือข่ายมิตรภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะ
กรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ
ด้านการศึกษาของประเทศ ASEAN+3  ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดและรูปแบบการจัดตั้งกลไกความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศอาเซียน และจีน เกาหลี และญี่ปุ่น 
รวมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน+3  และการ
ประชมุเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคและการสร้างประชาคมเอเชีย
ตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

 
สว่นบทความมรดกโลกในฉบบันี ้ ขอนำทา่นผูอ้า่นไปพบกบัมรดกโลก

ทางธรรมชาติของไทยที่ได้ชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุดจนติดอันดับต้นๆ ในระดับโลก นั่นก็คือ    
ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ ่ ผืนป่าที่มีการรักษาสภาพป่าไม้และ
สัตว์ป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีสัตว์ป่าและพืชพันธุ์
อาศัยอยู่มากมายหลายพันชนิด อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาทางนิเวศน์และ
ชีววิทยาที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของโลกด้วย นอกจากนี้ยังมีบทความสิทธิ
มนุษยชนของ รศ. ดร.วไล ณ ป้อมเพชร เรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมอันพึงประสงค ์ โดยกล่าวถึงการสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมไทย 
อาทิ การเคารพผู้ใหญ่ ความเมตตากรุณา ความสันโดษ เป็นต้น ซึ่งคน
สมัยใหม่มักหลงลืมและละเลยค่านิยมอันดีงามและมีคุณค่าเหล่านี้  เรา
จะมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ค่านิยมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน  

  
In accordance with its external relations mandate, 

ASEAN is working towards the development of friendly 
relations and mutually beneficial dialogue and cooperation 
and partnerships with other countries. In the past two 
decades, the relationship between the ten ASEAN member 
countries and other countries in East Asia has deepened 
considerably, through mechanisms such as the ASEAN Plus 
Three or APT Dialogue and the East Asia Summit. 
Educational cooperation is an important factor in the East 
Asia community building process and the development of an 
East Asian consciousness. For those interested in the 
process of regional integration, the ‘In Focus’ section of this 
Bulletin explores cooperation in East Asia, as well as reports 
from the ASEAN Plus Three Senior Officials Ad Hoc Working 
Group Meeting on Education and the Regional Workshop on 
Education Cooperation in East Asian Summit Countries for 
Regional Competitiveness and Community Building. 

 
Following articles looking at capacity building for 

education administrators through ICT, disaster management, 
and the recent exchange programme for officers of the 
National Commission for UNESCO, the Bulletin continues its 
focus on World Heritage taking the reader to Dong 
Phayayen-Khao Yai Forest Complex, one of the natural 
wonders of Thailand. With its great diversity of flora and 
fauna, the area serves as a large and invaluable learning 
center for biology and ecology at national and international 
level. 

 
A special feature in this issue is the article on Values 

Education by Assoc. Prof. Dr. Valai na Pombejr. Apart from 
building knowledge and understanding, education should 
create opportunities for students to develop the values and 
behaviours which make them a responsible citizen able to 
contribute to the well - being of society. Dr. Valai explores 
how to foster traditional Thai values among adolescents . 

 
The Bulletin on International Cooperation is also 

available on line at HYPERLINK “http://www.bic.moe.go.th” 
www.bic.moe.go.th.  

Until the next issue. 
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Organized from 10 to 12 May 2010 at the ASEAN Secretariat in 

Jakarta, Indonesia, the Regional Workshop 1: Education Cooperation 

in East Asian Summit Countries for Regional Competitiveness and 

Community Building is participated by 40 senior officials on 

education from ASEAN countries, China, South Korea, Japan, 

Australia and New Zealand. Representing Thailand, the Deputy 

Permanent Secretary for Education Mrs. Sivika Metavatchaikul 

attended this conference. Upon the welcoming message by the 

ASEAN Secretary - General Dr. Surin Pitsuwan, each participating 

country presents its national report on education cooperation. 

Regrading Thailand, emphasis is given to cooperation on quality 

development of educational administration, life-long learning and 

good understanding across culture. Activities carried out by the 

Ministry of Education under the ASEAN+3 framwork were presented 

and discussed in the conference as well. 

ความร่วมมือเอเชียตะวันออกเริ่มต้น
ครั้งแรกในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียนไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยผู้นำอาเซียนและประเทศ+3 
(จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) ได้มีแถลงการณ์  
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก 
(1st Joint Statement on East Asia 
Cooperation) เพื่อประกาศเจตนารมณ์  
อยา่งเปน็ทางการเปน็ครัง้แรก ทีจ่ะเสรมิสรา้ง
ความร่วมมือระหว่างกันด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ การเงิน สังคม วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการพัฒนา ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ก้าวแรกและก้าวสำคัญของการพัฒนา
ความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีนกบัประเทศ+3 
(จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) 

 
ต่อมา ผู้นำอาเซียน+3 ได้ให้ความ

เห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชีย
ตะวันออก East Asia Vision Group 

ผนึกความร่วมมือเอเชียตะวันออก :   
การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อสร้างประชาคม 
v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย 
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(EAVG) ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2542 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ   
ผู้ เชี่ยวชาญ และภาคเอกชน (ไม่รวม  
ภาครัฐ) เพื่อระดมความคิดและแสวงหา
แนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกัน 
ในการประชุมผู้นำอาเซียน+3 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงบันดาร์ เสรี   
เบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่
ประชุมได้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มศึกษาเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Study Group: 
EASG) ขึ้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโส
ภาครัฐเท่านั้น เพื่อประเมินนัยสำคัญของ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของ EAVG ซึ่งเป็น
มาตรการที่สามารถดำเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมได้ โดยจัดกลุ่มเป็นมาตรการ
ระยะสั้น 17 มาตรการ และมาตรการระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว 9 มาตรการ  

 
East Asia Summit หรือการประชุม   

สุดยอดเอเชียตะวันออก เกิดขึ้นจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 เมื่อปี 2547 ซึ่ง
ผู้นำอาเซียน+3 เห็นพ้องว่าการจัดตั้ง
ประชาคมเอเชียตะวันออก (EAC) เป็น  
เป้าหมายระยะยาวของกรอบอาเซียน+3 
และเห็นควรให้มีการจัดประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2548 ที่มาเลเซีย โดยมี 16 
ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ โดยมีการลงนามปฏิญญา  
กรงุกวัลาลมัเปอรว์า่ดว้ยการประชมุสดุยอด  
เอเชยีตะวนัออก (Kuala Lumpur Declaration 
on the East Asia Summit) ซึ่งกำหนดให้ 
EAS เปน็เวทสีำหรบัการหารอืทางยทุธศาสตร ์
ที่เปิดกว้าง โปร่งใส และครอบคลุมประเทศ
ทีเ่ขา้รว่มใน EAS และหลงัจากนัน้เปน็ตน้มา 

EAS ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
 
ในกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออก

ในด้านการศึกษาและเยาวชน (1) ญี่ปุ่นได้
เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
เยาวชนภายใต้ชื่อ Japan-East Asia 
Network of Exchange for Students and 
Youths เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เยาวชนจากประเทศที่เข้าร่วมใน East Asia 
Summit และประเทศอื่นๆ (2) นิวซีแลนด์
ได้เสนอให้จัดการสัมมนาผู้สื่อข่าวในระดับ
ภูมิภาคภายใต้ชื่อ Regional Media 
Programme:Journalism in a multi-cultural 
world ซึ่งมีขึ้นในเดือน ต.ค. 2551 ที่  
กรุงจาการ์ตา และ (3) อินเดียได้เสนอ
แนวคิดในการประชุม EAS ครั้งที่ 2 เมื่อ  
ต้นปี 2550 ให้ฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา 
ซึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นสถาบันที่
ให้การศึกษาด้านศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก และในการประชุม EAS ครั้งที่ 3 
เมื่อปลายปี 2550 สิงคโปร์สนับสนุน
แนวคิดของอินเดียโดยเสนอให้จัดตั้งกลุ่ม
อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาลันทา เพื่อให้คำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯ  

 
ความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบ
อาเซียน+3

การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งที่ 
11 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ที่
ประชุมเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมฉบับที่ 2 
เรื่องแผนงานความร่วมมือเอเชียตะวันออก
และความรว่มมอืภายใตก้รอบความรว่มมอื 
อาเซียน+3 (Second Joint Statement on 
East Asia Cooperation and ASEAN 
Plus Three Cooperation Work Plan 
2007 - 2017) ความร่วมมือด้านการศึกษา

ภายใต้แผนงานความร่วมมืออาเซียน+3 
ดังนี้ 

 
(1) สนบัสนนุการลงทนุดา้นการศกึษา

และการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียน 
และยกระดบัคณุภาพการศกึษาของสถาบนั 
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 

(2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
สร้างเครือข่าย การวิจัยและการพัฒนาใน
สถาบันและหน่วยงานด้านการศึกษา 

(3) ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ดั บ
อุดมศึกษา เพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายมหา-
วิทยาลัยอาเซียน และสนับสนุนการเทียบ
โอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+3 

(4) ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ก า ร  
แลกเปลี่ยนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญใน
กลุ่มประเทศอาเซียน+3 และประเทศอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

(5) ผลักดันการอำนวยความสะดวก
ในกระบวนการออกวีซ่าให้แก่นักเรียนและ
นักวิชาการสัญชาติอาเซียนในการเดินทาง
ไปประเทศอาเซียน+3 

(6) สร้างเอกลักษณ์ความเป็นเอเชีย
ตะวันออกด้วยการส่งเสริมวิชา ASEAN 
Studies และ East Asian Studies ใน
ภูมิภาค 

(7) ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เอเชีย
ตะวันออก ด้วยการจัดการเรียนการสอน
อาเซียนศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา
ในภูมิภาค 

 
ต่อมา ในระหว่างการประชุมสุดยอด

อาเซียน+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2552 ณ ชะอำ-หัวหิน นายก-
รัฐมนตรีของประเทศไทยในฐานะผู้นำ
อาเซียน ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความ
พร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำใน
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 และการจัด
ทำรา่งแผนปฏบิตังิานดา้นการศกึษาของ
อาเซียน+3 เพื่อให้การเสริมสร้างความ  
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

ร่วมมือด้านการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญใน
การสรา้งประชาคมเอเชยีตะวนัออก  

 
ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีด้าน

การศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2553 ณ เมืองเซบู ฟิลิปปินส์   
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะ
ทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษาในกรอบ
อาเซียน+3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการศึกษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ตามข้อเสนอ
จากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
ศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณา
ร่างขอบข่ายการดำเนินงานด้านการศึกษา
ในกรอบอาเซยีน+3 และรา่งแผนปฏบิตักิาร 
อาเซียน+3 ด้านการศึกษาที่ไทยยกร่างขึ้น 

 
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้าน
การศึกษาของประเทศอาเซียน+3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้าน
การศึกษาของอาเซียน+3 (กลุ่มประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น) 
เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2553 ณ 
โรงแรมดุสิตธานีลากูนา จังหวัดภูเก็ต   
โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ  
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 
ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา
ของอาเซียน ครั้งที่ 4 เป็นประธานการ
ประชุม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
การ เตรียมการ เพื่ อจัดตั้ งการประชุม  
เ จ้ า ห น้ า ที่ อ า วุ โ ส ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
อาเซียน+3 ดังนี้ 

 

☛	 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัด  
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ
อาเซียน+3 ในลักษณะคู่ขนานกับการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ และการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ
อาเซียน โดยการประชุมในระยะแรกขอให้
จัดขึ้นที่ประเทศไทยตามแนวปฏิบัติที่
ดำเนินการเป็นประจำแต่เดิม ซึ่งในปี 2553 
จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตาม
กำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของ  
ซีมีโอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
และความพร้อมของการจัดประชุม ในเรื่อง
ดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่นเสนอเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมไม่เป็นทางการในกรอบการ
ศึกษาอาเซียน+3 นอกจากนี้ ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเกาหลี 
เสนอให้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน คู่ขนาน
กับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
ศึกษาของอาเซียน+3 แยกจากการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ เมื่อมีความ
พร้อมในอนาคต 

 
☛	 ที่ี่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศ  

บรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานการ  
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา  
ของอาเซียน+3 โดยมีผู้แทนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นประธานร่วม และจัดการ
ประชุมในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 
2553 

 
การศึกษา สู่การสร้างประชาคมเอเชีย
ตะวันออก

ความร่วมมือด้านการศึกษาในกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคและ 
การสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก 
เป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความพยายามของ
ประเทศในอาเซียน ออสเตรเลีย อินเดีย 
นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี และญี่ปุ่นที่พร้อม
ผนึกความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชนและพลเมอืงของภมูภิาคใหส้ามารถ
แข่งขันในประชาคมโลก เนื่องจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกประกอบด้วยพลเมืองโลก  
ที่มีจำนวนมหาศาล มีทรัพยากรธรรมชาต ิ
และความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม นอกจากนี ้
ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่ง
เปน็กลไกในการสรา้งประชาคมเอเชยีตะวนั-
ออกให้มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมอืง  

 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคที่

มีจำนวนพลเมืองถึงครึ่งหนึ่งของโลก มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
อย่างรวดเร็ว การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง
ยิ่งในการสนองตอบความต้องการทางการ
ศึกษาในภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน และ  
ส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาในภูมิภาค  

 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนัก

เลขาธิการอาเซียนได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการศึกษาใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เพื่อจัดทำข้อ
เสนอในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ศกึษาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก โดยมสีภา
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การศกึษาออสเตรเลยีเปน็หนว่ยงานทีป่รกึษา ซึง่ทีป่ระชมุฯ ไดร้ว่มกนัจดัทำขอ้เสนอดา้นการ
ศกึษาเพือ่กา้วสูก่ารสรา้งประชาคมเอเชยีตะวนัออก ดงันี ้


ขอ้เสนอที ่1 การสรา้งประชาคมเอเชยีตะวนัออก ประกอบดว้ยการดำเนนิการ ดงันี ้
• การเพิ่มจำนวนการเคลื่อนย้ายนักเรียน ครู และผู้วิจัยในภูมิภาค 
• การตระหนักในคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 
• การเรียนรู้ภาษาอื่น 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ประกอบดว้ยการดำเนนิการ ดงันี ้
• การส่งเสริมความเป็นเลิศในการศึกษาทุกระดับด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ข่าวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และการสร้างมาตรฐานการศึกษา 
• การขยายทางเลือกทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานด้วยการ

จัดทำมาตรการการเคลื่อนย้ายนักเรียน เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและ
คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาข้ามพรมแดน และการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 

การลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้ 

• การเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาโดยการเสริมสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

• การส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรมในประเทศ โดยเฉพาะ
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 


ข้อเสนอที่ 2 ผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกให้การรับรองการเสริมสร้างความ

ร่วมมือด้านการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 
• การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
• การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
• การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
• การส่งเสริมคุณภาพการสอนในโรงเรียน 
• การเสริมสร้างการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
• การส่งเสริมความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม โดยเฉพาะระบบ

การอาชีวศึกษา การรับรองวิทยฐานะวิชาชีพ การจัดทำมาตรฐานทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
และประเมินผล  

• การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
คุณภาพและการให้หน่วยกิต และการขยายการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา 


ข้อเสนอที่ 3 ผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ 

สง่เสรมิความรว่มมอืดา้นการศกึษา เพือ่พฒันากระบวนการในการเสรมิสรา้งความรว่มมอื
ดา้นการศกึษาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก เสนอใหน้ำรายงานของคณะทำงานความรว่มมอื
ด้านการศึกษาต่อรัฐมนตรีด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก่อนที่ข้อเสนอ  
ดังกล่าวจะได้รับการรับรองจากการประชุมผู้นำอาเซียน 


ข้อเสนอที่ 4 คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา 

ควรดำเนินการ ดังนี้  
1) การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา

นานาประเทศในภูมิภาค รวมถึงการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักเรียน 2) การ  

สง่เสรมิการประเมนิผลกระทบกจิกรรมความ
รว่มมอืและปจัจยัตา่ง  ๆทีก่ระทบตอ่ประสทิธิ- 
ผลของโครงการ และ 3) การเผยแพร่แนว
ปฏบิตัทิีด่ขีองความรว่มมอืดา้นการศกึษา 

 
ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการ  

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา คร ู และผู้เรียนในภูมิภาค 
การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการ
ศกึษา การจดัการศกึษาเพือ่การพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนืและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ตลอดจนการ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งวฒันธรรม 
นอกจากนีย้งัมคีวามรว่มมอืในการพฒันาการ
ศึกษาในภูมิภาค ประกอบด้วยการเพิ่ม
จำนวนการเคลือ่นยา้ยนกัเรยีนและคณาจารย ์
การจดัการประชมุคณะทำงานเฉพาะกจิดา้น
การศึกษาในกรอบอาเซียน+3 ในเดือน
มิถุนายน 2553 ที่จังหวัดภูเก็ต การเป็น  
เจ้าภาพจัดเวทีผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก
ในป ี 2550 และป ี 2551 การร่วมมือกับ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยใน
กรอบซีมีโอ การสนับสนุนโครงการเคลื่อน
ย้ายนักเรียนภายใต้โครงการ MIT การ  
ส่งเสริมการจัดทำระบบถ่ายโอนหน่วยกิตซึ่ง
มศีนูยซ์มีโีอ ไรเฮด เปน็หนว่ยงานดำเนนิการ 
นอกจากนี ้ ในป ี2553 กระทรวงศึกษาธิการ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม ค รู
คณาจารย ์และบคุลากรการศกึษานานาชาต ิ
ซึ่ งกำหนดให้การอบรมในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความ
ตระหนกัในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน โดย
จะร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระหว่าง
ประเทศต่างๆ เช่น องค์การซีมีโอ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ยูเนสโก ฯลฯ เพื่อ
ให้การอบรมบุคลากรในประเทศและต่าง-
ประเทศ  

 
ทั้งนี ้ ยังมีความเห็นว่าภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกมีความได้เปรียบภูมิภาคอื่นๆ 
เนื่ อ งจากมีการ เชื่ อม โยงและมีความ  
หลากหลายในด้านวัฒนธรรม ภาษา และ
บรบิทการพฒันา และยงัมแีรงงานทีม่ทีกัษะ 
ผูป้ระกอบการ ทรพัยากรธรรมชาตเิทคโนโลยี
ทีม่คีวามกา้วหนา้และหลากหลาย  
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

 

ประเทศสมาชิก รายละเอียด 

บรูไนดารุสซาลาม ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานในหลักสูตรการศึกษา  

กัมพูชา ให้ความสำคัญต่อการฝึกหัดครู และการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค การพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา   
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิต  

อินโดนีเซีย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และการจัดโครงการฝึกอบรมครู  

สปป. ลาว ให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
คละชั้นในภูมิภาค การสร้างกลไกการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

มาเลเซีย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยการจัดทำระบบคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานโลก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนมาเลเซีย การจัดหลักสูตรการศึกษาร่วมในภูมิภาค การเชื่อมโยง
เครือข่ายโรงเรียน การแลกเปลี่ยนนักเรียนและครู 

สหภาพพม่า ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ความร่วมมือในโครงการ  
แลกเปลี่ยนนักเรียน การเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุม  
วิชาการโดยร่วมมือกับซีมีโอและ AUN  

ฟิลิปปินส์ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการพัฒนาและการดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน   
การจัดการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน การแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษาโดยใช้ ICT การศึกษาภาษาแม่-พหุภาษา 
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส  

สิงคโปร์ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพครู การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การจัดทำแผน
แม่บท ICT การจัดทำแผน ICT ด้านการศึกษา การพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและ  
เจ้าหน้าที่  

เวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาตลอดชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งเสริมการจัดทำการวิจัยและดำเนินโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้เสนอให้ประเทศสมาชิกมีความร่วมมือในโครงการจัดการศึกษาชุมชน  

ออสเตรเลีย สนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนและนักวิชาการ  

สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนเยาวชน การส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม การรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกันในภูมิภาค  

ญี่ปุ่น ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศ การดำเนินโครงการ Green Asia การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและคุ้มครองสุขภาพ 

สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของชาติทุกระดับ การส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและตำราเรียน การกำหนดนโยบายครู  

นิวซีแลนด์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของผู้จัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นิวซีแลนด์ให้ความ
สำคัญต่อโครงการเครือข่าย Ednet ที่มุ่งเน้นความสำคัญทางด้านการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียน
ภาษา การใช้ ICT การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา 

ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการ
ศกึษาในภมูภิาค เสนอใหผ้ลการประชมุหารอื
ของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษาใน
กรอบอาเซียน+3 เป็นพื้นฐานความร่วมมือ
ด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
และแผนปฏบิตักิารดา้นการศกึษาอาเซยีน+3 
เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการศึกษาใน
ภูมิภาค นอกจากนี ้ ผู้แทนประเทศที่เข้า
ร่วมการประชุมได้นำเสนอรายงาน
ประเทศทีส่อดคลอ้งกนัดงันี ้

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
v สุปราณี คำยวง 
 



เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 นาง  
ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร ในฐานะเลขาธกิารคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ (ยเูนสโก) 
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณบดีคณะครุศาสตร์และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ทางการศึกษา โดยสำนักความ
สมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการ  
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสห- 
ประชาชาต ิและสำนกังานยเูนสโกไดร้ว่มกนั
จัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวันที่ 
28 - 30 เมษายน 2553 

 
ในโอกาสนี้รองปลัดกระทรวงศึกษา-  

ธกิาร กลา่ววา่ปจัจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เจริญก้าวหน้าอย่าง

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The Rajabhat Deans Forum on ICT in Education took place 

between 28 and 30 April 2010 at the National Institute for the 

Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel 

(NIDTEP). The objective of this event was to raise awareness on the 

importance of ICT as an administrative tool among deans of the 

rajabhat universities, which play a crucial role in training teachers in 

Thailand. Dr. Molly Lee from the Asia and Pacific Programme of 

Educational Innovation for Development (APEID) and Dr. Supot 

Tiarawut from the Telecommunications Research and Industrial 

Development Institute (TRIDI) addressed participants on current trends. 

During this three day event participants were able to share experiences 

and learn from projects on ICT promotion from various organizations, 

including the South East Asian Ministers of Education Organization 

(SEAMEO), Chiang Mai University and the INTEL Micro - Electronics 

Co., Ltd., Thailand. 

รวดเรว็ มบีทบาทสำคญัในดา้นตา่ง ๆ อยา่ง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ศึกษา ICT เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่
สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารและแสดงผล 

ออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งวงการการศึกษา
ของทั่วโลกก็ได้มีการตื่นตัวในการใช้ ICT 
เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุการศกึษามากขึน้ 
โดยล่าสุดองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
ได้จัดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษา 
“The 13th UNESCO-APEID International 
Conference and World Bank - KERIS 
High Level Seminar on ICT in 
Education” ที่ เมืองหังโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี เมือ่วนัที ่15 - 17 พฤศจกิายน 
2552 ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการใช้ ICT   
กับการศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

 
ในสถาบันการศึกษาจึงจำเป็นที่จะ

ต้องส่งเสริมและสนับสนุนครู อาจารย์ให้
เห็นความสำคัญของ ICT โดยเฉพาะใน
ระดับผู้บริหารของไทยในปัจจุบันยังไม่ได้
ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เท่าที่ควร ทำให้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ 
และที่ สำคัญกระทรวงศึกษาธิการได้  
เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียม  
ผู้บริหารเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเน้นที่จะพัฒนา  
ผู้บริหารใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  
1. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในการเป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการ และ 

3. ภาวะผู้นำ (Leadership) โดยจะ
ทำหลักสูตรเฉพาะในแต่ละด้านทั้งภาษา
อังกฤษ และภาษาไทย 

 
นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษา-  

ธิการยังได้กล่าวย้ำว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันที่ผลิตครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาที่สำคัญของประเทศ จึงจำเป็นที่
จะต้องร่วมกันส่งเสริมการใช้ ICT ทางการ
ศึกษา และเป็นการเตรียมคนสำหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราช-

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อสร้างความมีมาตรฐานใน
การจัดการตลอดจนเพื่อเป็นการขยายผล
การประชุมนานาชาติด้านการศึกษา เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย
ในการเรียนการสอนและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดทำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อใช้
เ ป็ น ก ร อ บ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี  
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังที่
จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความชำนาญด้าน
การบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย ตอบสนอง
ต่อท้องถิ่น และมีศักยภาพพัฒนาสู่ระดับ
นานาชาติต่อไป 

 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 

นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีโอกาส  
ฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การ  
ใช้ ICT ทางการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างๆ อาทิ Dr. Molly Lee หัวหน้าแผนก  
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia and 
Pacific Programme of Educational 
Innovation for Development - APEID)  
ดร. สพุจน ์เธยีรวฒุ ิผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
สำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคม  

แห่งชาติแล้ว ผู้ เข้าร่วมประชุมยังได้มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการดำเนนิโครงการจากหนว่ยงานตา่งๆ 
อาทิ โครงการส่งเสริม ICT ขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ซมีโีอ) โครงการของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
และโครงการ Intel Teach Program ของ
บรษิทัอนิเทล ไมโครอเิลก็ทรอนกิส ์ประเทศไทย 
จำกัด เป็นต้น  

 
จากการระดมความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม

ประชุม ได้มีมติว่าเพื่อให้ผลการประชุมเกิด
รูปธรรมมากที่สุด จึงเห็นชอบให้ขยายผล
การประชุม โดยขอความร่วมมือจากบริษัท
อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย 
จำกัด จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ ICT 
ทางการศึกษาให้แก่อาจารย์จากคณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ได้นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสำนักความ-
สมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ จะได้ร่วมมือกับสำนักงาน  
ยูเนสโก กรุงเทพฯ และ บริษัทอินเทล 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด 
จัดการฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ของคณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน 2553   

 
 
 

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชน  
ในการจัดการศึกษา 
v วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมี

ส่วนร่วมของรัฐและเอกชนในการจัดการ

ศึกษา(Public - Private Partnerships in 

Education) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 

มถินุายน 2553 ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กต 

กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ

ธนาคารโลก โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรี  

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์   

บุญยเกียรติ) และ Ms. Annette Dixon   

ผู้ อำนวยการประจำประเทศไทยของ

ธนาคารโลก ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553  

 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำ

เสนอมิติใหม่ของหุ้นส่วนการศึกษาระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหัวข้อที่

สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ

สอง (Economic Stimulus Package 2) 

ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดมาตรการ

ต่างๆ รวมถึงมาตรการส่งเสริมให้ภาค

เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนกับ

โครงการของภาครัฐในรูปแบบของ “หุ้น

ส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อ

ลดข้อจำกัดด้านงบประมาณของภาครัฐ

และขยายการลงทุนในด้านต่างๆ รวมทั้ง

ด้านการศึกษา อนึ่ง ยังเป็นการส่งเสริม

ภาคเอกชนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมทั้ง

สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐใน

การจัดการศึกษาได้ค่อนข้างมาก โดยที่

ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการ



The Office of the Education Council and the World Bank jointly 

organized a workshop on Public - Private Partnerships in Education, 

which was officially opened by Mr. Chinnaworn Boonyakiat, Minister of 

Education on 24 June, 2010. Many countries have expanded and 

improved their educational systems by forging collaborations with 

private sector. The purpose of the workshop was to identify enabling 

and inhibiting factors and to explore new partnership models to steer 

the country through the global financial crisis and advance the 

nation’s development in a secure and sustainable manner. Findings 

from the five countries included in the World Bank study on The Role 

and Impact of Public - Private Partnership in Education were shared in 

the workshop. There were also opportunities for discussion and the 

exchange of viewpoints among participants. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

และข้อ เสนอการปฏิ รูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

 

ในวนัแรกของการประชมุ (24 มถินุายน 

2553) วิทยากรจากธนาคารโลก ได้แก่ Ms. 

Juliana Guaqueta, Mr. Harry Anthony 

Patrinos, Mr. Emilio Porta, Mr. Eduardo 

Velez, Mr. Kevin Macdonald, Mr. 

Emmanuel Jimenez, Mr. Suhas 

Parandekar และ Mr. Gwang-Jo Kim   

ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกประจำ

ประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์ใน   

5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

สาธารณรัฐโคลอมเบีย และ สาธารณรัฐ

เกาหลี เกี่ยวกับหุ้นส่วนการศึกษาระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ 

อาทิ คูปองการศึกษา การให้ภาคเอกชน

บริหารจัดการโรงเรียนของรัฐ มาตรการ

จูงใจทางภาษี และการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  

 

สำหรบัการประชมุในวนัที ่25 มถินุายน 

2553 วิทยากรชาวไทยและผู้เข้าร่วมการ

สัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ นายอมเรศ ศิลาอ่อน นำเสนอ

ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน

การจดัการศกึษา นายเจต ประภามนตรพีงศ์ 

กรรมการสภาการศึกษาด้านการศึกษา

เอกชน นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์   

ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 

นายกฤษฎา อุทยานิน ที่ปรึกษาด้าน

เศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการ

คลัง ดร.วีระวัฒน์ วรรณศิริ นายกสมาคม

โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 

นายพนูธนา มสุกิบญุเลศิ ผูอ้ำนวยการศูนย์

การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันอภิปราย

สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องมิติใหม่

ในการมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการ

ศึกษาของภาคเอกชนของประเทศไทย รวม

ทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการนำประสบการณ์ของนานา

ประเทศในเรื่องหุ้นส่วนการศึกษาระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ   

มาปรบัใชเ้พือ่บรรเทาภาระดา้นงบประมาณ

ของภาครัฐและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร

จัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

มี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น  

ผู้ดำเนินรายการ   
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เป็นประจำทุกปีกับการจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ  

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสห-  

ประชาชาติ กับประเทศสมาชิกยูเนสโก   

ซึ่งในปีนี้กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 

มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2553 และมี  

เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ จาก 4 ประเทศ 

คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 

สาธารณรัฐเกาหลี และเคนยา เข้าร่วม

โครงการ ได้แก่ 

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการฯ   

กับประเทศสมาชิกยูเนสโก ประจำปี 2553  
v    ดุริยา อมตวิวัฒน์ 

vv รัชนินท์ พงศ์อุดม 

The Exchange Program for Officers of the National Commission for 
UNESCO is an annual activity which allows participants to build knowledge 
and understanding and to exchange experiences on work practices and the 
major focus areas of UNESCO programmes. Between 28 June and 7 July 
2010, five visiting officers from China, Japan, the Republic of Korea and Kenya 
spent time at the Thai National Commission, which is based in the Bureau of 
International Cooperation at the Ministry of Education. The visiting staff met 
with Mrs. Sivika Mektavatchaikul, the Secretary - General of Thai National 
Commission. They visited the UNESCO Asia and Pacific Bureau for Education 
and had opportunities to discuss UNESCO’s projects on Education for 
Sustainable Development (ESD), Education for All (EFA) and Human Rights 
Education. They also observed both Thai and non - Thai students in the 
classroom at Wat Don Chaeng School in Ratchaburi province.  

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

1.  Ms. Xue Lian 
  Programme Officer, Division of General Policy and Planning  

  National Commission of the People’s Republic of China  

2. Mr. Fujiwara Tadakazu 
 Programme Officer, Japanese National Commission for UNESCO 

3. Ms. Kim Boyoung 
 Assistant Programme Specialist, Planning & Budgeting Team 

 Korean National Commission for UNESCO  

4.  Mr. Mwose Nzwili 
 Senior Assistant Secretary General in charge of Social Science 

 Commission national du Kenya pour l’UNESCO 

  และ 

5. Mr. Lawrence Chemonges  

 Senior Assistant Secretary General Communication and Information 

 Commission national du Kenya pour l’UNESCO 

 

สำนักเลขาธิการฯ ตนเอง ซึ่งการดำเนินงาน

ของแต่ละสำนักเลขาธิการฯ นั้นมีกิจกรรม

เด่นๆ จำนวนมาก โดยจะเน้นตามแนวคิด

และโครงการของยูเนสโก เช่น การศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for 

Sustainable Development - ESD) การ

ศกึษาเพือ่ปวงชน (Education for All - EFA) 

สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 

Education) และการส่งเสริมเรื่องความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชน 

เป็นต้น  

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้

เยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

ได้รับข้อมูลในเชิงวิชาการเพิ่มเติม เช่น 

สำนักงาน UNESCO กรุงเทพฯ เพื่อรับฟัง

การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงาน  

ทั้ง 5 สาขาของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ

การสื่อสาร การเยี่ยมชมโรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการสถานศึกษา

เครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความ

เข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก หรือ

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนัก

เลขาธิการฯ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ  

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์

การทำงานระหว่างองค์กร ตลอดจนสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ สำหรับใน  

โครงการฯ ประจำปี 2553 นี้ ในกำหนดการ

แรก ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมคารวะ 

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล เลขาธิการ

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 

สหประชาชาติ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอ

ภาพรวมการทำงานของสำนักเลขาธิการฯ 

และแลกปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของ
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UNESCO Associated Schools - ASPnet 

ที่ผู้ เข้าร่วมโครงการได้สังเกตการณ์การ

เรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน  

ในหลายด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมด้าน 

IT ของโรงเรียน ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้าน

อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง  

เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพใน

สังคม  

 

และอีกหนึ่ ง โ รง เ รี ยนที่ ผู้ เ ข้ า ร่ วม

โครงการไดม้โีอกาสไปเยีย่มชม คอื โรงเรยีน 

วัดดอนแจง จ.ราชบุรี โรงเรียนแห่งนี้จัด  

การเรียนการสอนให้กับเด็กไทยรวมถึงเด็ก

ไร้สัญชาติ ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลไทย เมื่อ พ.ศ. 2551 ที่เปิดโอกาสให้

เด็กต่างชาติ และเด็กไร้สัญชาติทุกคน  

มีโอกาสได้เรียนในระบบโรงเรียน ทั้งนี ้  

ผูอ้ำนวยการและบคุลากรของโรงเรยีนเองตา่ง

ก็มีวิสัยทัศน์ที่ดี เล็งเห็นสภาพของปัญหา

เด็กต่างชาติที่ต้องเผชิญกับการไม่สามารถ

เข้าเรียนได้ตามปกติ ต้องติดตามพ่อแม่ไป

ทำงาน หรอือยูท่ีบ่า้นโดยไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

โอกาสการพัฒนาตนเอง จึงได้เปิดรับ  

ลูกหลานเด็กต่างชาติโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ

ในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาใดๆ ปัจจุบัน

โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่างก็ร่วมมือ

กันในการพัฒนาโรงเรียน และได้รับการ

ช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ทั้งในด้านการ

สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน ครูผู้สอน 

และอุปกรณ์อื่นๆ จะเห็นได้ว่าการส่งเสริม

ให้เกิดสิทธิด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม

และทั่ วถึ งนั้น เป็นความมุ่ งมั่นของผู้ที่

เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทุกคน  

 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวทิยาศาสตร์ 

ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มี โอกาสเดินทาง  

ไปเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการรับรอง

จาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB 

(Man and Biosphere Program) ให้เป็น

แหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลกซึ่ง

v นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง  

ศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และด้าน

วัฒนธรรม ยังได้เดินทางไปยัง จ.อุดรธานี 

เพื่อเยี่ยมชมมรดกโลกทางประวัติศาสตร์

ของไทย คือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ซึ่งอยู่

ในระหว่างเตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกอีกหนึ่งแห่งของไทยเช่นกัน  

 

นอกเหนือจากการเยี่ยมชมสถานที่

สำคัญข้างต้นแล้ว คณะผู้เข้าร่วมโครงการ

ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่

สำคัญอันแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทยด้วย เช่น วัดพระแก้ว พระที่นั่ง

วิมานเมฆ และบ้านเบญจรงค์ เป็นต้น 

 

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่

สำนักเลขาธิการฯ ในครั้งนี้ ผู้ เข้าร่วม

โครงการได้เรียนรู้ทั้งในแง่วิชาการและ

สังคมไทย ขณะที่เจ้าหนา้ทีข่องไทยเองกไ็ด้

เรียนรู้แนวคิด ทัศนคต ิ และการทำงานที่ดี

ของผู้เข้าร่วมโครงการเช่นกัน 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 



การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษา
อาเซียน+3 
v    ขนิษฐา ห้านิรัติศัย 

vv วรมน เนาวโรจน์  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ได้จัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้าน

การศึกษาอาเซียน+3 (กลุ่มประเทศ

อาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชน

จีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียด

และรูปแบบในการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ

ด้านการศึกษากับประเทศอาเซียน จีน และ

เกาหลี และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ

ด้านการศึกษาอาเซียน+3 การประชุมจัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2553 ณ 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา จังหวัดภูเก็ต 

โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน  

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน 

ครั้งที่ 4 เป็นประธานการประชุม ผู้ เข้า

ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน

การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

The ASEAN Plus Three Senior 
Officials Ad Hoc Working Group 
Meeting on Education was attended by 
senior officials on education from the ten 
ASEAN nations together with China, 
South Korea and Japan. The objective 
of this event was to promote educational 
cooperation in East Asia in order to 
improve the quality of life for the people 
in the region. On this occasion, Thailand 
delivered a report on the ASEAN Plus 
Three draft action plan (2010 - 2017) 
and proposed the improvement of 
educational quality at every level, 
including vocational education. This 
event, which was organized by the 
Office of the Permanent Secretary for 
Education, took place at the Dusit Thani 
Laguna in Phuket from 16 to 18 June 
2010. 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

เกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนสำนัก

เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนองค์กรหลักของ

กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนเครือข่าย

มหาวทิยาลยัอาเซยีน ผูแ้ทนสำนกัเลขาธกิาร

ซีมีโอ และผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวง  

การต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม รวม  

ผู้ เข้าประชุมประมาณ 70 คน โดยมี  

รายละเอียดการประชุม ดังนี้  

 

1. การประชุมระหว่างรับประทาน
อาหารค่ำในกลุ่มประเทศอาเซียน

การประชุมระหว่างรับประทานอาหาร

ค่ำในกลุ่มประเทศอาเซียน (Working 

Dinner) จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 

เวลา 19.30 น. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจาก

กลุ่มประเทศอาเซียนในประเด็นสำคัญใน

ด้านการศึกษาก่อนที่จะมีการหารือกับกลุ่ม

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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ประเทศอาเซียนในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 

2553 เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การ

พิจารณาร่างขอบเขตการดำเนินงานของ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา

อาเซียน+3 (Terms of Reference of 

ASEAN Plus Three Senior Officials on 

Education) การดำเนินการจัดตั้งการ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ

อาเซียน+3 การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ

การด้านการศึกษาอาเซียน+3 และการ  

เตรียมการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

ด้านการศึกษาของอาเซียน+3 ครั้งที่ 1  

 

2. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ
ด้านการศึกษาอาเซียน+3

พิธีเปิดการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. ดร.ชินภัทร 

ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมกล่าว

ต้อนรับผู้เข้าประชุมและการเตรียมความ

พร้อมของประเทศไทยในการผลักดันความ

ร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน+3 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออก ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

และพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อร่วม

ก้าวสู่ประชาคมเอเชียตะวันออกที่มั่นคง

และยั่งยืน 

 

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา  

รายละเอียดของการประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ซึ่งมี

สาระสำคัญ ได้แก่ 



☛	 การพิจารณาร่างขอบเขตการ

ดำเนินงานของการประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน+3 

(TOR) 

☛	 การพิจารณารูปแบบการจัด

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา

อาเซียน+3 (ASEAN+3 Senior Officials 

Meeting on Education)  

 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุ โสด้าน  

การศึกษาของอาเซียน+3 มีภารกิจในการ

เสริมสร้ างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม

ประเทศอาเซียน+3 เพื่อส่งเสริมความ  

ร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก ตามวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียน  

+3 ที่ปรากฏในแถลงการณ์ร่วมของความ

ร่วมมือเอเชียตะวันออก ที่กล่าวว่า “เพื่อ

การเสริมสร้างและขยายความร่วมมือ

เอเชียตะวันออกเพื่อให้เกิดผลที่เป็น



รูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก”
 นอกจากนี้ การประชุม  

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียน+3   
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

ยังเป็นเวทีในการอภิปรายและเสนอข้อคิด

เห็นต่อการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษา

อาเซยีน+3 ซึง่ทีป่ระชมุคณะทำงานเฉพาะกจิฯ 

เห็นชอบให้จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน

การศกึษาของอาเซยีน+3 ในลกัษณะคูข่นาน

กับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ 

(SEAMEO High Officials Meeting) และ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา

ของอาเซียน (ASEAN Senior Officials 

Meeting on Education) 

 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ

ศึกษาอาเซียน+3 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศไทย โดยมี

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธาน

การประชมุและผูแ้ทนสาธารณรฐัประชาชน

จนีเป็นประธานร่วม 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะทำงาน

เฉพาะกิจด้านการศึกษาอาเซียน+3 ได้

พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน+3 

ระหว่างปี 2553 - 2560 และเห็นชอบให้

เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ

ศึกษาอาเซียน+3 ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นใน

เดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ประเทศไทยเพื่อ

พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการข้างต้น 

รา่งแผนปฏบิตักิารอาเซยีน+3 ระหวา่ง

ปี 2553-2560 ประกอบด้วยความร่วมมือ

ด้านการศึกษาในการสร้างประชาคมเอเชีย

ตะวันออก ที่ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้าน

การศึกษาที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

 

(1) การส่งเสริมให้มีการลงทุนด้าน

การศึกษาและการฝึกอบรมแก่เด็กและ

เยาวชนนอกระบบโรงเรียน รวมถึงการ

พัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา ประกอบ

ด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ครู 

คณาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา  

(2) การส่งเสริมความร่วมมือ การ

สร้างเครือข่าย การวิจัยและพัฒนาระหว่าง

สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ด้านการศึกษา 

(3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ่มการเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย โดยใช้  

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และ  

ส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่าง

มหาวิทยาลัย 

(4) การสนับสนุนกิจกรรมด้านการ

วิจัยและการแลกเปลี่ยนทุนและนักวิชา-

การในประเทศอาเซียน+3 ที่มีความสนใจ

ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ  

ดังกล่าว 

(5) การสร้างความพยายามในการ

เร่งรัดการออกวีซ่าให้แก่นักเรียน และ  

นักวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ง

เดินทางไปประเทศดังกล่าวเพื่อประโยชน์

ด้านวิชาการ 

(6) การปลูกฝัง เอกลักษณ์ เอเชีย

ตะวันออก ด้วยการส่งเสริมเกี่ยวกับการ

ศึกษาอาเซียนและการศึกษาเอเชียตะวัน-

ออกในภูมิภาค   

v หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค ครัง้ที ่1 วา่ดว้ย
ความรว่มมอืดา้นการศกึษาในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออก

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาค และ 
การสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก 
v ขนิษฐา ห้านิรัติศัย 

การประชุม เชิ งปฏิบั ติ การระดับ

ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

การแข่งขันในภูมิภาค และการสร้าง

ประชาคมเอเชียตะวันออก (REGIONAL 

WORKSHOP (1) Education Cooperation 

in East Asian Summit Countries for 

Regional Competitiveness and 

Community Building) ภายใต้หัวข้อ 

Education Cooperation in the EAS: 


From 10 to 12 May 2010, forty senior officials on education from the 

East Asian Summit Countries (ASEAN member countries, China, South 
Korea, Japan, Australia and New Zealand) attended a regional workshop 
on Education Cooperation for Regional Competitiveness and Community 
Building at the ASEAN Secretariat in Jakarta, Indonesia. Following a 
welcome message by the ASEAN Secretary - General, Dr. Surin Pitsuwan, 
Thailand’s Deputy Permanent Secretary for Education, Mrs. Sivika 
Metavatchaikul, presented a national report on education cooperation. 
Emphasis was given to strengthening cooperation to achieve quality 
improvements in educational administration, developing life - long learning 
opportunities and promoting cross - cultural understanding. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

Identifying Priorities and Developing 

Strategies จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 

พฤษภาคม 2553 ที่สำนักเลขาธิการ

อาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาจาก

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (ประเทศ

อาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์) และองค์การระหว่างประเทศ 

รวมทั้งหมด 40 คน โดยประเทศไทยมีนาง

ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม  

 

สาระสำคัญของการประชุม
1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ

อาเซียน กล่าวถึงความสำคัญของการผนึก

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เพื่ อ เสริมสร้ างศักยภาพเยาวชนและ

พลเมืองของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันใน

ประชาคมโลก รวมถึงการใช้การศึกษาเป็น

กลไกในการสรา้งประชาคมเอเชยีตะวนัออก

ให้มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง 

 

2. ดร.ฟิลิปป์ แมคแคนซี จากสภา

การศึกษาออสเตรเลีย กล่าวถึงความเป็น

พลวัตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มี

จำนวนพลเมืองถึงครึ่งหนึ่งของโลก มีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การศึกษาเป็น  

สิ่งจำเป็นในการสนองตอบความต้องการ

ทางการศกึษาในภมูภิาค ลดความเหลือ่มลำ้ 

ทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต  

 

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำ

ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน  

การศึกษาในภูมิภาค ดังนี้ 



ข้อเสนอที่ 1 การเสริมสร้าง

ประชาคมเอเชยีตะวนัออกใหม้ศีกัยภาพ

และการลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาส

ทางการศึกษาภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

ข้อเสนอที่ 2 การเสริมสร้างความ

ร่วมมือด้านการศึกษาตามที่ผู้นำเอเชีย

ตะวันออกได้ให้การรับรอง 

ข้อเสนอที่ 3 การแต่งตั้งคณะ

ทำงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมความ 

ร่วมมือด้านการศึกษา 

ข้อเสนอที่ 4 กรอบการดำเนินงาน

ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือด้านการศึกษา คือ การ

พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านการศึกษาในภูมิภาค การส่งเสริมการ

ประเมินผลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

กิจกรรมความร่วมมือ และการเผยแพร่แนว

ปฏิบัติที่ดีของความร่วมมือด้านการศึกษา

ในภูมิภาค 

 

3. การนำเสนอรายงานประเทศ  

เกี่ ยวกับข้อคิด เห็นความร่ วมมือด้ าน  

การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 3.1 ประเทศไทย : ให้ความ

สำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม การ

พัฒนาการศึกษาในภูมิภาคประกอบด้วย

การเพิ่มจำนวนการเคลื่อนย้ายนักเรียน 

และคณาจารย์ รวมทั้งการที่กระทรวง

ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ก ร อ บ

อาเซียน+3 ได้แก่ การประชุมคณะทำงาน

เฉพาะกจิดา้นการศกึษาในกรอบอาเซยีน+3 

เวทีผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกในปี 2550 

และปี 2551  

 3.2 บรูไนดารุสซาลาม : ให้

ค ว า ม ส ำ คั ญ ต่ อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร

พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการสอน

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ การสร้างนวัตกรรม การ  

ส่ ง เสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผสมผสานในหลักสูตรการศึกษา การเรียนรู้

ตลอดชีวิต นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ 

 3.3 กัมพูชา : ให้ความสำคัญ

ต่อการฝึกหัดครู การสร้างประชาคมเอเชีย

ตะวันออก การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ในภูมิภาค การพัฒนาด้านอาชีวศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และการถ่ายโอนหน่วยกิต รวมทั้งการจัด

ทำกรอบพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

การลดช่องว่างการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกดว้ยการแลกเปลีย่น 

ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ทุนการ

ศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนและ

การสอน 

 3.4 อินโดนีเซีย : ให้ความ

สำคัญต่อการพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ด้วยการจัดตั้งคณะทำงาน

เฉพาะกิจด้านการพัฒนาบุคลากรทาง  

การศกึษา และครใูนภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

การจัดโครงการฝึกอบรมครู เพื่อลดช่องว่าง

คุณภาพการศึกษาในภูมิภาค เปิดโอกาส

ให้ประเทศสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนแนว

ปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาการศึกษา รวม

ถึงการสร้างโอกาสการได้รับความรู้ และ

การแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน 

 3.5 สปป. ลาว : ให้ความ

สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการจัดการ

ศึกษาเพื่อปวงชน การส่งเสริมการเรียนการ

สอนแบบคละชั้นในภูมิภาคและการสร้าง

ก ล ไ ก ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 

นอกจากนี้ผู้แทน สปป ลาวยังเสนอให้มี

ความร่วมมือในการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ

สั้นและระยะกลางเพื่อสร้างประชาคม

เอเชียตะวันออกในภูมิภาคด้วย 

 3.6 มาเลเซีย : ให้ความสำคัญ

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ อ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยการจัดทำ
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ระบบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโลก 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน

มาเลเซีย รวมทั้งเสนอให้เสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน

คณิตศาสตร์และการคำนวณ การจัดการ

ศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการ

จัดการศึกษาเพื่อปวงชน และการจัดการ

ศึกษาตามทักษะในศตวรรษที่ 21  

 3.7 สหภาพพม่า : ให้ความ

สำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือใน

กรอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน การดำเนิน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น  

พื้นฐานโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้

สหประชาชาติ นอกจากนี้สหภาพพม่า 

เสนอให้ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และการฝกึอบรม โดยเฉพาะดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 3.8 ฟลิปิปนิส์ : ใหค้วามสำคญั

ต่อการพัฒนาและการดูแลเด็กปฐมวัยด้วย

การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน 

การจัดการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษาโดยใช้ 

ICT การศึกษาภาษาแม่ - พหุภาษา การ

จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน

การส่ ง เสริมการ เคลื่ อนย้ ายนัก เ รี ยน 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการจัด

แหล่งกองทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน

การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียนด้วย  

 3.9 สิงคโปร์ : ให้ความสำคัญ

ต่อการลงทุน เพื่ อพัฒนาศักยภาพครู 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ศึกษา การจัดทำแผนแม่บท ICT ด้านการ

ศึกษา การพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม 

ความร่วมมือภายใต้โครงการ School 

Twinning โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน 

และเจา้หนา้ที ่ รวมทัง้การหมนุเวยีนเจา้ภาพ

จัดกิจกรรม เช่น โครงการค่ายเยาวชน และ

การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม 

 3.10 เวียดนาม : ให้ความ

สำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ

ศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำการวิจัย 

นอกจากนี้ยังได้เสนอจัดทำโครงการจัดการ

ศึกษาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การป้องกัน

สภาพแวดล้อม และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์

การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเอเชีย

ตะวันออก  

 3.11 ออสเตรเลีย : ให้ความ

สำคัญต่อการสนับสนุนความร่วมมือด้าน

การศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะ

การประกันคุณภาพการศึกษา และการ

พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ

เคลื่อนย้ายนักเรียนและนักวิชาการ 

  3.12 สาธารณรฐัประชาชนจนี : 

ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเคลื่อน

ย้ายนักเรียนในภูมิภาค การแลกเปลี่ยน

เยาวชน การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และการฝึกอบรม การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศ

เอเชียตะวันออก การรับรองคุณวุฒิการ

ศึกษาระหว่างกันในภูมิภาค 

 3.13 ญี่ปุ่น : ให้ความสำคัญต่อ

การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

ดำเนินโครงการ Green Asia การป้องกัน

ภัยพิบัติธรรมชาติ และคุ้มครองสุขภาพ 

ความร่วมมือภายใต้กรอบความมั่งคั่งทาง

ทะเล การแลกเปลีย่นประชาชนกบัประชาชน 

 3.14 สาธารณรัฐเกาหลี : ได้

เปลี่ยนบทบาทจากประเทศผู้ รับความ  

ช่ วยเหลือ เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือใน

ปัจจุบัน พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายในการ

พัฒนาการศึกษาของชาติทุกระดับ การ  

ส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนของประเทศ การพัฒนา

หลักสูตร และตำราเรียน การกำหนด

นโยบายครู เป็นต้น 

 3.15 นิวซีแลนด์ : มีความ  

ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในหลาย

ระดับ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพทั้งภาครัฐ และ

เอกชน และโครงการเครือข่าย Ednet ที่มุ่ง

เน้นความสำคัญทางด้านคณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ การเรียนภาษา การใช้ ICT 

การฝึกอบรมด้านเทคนิค และอาชีวศึกษา 

การปฏิรูประบบการศึกษา รวมทั้งการ

พัฒนากรอบมาตรฐานการศึกษา และการ

จัดการศึกษาข้ามพรมแดน  

 

ในระหว่างการประชุม สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามเสนอเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมรัฐมนตรี ด้านการศึกษา

เอเชียตะวันออกในปี 2554 ที่เวียดนาม 

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ตอบรับการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะ

กิจด้านการศึกษาในกรอบเอเชียตะวันออก

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 

2553 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย   
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

การจัดการปฐมนิเทศและพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน   
ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2553 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ จั ด ก า ร

ปฐมนิ เทศและพิธีมอบทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของ

รัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2553 จำนวน 60 

ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนประจำของรัฐ Selangor ได้แก่ 

โรงเรียน Gombak Integrated Boarding 

School และโรงเรียน Rawang Integrated 

Boarding School เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2553 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

จ.สงขลา โดยมีผู้แทนจากสถานกงสุล

มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ผู้แทนสำนักบริหารยุทธศาสตร์และ



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

บูรณาการการศึกษาที่ 11 และผู้บริหาร

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร่วมเป็น

เกียรติในพิธีรับมอบทุน 

  

ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนกระทรวง

ศึกษาธิการไทย กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ

โดยกล่าวขอบคุณรัฐบาลมาเลเซีย และ

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ที่ได้ให้การ

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วม

ผลักดันการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทยให้บังเกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 

สำหรับพิธีมอบทุนการ

ศึกษา Mrs. Hajah Norlia 

Mohd Shuhaili, Deputy 

Director of Cluster School 

Division ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ

ผู้แทนมาเลเซีย ได้กล่าว

แสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่

ได้ดำ เนินการคัด เลือกนัก เรียนระดับ

มัธยมศึกษา จำนวน 60 คน เพื่อไปศึกษา

ต่อที่ประเทศมาเลเซียและจัดพิธีมอบทุน

การศึกษาในครั้งนี้ โดยผู้แทนสถานศึกษา

ของมาเลเซียทั้งสองแห่งได้กล่าวสรุปภาพ

รวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน และ  

การเรียนการสอนในโรงเรียน โดย Mrs. 

Hajah Norlia Mohd Shuhaili ได้มอบ

ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่รับทุนใน

โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการ

ปฐมนิเทศและเดินทางไปประเทศมาเลเซีย

จำนวนทัง้สิน้ 57 คน (ชาย 30 คน และหญงิ 

27 คน) มผีูส้ละสทิธิ ์3 คน   

v โกมุที ยมลนันทน์ 
 

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

The Ministry of Education 
organized an award ceremony and 
orientation for the fifty seven high 
school students selected for the 
2010 Malaysian Government 
Scholarships at Hat Yai Rat 
Prachasan School in Songkhla 
province on 25 April 2010. The 
scholarship recipients, thirty boys 
and twenty seven girls, will pursue 
their studies at Gombak Integrated 
Boarding School and Rawang 
Integrated Boarding School in 
Malaysia’s Selangor State. The event 
was chaired by the Inspector-
General Mr. Kamol Rodklai and Mrs. 
Hajah Norlia Mohd Shuhaili, Deputy 
Director of the Cluster School 
Division, Malaysia. 
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การติดตามประเมินผลและเยี่ยมนักเรียนทุน
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส 
v    ยุวดี ภูริโภไคย 

vv ภัสศรี ศิริประภา 

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2553   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์ 

เมฆธวัชชัยกุล) และคณะเจ้าหน้าที่จาก

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไป

ติดตามประเมินผลและเยี่ยมนักเรียนทุน

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในสถาบัน

การโรงแรม Cesar Ritz ซึ่งเป็นสถาบันการ

โรงแรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ณ 

เมือง Brig ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ

สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Le 

Mans ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสนี้   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะพูด

คุยกับนักเรียนทุนโดยได้กล่าวถึงโครงการ 

1 อำเภอ 1 ทุน ในภาพรวมและแนะนำ


On  June 15 - 16  2010, Mrs. Sivika Mektavatchaikul, Deputy 

Permanent Secretary together with the public relations officers from the 
Bureau of International Cooperation, the Office of the Permanent Secretary 
visited the students under the ODOS Project at Cezar Ritz Colleges in Brig, 
Switzerland which are the world leaders in international hospitality and 
tourism management education as well as a  the higher educational 
institutes in Le Mans, France. On this occasion, the Deputy Permanent 
Secretary  informed the students about the background and the 
achievement of the ODOS and gave the guidance for the future 
professional in both public and private sectors. With regard to the public 
sector, it is necessary for them to follow the regulations of the Office of the 
Civil Service Commission. In addition she advised them  to be a new 
generation in the education reform and work together for the benefit of the 
Thai society as well as wrote essays on the ODOS project on the viewpoint 
of the ODOS students in order to be the reference of the educational 
administrators. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

v หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

vv นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แนวทางการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ

และเอกชน ซึ่งในภาครัฐนั้นให้ปฏิบัติตาม

เกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่เป็นกรณีพิเศษ

สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 

พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนทุนโดยให้

เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีลักษณะของคนไทย

รุ่นใหม่ในยุคปฏิรูปการศึกษาให้เป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่นักเรียนไทย พยายามรวมกลุ่ม

กันเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้

หมั่นทบทวนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้ให้นักเรียน

ทุนเขียนเรียงความแนะนำตัวเองและเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 

ทุนในมุมมองของนักเรียนเพื่อไว้เป็นข้อมูล

ประกอบการบริหารจัดการโครงการต่อไป 

 

สถาบันการโรงแรมCesarRitz
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ

คณะได้เข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับ Mr. Daniel Gutzwiller ประธาน

สถาบันการโรงแรม Cesar Ritz และ  

คณะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนทุน โดย

มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลการเรียนและ

ปัญหาของนักเรียนทุน ซึ่งพบว่านักเรียนทุน

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในสถาบัน

การโรงแรมแห่งนี้ส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี

และมีความประพฤติดี แม้จะมีนักเรียน

บางคนที่มีปัญหาด้านการเรียนอยู่บ้างแต่

ทางอาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักงานผู้ดูแล

นักเรียนได้ช่วยกันแนะนำและติดตามดูแล

อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่ศึกษา

ในสถาบันการโรงแรม Cesar Ritz ณ เมือง 

Brig สำเร็จการศึกษาแล้ว 12 ราย และ

นักเรียนทุนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งกำลังจะ

สำเร็จการศึกษาภายในปี 2554 

 

สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมืองLe
Mans

สำหรับการติดตามผลและตรวจเยี่ยม

นักเรียนทุนที่ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี

อุดมศึกษา ณ เมือง Le Mans ประเทศ

ฝรั่งเศส พบว่านักเรียนทุนส่วนใหญ่ศึกษา

ในสาขาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์มีผล

การเรียนระดับปานกลาง - ดีมาก โดยมี

นักเรียนทุนจำนวน 2 รายได้รับทุนรัฐบาล

ฝรั่งเศสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ปัจจุบัน

ยังคงมีนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ใน

สถาบัน ณ เมืองต่างๆ ของฝรั่งเศสจำนวน

กว่า 180 คน ทั้งนี้ การบริหารจัดการ  

เกีย่วกบันกัเรยีนทนุโครงการ 1 อำเภอ 1 ทนุ

ที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์-

แลนด์ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน  

ผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส โดย

มีนายอริยะ สกุลแก้ว อัครราชทูต ที่ปรึกษา

ฝ่ายการศึกษาเป็นหัวหน้าสำนักงาน   
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โครงการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ
v	 สมทรง งามวงษ ์

vv รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี 

โครงการการพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการภัยพิบัติเป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และ JICA โดย

รัฐบาลญี่ปุ่ นได้อนุมัติ โครงการความ  

รว่มมอืทางวชิาการเพือ่พฒันาศกัยภาพดา้น 

การบรหิารภยัพบิตั ิ(Capacity Development 

in Disaster Management) แผนที่ 1 ระยะ

เวลา 2 ป ี เริม่ดำเนนิการตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 

2549 - กรกฎาคม 2551 ซึ่งแบ่งเป็น   

3 ระยะ คือ (1) การเตรียมการ (2) การ

ดำเนินโครงการ และ (3) กิจกรรมต่อเนื่อง 

โดยมี วั ตถุประสงค์ เพื่ อ เพิ่ มขีดความ

สามารถให้แก่กรมป้องกันและบรรเทา



Capacity Building in Disaster Management is a collaborative project 
involving the Ministry of Education, the Department of Disaster Prevention 
and Mitigation under the Interior Ministry and the Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Between 2006 and 2008, the project targeted 
three disaster prone areas: Phuket (tsunami), Chumphon (flooding) and 
Mae Hong Son (landslide). On 8th June 2010, the Japanese government 
endorsed the second four-year plan in which the main focus is flooding.   
As a first step, the JICA specialists met with Mrs. Sivika Mektavatchaikul, the 
Deputy Permanent Secretary for Education to discuss the most effective 
ways to extend and disseminate knowledge and information on disaster 
management for teachers and students who live in provinces prone to 

natural disasters. 

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

สาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานหลักและ

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องด้านการจัดการ  

ภัยพิบัติในการดำเนินภารกิจและหน้าที่

เกี่ยวกับการจัดภัยพิบัติของประเทศ และ

พัฒนาขีดความสามารถในการเตรียม

ความพร้อมให้แก่ประชาชนด้านการจัดการ

ภัยพิบัติ รวมทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งใน

การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันภัยพิบัติ  

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

 

ในการดำ เนินการตามโครงการ  

ดังกล่าวมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 

6 ด้าน โดยมีกระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน

คณะทำงานด้านการศึกษาการป้องกัน  

ภัยพิบัติในโรงเรียน ซึ่งการดำเนินงาน  

ดั งกล่าวได้คัด เลือกโรง เรียนต้นแบบ   

9 โรงเรียน จากพื้นที่ เสี่ยงภัยในพื้นที่  

เป้าหมาย 3 แห่ง คือ จังหวัดภูเก็ต (เน้นภัย

พิบัติด้านสึนามิ) จังหวัดชุมพร (เน้น

อุทกภัย) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เน้น  

แผ่นดินถล่ม) นอกจากนี้ยังมีการจัดการ

อบรมปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่สถาน

ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญ

สถานการณ์ภัยพิบัติแก่โรงเรียนต้นแบบ

จาก 3 จังหวัด พร้อมกันนี้ กระทรวง

ศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการ

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ  

ผู้เชี่ยวชาญ JICA จัดทำคู่มือการป้องกัน

ภัยพิบัติทั้งภัยน้ำท่วม ดินถล่ม และสึนามิ 

สำหรับครูและนักเรียนจำนวน 32,256 เล่ม 

เพื่อจัดส่งไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อใช้

เป็นตำราการสอนให้นักเรียนรู้จักตระหนัก

ถึงภัยธรรมชาติและหาทางป้องกันอย่าง

เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการในระยะแรกได้

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

  

บัดนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาอนุมัติ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการจาก

รัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ 2552 

ภายใต้ชื่อ “The Project on Capacity 

Development in Disaster management 

in Thailand (Phase II)” ซึ่งจะเริ่มต้นการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2553 

โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด   

4 ปี แต่จะเน้นภัยพิบัติเฉพาะน้ำท่วม

เท่านั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญ JICA 

ภายใต้โครงการการจัดการภัยพิบัต ิ ระยะที ่ 

2 ได้เดินทางมาประเทศไทย ระหว่าง  

วันที่ 8 - 17 มิถุนายน 2553 เพื่อประชุม

หารือกับคณะทำงานโครงการฯ และลง  

พืน้ทีเ่ปา้หมายเพือ่สำรวจขอ้มลูความพรอ้ม

ในการดำเนินโครงการฯ โดยในวันที่ 8 

มิถุนายน 2553 คณะผู้เชี่ยวชาญได้  

มาเยือนกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเยี่ยม

คารวะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ  

โครงการฯ กับรองปลัดกระทรวงศึกษา-  

ธิการ (นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) ณ ห้อง

ประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ในการนี ้

กระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีที่จะให้

ความรว่มมอืกบัโครงการฯ จนบรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายและหวั งว่ าการดำ เนิน

โครงการดังกล่าวจะสามารถขยายผลการ

พัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติให้

แก่ครูและนักเรียน รวมถึงชุมชนในจังหวัด

ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติให้สามารถป้องกัน

ชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและส่วนรวม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

v นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



��


ดงพญาเยน็-ดงพญาไฟ

หลายทา่นคงเคยไดย้นิชือ่ “ดงพญาเยน็” 
มาแล้ว แต่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวว่าผืน
ป่าดงดิบขนาดใหญ่ของไทยแห่งนี้ได้ขึ้น
ทะเบยีนมรดกโลกไปแลว้ในนามของ “ผนืปา่
ดงพญาเยน็ - เขาใหญ”่ เมือ่ป ีพ.ศ. 2548 

 
ดงพญาเย็นเป็นผืนป่าแถบเทือกเขา  

พนมดงรกั มคีวามยาว 230 กโิลเมตร เชือ่ม
ตอ่ระหวา่งอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่อทุยาน
แห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษา
พนัธุส์ตัวป์า่ดงใหญ ่รวมผนืปา่ทัง้ 4 แหง่นีม้ี
พื้นที่ถึง 3.8 ล้านไร ่ ซึ่งเท่ากับประมาณ 
6,155 ตารางกโิลเมตร 

ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
มรดกโลกด้านธรรมชาติของไทย 
v เรื่องและภาพ : สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 

 

Spanning 230 kilometers along the Phnom Dong Rek mountain, 
the Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex was once a dense 
and impenetrable jungle. Since Khao Yai was declared Thailand’s 
first national park in 1962, this forest complex has been much 
favored by birdwatchers, trekkers and campers in and outside 
Thailand. Covering 6,155 square kilometers, Dong Phayayen is 
divided into 4 national parks : Khao Yai, Thab Lan, Pang Sida and   
Ta Phraya. This forest complex is home to over 800 species of fauna, 
112 mammals, 392 birds, and 200 reptile and amphibian. With its 
diverse flora and fauna, the Dong Phayayen-Khao Yai Forest 
Complex is one of the world’s most important hubs for biological 
studies. 

บทความมรดกโลกบทความมรดกโลก
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

 
ผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าดงดิบลึกลับ 

รกชัฏที่น่าสะพรึงกลัวที่ขวางกั้นภาคอีสาน
ของไทยให้แยกออกจากภาคกลาง เป็น  
ต้นตอของตำนานความยากลำบากใน  
การเดินทางในสมัยโบราณ จนได้รับการ  
ขนานนามวา่ “ดงพญาไฟ” เพราะเตม็ไปดว้ย  
ฝูงสัตว์ดุร้าย มีเจ้าป่าเจ้าเขา และไข้ป่า   
รวมทั้งอาจจะมีไฟป่าเป็นครั้งคราว เพิ่งจะ
มาเปลี่ยนชื่อเป็น “ดงพญาเย็น” ในสมัย
รัชกาลที ่ 5 เมื่อโปรดให้สร้างทางรถไฟสาย
กรงุเทพฯ - นครราชสมีา ทำใหม้กีารเดนิทาง
สะดวกขึ้นและมีการเปิดป่า มีราษฎรบุกรุก
ยดึพืน้ทีท่ำกนิ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอม-
เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 จงึโปรดใหเ้ปลีย่น
ชื่อป่าผืนนี้เป็น “ป่าดงพญาเย็น” เพื่อให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และเกิดความร่มเย็นแก่
ราษฎรทีอ่ยูอ่าศยัใกลเ้คยีง 

อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของไทย

เขาใหญไ่ดร้บัการประกาศเปน็อทุยาน
แหง่ชาตมิาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) 
นบัเปน็อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของประเทศ
ไทย เป็นเขตมรดกโลกที่นักธรรมชาติวิทยา 
นักนิยมไพร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีที่สุดและไป  
ทอ่งเทีย่วกนัมากทีส่ดุ 

 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่กว้าง

ขวางถึง 1.35 ล้านไร ่ หรือประมาณ 2,168 
ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีขนาดเล็กกว่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยาน
แห่งชาติทับลาน แต่กระนั้นก็มีความอุดม
สมบรูณแ์ละรกัษาสภาพปา่ไม ้สตัวป์า่ไวไ้ด้
อย่างด ี เพราะ 80% เป็นป่าดงดิบเขียวขจี
ตลอดป ี จนเคยได้รับยกย่องจากคณะ
กรรมการอุทยานแห่งชาติของโลกในการ
ประชุมเมื่อป ี พ.ศ. 2515 ให้เป็น “อุทยาน
หนึง่ในหา้ของโลก” ทีย่งัคงความเปน็ธรรมชาต ิ
ไวไ้ดอ้ยา่งเกดิประโยชนส์งูสดุ 

 
รัฐบาลไทยเคยเสนออุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ให้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ป ี พ.ศ. 
2533 แตไ่มผ่า่นเกณฑก์ารพจิารณา จงึตอ้ง
ปรับแผนใหม่โดยเพิ่มเติมผืนป่าที่ติดต่อกัน

ไปจนถงึชายแดนดา้นตะวนัออกของกมัพชูา 
รวมผืนป่าทีย่าวตอ่เนื่องกนัไปเป็นช่วงๆ อีก 
3 แห่ง เพื่อให้มีพื้นที่ยาวและกว้างใหญ่
เพยีงพอสำหรบัการอนรุกัษท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
จึงได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นแหล่ง
มรดกโลก 

 
อยา่งไรกต็าม อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่

นี้ก็ครอบคลุมพื้นที่ราบสูงตั้งแต ่ 600 เมตร
ถงึ 1,000 เมตร และบางแหง่สงูถงึ 1,500 เมตร 
ในจังหวัดนครราชสีมา สระบุร ี นครนายก 
และปราจีนบุร ี แต่มีถนนและทางหลวง  
ตัดผ่านพื้นที่รอบๆ อุทยานทำให้สะดวกใน
การคมนาคม และทำให้มีนักท่องเที่ยว  
เดินทางไปเที่ยวที่นี่ปีละ 4 หมื่นคนเมื่อเปิด  
อุทยานใหม่ๆ และเพิ่มเป็นปีละ 7 แสนคน  
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลไทย  
ต้องประกาศปิดเขาใหญ่ไม่ให้นักท่องเที่ยว
เขา้ไปคา้งคนืในอทุยานอยูร่ะยะหนึง่ แลว้จงึ
ค่อยๆ เปิดเป็นที่พักอย่างจำกัดในระยะ  
ต่อมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์  
พนัธุไ์มแ้ละสตัวป์า่ 

 
ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยาน
แหง่ชาตเิขาใหญ่

ผืนป่าใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางตั้งแต่
ตีนเขาไปจนถึงยอดเขาสูงนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
28°c ในหนา้ร้อน และ 17°c ในหนา้หนาว 
ทำให้มีพืชและสัตว์หลากหลายพันธุ์อาศัย
อยู่อย่างอุดมสมบูรณ ์ เพราะพื้นที่มีทั้ง  
ปา่ดบิชืน้ ปา่ดบิแลง้ และปา่ดบิเขา สลบัดว้ย
ทุ่งหญ้าและเทือกเขาน้อยใหญ่
สลับซับซ้อนกัน เช่น เขาเขียว   
เขาร่ม เขาแหลม เขาสามยอด   
เขาฟา้ผา่ เขากำแพง เขาสมอปนู 
เป็นต้น เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร
หลายสาย เช่น ลำตะคอง   
ลำพระเพลิง ลำมูลบน ลำแซะ 
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำมูล แม่น้ำ  
บางปะกง กับมีน้ำตกที่สวยงาม  
หลายแห่ง เช่น น้ำตกสาลิกา 
นางรอง ตาดตาภู ่ ตาดตาคง   
เหวนรก เหวสวุตั เปน็ตน้ ซึง่แหลง่
น้ำทางเหนือไหลลงสู่แม่น้ำมูลซึ่ง

เป็นแควสำคัญของแม่น้ำโขง ส่วนแหล่งน้ำ
ทางใตไ้หลลงสูแ่มน่ำ้เพชรบรูณ ์

 
สัตว์ป่าที่ชุกชุมที่สุดได้แก ่ช้าง ซึ่งเชื่อ

ว่ามีมากถึง 200 ตัว และ ชะนีพันธุ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะชะนีมงกุฎ (Crowned Gibbon) 
และ ชะนมีอืขาว (White-handed Gibbon) 
ชนิดขนขาวและชนิดขนดำ นอกจากนี้ยังมี
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราไม่ค่อยจะรู้จักอีก 
25 ชนิด รวมทั้งหมาไนเอเชีย หม ี เสือโคร่ง 
กระทงิ กวางชนดิตา่งๆ ลงิกงั สว่นนกทีพ่บมี
มากถึง 392 ชนิด รวมทั้งนกอพยพและ  
นกท้องถิ่น โดยเฉพาะนกแก๊กพบได้ทั่วไป 
กบันกเงอืกกรามชา้ง (Wreathed Hornbill) 
ทีอ่พยพมาทำรงัและผสมพนัธุว์างไขจ่ำนวน
มากหลายร้อยตัวบนเขาสามยอดในช่วง
เดอืนสงิหาคม - กนัยายน สว่นนกทอ้งถิน่ที่
สวยงามไดแ้กป่ระเภท ไกฟ่า้ ไกป่า่ 

 
สำหรบัพชืพรรณไมใ้นอทุยานเขาใหญ่

มมีากกวา่ 2,500 ชนดิ เชน่ ไครย้อ้ย เงาะปา่ 
ชมพู่น้ำ ชะมด พะยอมดง เพกา มะเดื่อ 
โมกมนั ยางปาย ยางโอน ลำพปูา่ สา้นชา้ง 
สา้นหึง่ อนิทนลินำ้ ฯลฯ 

 
นอกจากนี้ยังมีแมลงกว่า 5,000 ชนิด   

ผเีสือ้กวา่ 216 ชนดิ และแมลงปอจำนวนมาก 
 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับว่าเป็น

แหล่งศึกษาทางด้านชีววิทยาที่สำคัญมาก
แห่งหนึ่งของโลก และจัดได้ว่าเป็นอุทยาน
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แห่งชาติที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ ์ 
ผืนป่าดงดิบและชีวภาพที่หลากหลายของ
โลกทเีดยีว 

 
อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน

ชือ่ “ทบัลาน” อาจจะไมค่อ่ยเปน็ทีรู่จ้กั
กันมากนักในหมู่นักท่องเที่ยว แต่ก็เป็น
อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับที ่ 2 
ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 
ตารางกโิลเมตร หรอื 1.4 ลา้นไร ่อยูใ่นเขต 4 
อำเภอ คอืปกัธงชยั ครบรุ ีและวงันำ้เขยีว ใน
จังหวัดนครราชสีมา และในเขตอำเภอนาด ี
จงัหวดัปราจนีบรุ ี

 
สภาพเป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่า  

เตง็รงั และปา่เบญจพรรณทีอ่ดุมสมบรูณ ์มี
ภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนของเทือกเขา  
พนมดงรัก เขากำแพงต่อเนื่องจากทิวเขา  
ดงพญาเยน็และเขาใหญ ่จงึมหีบุเหว นำ้ตก
ขนาดใหญ ่ และยอดเขาสูงเกือบ 1,000 
เมตรอยู ่ เป็นต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหล
มารวมกนัเปน็แมน่ำ้มลูกบัแมน่ำ้บางปะกง 

 
บรเิวณทุง่ราบและเชงิเขาดา้นตะวนัตก

เป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทยที่

ปราจีนบุรีและในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว  
อกีสว่นหนึง่ 

 
ลักษณะทั่วไปเป็นป่าบนเทือกเขาสูง

สลบัซบัซอ้น และเปน็สว่นหนึง่ของเทอืกเขา
บรรทัดซึ่งทอดยาวต่อเนื่องมาจากอุทยาน
แหง่ชาตเิขาใหญก่บัอทุยานแหง่ชาตทิบัลาน 
และยงัทอดยาวตอ่ไปจนถงึอทุยานแหง่ชาติ
ตาพระยาจนจรดแดนกมัพชูา 

 
อุทยานแห่งชาติปางสีดาเดิมเป็น  

หน่วยงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ ราบ  
เชิงเขา ตามโครงการพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมามีการ
สำรวจพบสภาพป่าและต้นน้ำลำธารที่
สมบูรณ ์ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นวนอุทยาน  
ในป ี พ.ศ. 2521 จากการสำรวจพื้นที ่ 
โดยรอบในเวลาต่อมาพบว่าสภาพป่าอุดม
สมบูรณ ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่รักษาไว้ได้
ถึงร้อยละ 95 เช่นป่าไม ้ สัตว์ป่า ทิวทัศน์ที่
สวยงาม น้ำตกเช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตก  
นำ้โตน นำ้ตกผาตะเคยีน เปน็ตน้กำเนดิของ
แม่น้ำบางปะกงซึ่ ง เป็นเส้นเลือดใหญ ่ 
หลอ่เลีย้งประชาชนในภาคตะวนัออก จงึได้
ประกาศเปน็อทุยานแหง่ชาตใินป ีพ.ศ. 2525 

 
สภาพปา่ในอทุยานแหง่ชาตปิางสดีานี้

สมบรูณร์อ้ยละ 95.3 สว่นใหญเ่ปน็ปา่ดบิชืน้
ผสมป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่า
เบญจพรรณ และป่าดิบเขา แม้จะเคยถูก
บุกรุกบ้าง แต่ก็ได้มีการปลูกป่าทดแทนไป
เปน็สว่นใหญ ่

 
พรรณไม้ที่พบมากในป่าเบญจพรรณ

ได้แก ่ มะค่าโมง ประดู ่ ตะแบกใหญ ่ ซ้อ 
ตนีนกแดง สมอพเิภก กวา้ว สว่นปา่เตง็รงัที่
มีสภาพเป็นดินลูกรัง มีสีแดงหรือดินปน
ทรายกพ็บไมเ้ตง็ รงั เหยีง พลวง มะขามปอ้ม 
รกฟา้ 

 
ใน เขตป่ าดงดิบชื้ นสู งจากระดับ  

น้ำทะเล 4,000-1,000 เมตร มีไม้วงศ์ยาง
จำนวนมาก เชน่ ยางกลอ่ง ยางขน ยางเสีย้น 
กระบาก สูงขึ้นไปมียางปาย ยางควน และ

อุดมสมบูรณ์ที่สุด เป็น
เอกลักษณ์ของอุทยาน
แห่งนี ้ ต้นลาน เป็นพรรณ
ไ ม้ ดึ ก ด ำ บ ร ร พ์ ต ร ะ กู ล
ปาล์มขนาดใหญ ่แข็งแรง 
เติบโตช้า ใบกลมคล้าย
พดั ลำตน้สงู 15 - 20 เมตร 
ชอบขึ้นเป็นดงใหญ ่ อายุ
ประมาณ 50 ปจีงึออกดอก
สีเหลือง สวยงามที่ยอด

เป็นจำนวนหลายล้านดอกต่อหนึ่งต้น เมื่อ
ตกลูกเป็นผลแก่แล้วต้นแม่ก็จะตายไป จึง
เป็นพรรณไม้ที่สูญพันธุ์ได้ง่าย ต้นลานและ
ใบลานใช้ประโยชน์ได้มากมายในชีวิต
ประจำวนัของชาวบา้น รวมทัง้ใช ้“จาร” เปน็
คัมภีร์ในศาสนาพุทธสมัยโบราณ ส่วนราก
ใชฝ้นกนิแกร้อ้นใน แกไ้ขห้วดัอกีดว้ย 

 
ที่ป่าทับลานนี้มีสัตว์ป่าไม่ต่ำกว่า 321 

ชนดิ เชน่ ชา้งปา่ (เคยมถีงึ 200 ตวั) กระทงิ 
ววัแดง กวาง เกง้ เสอืโครง่ หมคีวาย เลยีงผา 
หมาไน แมวปา่ แมวดาว และนกนานาชนดิ 
ส่วนพันธุ์ไม้หายากมีมากเช่น เหียง พลวง 
แดง ประดู ่ พะยูง ชิงชัน ยางแดง ยางขาว 
ตะเคยีนทอง กะบก แคทราย มะคา่โมง ฯลฯ 
โดยเฉพาะตน้ตะเคยีนทองทีป่า่ทบัลานนีพ้บ
ตน้ขนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย ขนาด 10 
คนโอบ อายุหลายร้อยป ี ชาวบ้านถือว่า
เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเกี่ยวพันกับ  
พุทธประวัติและมีความเชื่อว่าเป็นที่อาศัย
ของนางตะเคยีน 

 
ในอดีตผืนป่าทับลานนี้เคยเป็นเขต

พื้นที่สีชมพ ู แต่ก็ได้รับการดูแลรักษาโดย
ชาวบ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ชมพู
นั่นเอง ปัจจุบันหลายท่านได้กลับใจและทำ
มาหากินรวมทั้งช่วยดูแลผืนป่าแห่งนี้อย่าง
ตอ่เนือ่ง 

 
อทุยานแหง่ชาตปิางสดีา

เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่า
เขาใหญ่และทับลานมาก คือมีเนื้อที่เพียง 
844 ตารางกิโลเมตร หรือ 5 แสนกว่าไร ่
ครอบคลุมพื้ นที่ ใน เขตอำเภอนาดี ใน
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ไมก้อ่ชนดิตา่งๆ เชน่ กอ่นำ้ กอ่รกั กอ่ดา่ง กอ่
เดอืย นอกจากนีม้ไีมพุ้ม่และไผเ่รยีว กบัพวก
กูดต้นตามลำธาร เช่น มหาสะดำ   
กูดพร้าว ขึ้นปะปนกับละอองไฟฟ้าและพืช
จำพวกเฟริน์ เชน่ กระปรอกเลก็ ชายผา้สดีา 
กดูออ้ม และกลว้ยไม ้ เชน่ เอือ้งกหุลาบพวง 
เอือ้งปากเปด็ สว่นในเขตปา่ดบิแลง้บนพืน้ที่
สงูประมาณ 100 - 400 เมตรจะพบตน้ยางนา 
ยางแดง สะเดาปัก เดียมคะนอง พะยอม   
สะเบากลัก หมากลิง ลาน และพืชวงศ์
กระเจยีวปะปนกบักลว้ยไมแ้ละเตย สำหรบั
ป่าดิบเขาสูง 1,000 เมตรขึ้นไปจะพบ  
พันธุ์ไม้เช่นพญาไม ้มะขามป้อมดง ขนุนไม ้  
สนสามพันป ี ก่อรัก เกิดส้าน ส้มแปะ   
แกนมอ เพลาจังหัน และหว้า เป็นต้น ตาม
สันเขาจะพบต้นเสือโคร่งขึ้นกระจายทั่วไป 
ส่วนชั้นล่างพบไม้พุ่มเช่น ค้างผา กาลัง   
ผักกูด สิงโตใบพัด และกล้วยไม้ดิน ตาม  
แอ่งน้ำจะพบข้าวตอกฤาษ ี ตะไคร้น้ำ หญ้า
ขา้วกำ่ อา้นอ้ย เปน็ตน้ 

 
ตามลำหว้ยตา่งๆ เชน่หว้ยนำ้เยน็ หว้ย

สะโมง หว้ยพลบัพลงึ หว้ยปะตง จะพบปลา
นำ้จดื 18 ชนดิ เชน่ ปลาสรอ้ย ปลานกเขา 
ปลาคอ้ ปลาชะโอน ปลากดเหลอืง ปลาดกุ
เนือ้เลน และปลากา้ง ฯลฯ ปลาบางชนดิเชน่
ปลาชะโอนจดัวา่เปน็ปลาหายาก นอกจากนี้
ยังพบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำนวน 19 ชนิด 
เช่น เขียดตะปาก เขียดทราย อึ่งแม่หนาว 
ฯลฯ และยงัพบสตัวเ์ลือ้ยคลานอกี 19 ชนดิ 
นอกจากนี้ยังพบผีเสื้อมากถึง 400 ชนิดใน
เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงเกิดมี
เทศกาลผีเสื้อขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม - 
กรกฎาคม พบผีเสื้อชุกชุม พบเห็นได้ง่าย
ตามเสน้ทางทีจ่ดัไว ้

 
สตัวป์า่

ที่สำรวจพบในเขตอุทยานแห่งชาต ิ 
ปางสีดา พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 81 ชนิด 
เชน่ ชา้ง กระทงิ ววัแดง เสอืโครง่ เกง้ กระจง 
นากเล็บสั้น เม่นแผงคดใหญ ่ ลิงแสม และ

คา้งคาวปกีขนซึง่หายาก 
 
สว่นสตัวป์กีทีพ่บมมีากกวา่ 143 ชนดิ 

เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ ยางเขียว นกพญาปาก
กวา้งอกสเีงนิ นกแตว้แรว้ นกหวัขวานสาม
นิว้ลงัทอง นกหวัขวานแคระจดุรปูหวัใจ นก
กะรางหัวหงอก เป็นต้น กับพบนกอพยพ
ยา้ยถิน่ เชน่ เหยีย่วออสเปร นกเตา้ดนิ นก
นางแอน่บา้น นกอเีสอืสนีำ้ตาล รวมทัง้เมือ่
เรว็ๆ นีพ้บวา่มนีกอา้ยงวัอพยพมาประจำอยู่
แถบอ่างเก็บน้ำพระปรงจำนวนมากทุกๆ ปี
อกีดว้ย 
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อุทยานแห่งชาติปางสีดานี้แม้จะมี

ขนาดเล็ก แต่มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจที่สวยงามจำนวนมาก โดยเฉพาะ
น้ำตกปางสีดาซึ่ งอยู่ห่างจากที่ทำการ
อทุยานเพยีง 800 เมตร มหีนา้ผาสงู 8 เมตร 
และเบื้องล่างมีแอ่งน้ำขนาดใหญ ่ เหนือขึ้น
ไปจากน้ำตกปางสีดายังมีน้ำตกผาตะเคียน
ที่มีหน้าผาสูง 10 เมตร น้ำที่ทิ้งตัวลงมาสู่
แอ่งน้ำข้างล่างจึงมีขนาดใหญ ่ สวยงาม 
และน้ำตกนี้ก็อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน
ประมาณ 5 กโิลเมตร สว่นนำ้ตกทีใ่หญท่ีส่ดุ
และสวยที่สุดต้องเดินเท้าเข้าไปจากหลัก
กโิลเมตรที ่40 อกี 6 กโิลเมตร ประกอบดว้ย
กลุ่มน้ำตกเกาะรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า
นำ้ตกแควมะคา่ ตอ้งใชเ้วลาทอ่งเทีย่ว 2 - 3 
วันจึงจะเที่ยวครบทุกน้ำตก แต่ก็เป็นที่นิยม
มากสำหรบันกัทอ่งเทีย่วผจญภยั 

 

อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เปน็อทุยานแหง่ชาตทิีเ่พิง่จะตัง้ขึน้เมือ่

ป ี พ.ศ. 2539 นี้เอง เป็นผืนป่าในเทือกเขา  
พนมดงรักซึ่งทอดยาวไปทางแนวทิศตะวัน-
ออก กัน้เขตแดนทีร่าบสงูโคราชกบัทีร่าบลุม่
ภาคกลางกับที่ราบลุ่มในกัมพูชาที่คนไทย
เรยีกวา่ “เขมรตำ่” 

 
อทุยานแหง่ชาตติาพระยานีค้รอบคลมุ

พื้นที่สองจังหวัด คือ 5 ตำบลในอำเภอ
บ้านกรวดของจังหวัดบุรีรัมย ์ และอีก   
7 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที ่ 594 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3 แสน 8 
หมืน่ไร ่มคีวามสงูประมาณ 206 - 579 เมตร 
ซึ่งล้วนเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนในเทือกเขา
สันกำแพงตลอดแนวจนถึงพนมดงรัก ยอด
เขาสูงสุดคือยอดเขาพรานนงนุชทางตะวัน-
ออกเฉียงใต้ซึ่งห้อมล้อมด้วยพื้นที่ค่อนข้าง
ราบและเปน็ตน้กำเนดิของลำหว้ยขวางและ
ลำสะโตนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 
นางรอง หว้ยโอบก และหว้ยเมฆา 

 
อุทยานแห่งชาติตาพระยานอกจากจะ

มีพื้นที่ต่อเนื่องกับอุทยานเขาใหญ ่ ทับลาน 
และปางสีดาแล้ว ยังมีอาณาเขตติดต่อกับ
ผืนป่าของกัมพูชาอีกด้วย ตรงชายแดน  
ทิศตะวันออกตั้งแต่หลักเขตประเทศหลักที ่
24 ถงึหลกัเขตที ่28 

 
ใ น อ ดี ต อุ ท ย า น แ ห่ ง นี้ อ ยู่ ใ น เ ข ต

ยทุธศาสตรท์ีส่ำคญั และในชว่ง พ.ศ. 2515 - 
2531 เปน็พืน้ทีท่ีเ่คยอยูใ่ตอ้ทิธพิลของพรรค
คอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย มกีารตอ่สูก้บั
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรง จนในป ี พ.ศ. 
2525 จงึเริม่แปรสภาพเปน็ผูร้ว่มพฒันาชาติ
ไทย แต่กระนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความ
ปลอดภัยมากนักเพราะมีโจรผู้ร้ายชุกชุม   
แต่ในปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสงบ
เรียบร้อย โดยกองกำลังสุรนารีได้ควบคุม
บรเิวณชายแดนชอ่งโอบกไวไ้ด ้และอทุยาน
แห่งชาติตาพระยานี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยว
เขา้ชมไดห้ลายจดุ 

 

จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติตาพระยา  
ก็คือ มีการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้
รองรับนักท่องเที่ยวหลายเส้นทาง เหมาะ
สำหรบัผูท้ีส่นใจเทีย่วชมนก ชมผเีสือ้ ศกึษา
พรรณไมแ้ละดสูตัวป์า่ในเสน้ทางธรรมชาตทิี่
ได้สำรวจและจัดเส้นทางเอาไว ้ เพราะมีจุด
ชมวิวตลอดเส้นทางและยังสามารถพบเห็น
นกนานาชนิด ได้ชมความงามของป่าและ  
ทวิทศันท์ีม่องลงมาเบือ้งลา่งจากทีส่งู มองเหน็
เทือกเขาพรานนงนุช เทือกเขาสะแกกรอง 
หา่งจากทีท่ำการอทุยานเพยีง 3 กโิลเมตร 

 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติอีกหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำ  
หว้ยยาง ซึง่มทีวิทศันโ์ดยรอบอา่งทีส่วยงาม 
มีป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ ์ อ่างเก็บน้ำ  
ลำจังหันก็สวยงาม แวดล้อมไปด้วยป่า  
ดิบแล้ง จุดชมป่ากระบองเพชรยักษ์และ  
จุดชมกล้วยไม้ป่านานาชนิด และยังม ี ละล ุ
ซึง่เปน็ประตมิากรรมธรรมชาตทิีเ่กดิจากการ
กัดกร่อนของหินดินคล้ายแพะเมืองผีที่
จงัหวดัแพร ่

 
ทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ก็มีปราสาทเขาโล้นเก่าแก่สมัยขอมโบราณ 
ปราสาทบายแบก ประสาททอง เขายกัษซ์ึง่
มภีาพแกะสลกัรปูฤาษบีนกอ้นหนิขนาดใหญ่
บริเวณทางเข้าอุทยาน กับม ี “ศาลอักษร” 
หรือลายพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที ่ 5   
ที่ได้ทรงจารึกไว้บนแผ่นดินแปรลาย ซึ่ง
ประชาชนนยิมไปสกัการะดว้ย 
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เหตุผลการขึ้นทะเบียนมรดกโลกผืน

ปา่ดงพญาเยน็ - เขาใหญ ่และขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมการมรดกโลก 

 
ดงัไดก้ลา่วไวใ้นตอนตน้แลว้วา่รฐับาล

ไทยไดเ้คยเสนออทุยานแหง่ชาตเิขาใหญซ่ึง่
เปน็ทีรู่จ้กัไปทัว่โลกใหข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลก
ในการประชุมเมื่อป ี พ.ศ. 2535 แต่ไม่ผ่าน
การพจิารณา 

 
ตอ่มาจงึไดป้รบัปรงุเอกสารเสนอไปอกี

ครั้งหนึ่ง โดยขยายพื้นที่อนุรักษ์ให้กว้าง
ขวางครอบคลุมผืนป่าอีก 4 แห่ง กับเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงรักด้วย จึงได้รับอนุมัติ

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อป ี พ.ศ. 2548 ที่
เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต ้ โดยผ่าน
กำหนดหลักเกณฑ ์ 1 หลักเกณฑ ์ คือหลัก
เกณฑ์ทั่วไปหมายเลข 10 (X) หรือหลัก
เกณฑ์ด้านธรรมชาติหมายเลข 4 (IV) 
“Contain the most important and 
significant natural habitats for in-sites 
conservation of biological diversity, 
including those containing threatened 
species of outstanding universal value 
from the point of view of science or 
conservation” (แปลความวา่ “เปน็แหลง่ที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญสำหรับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวม

ทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์หรือพืชที่
ถูกคุกคาม แต่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล
จากมมุมองของวทิยาศาสตรแ์ละจากแงม่มุ
ของการอนรุกัษ”์) 

 
มติของที่ประชุมคณะกรรมการมรดก

โลกหลงัจากไดพ้จิารณาเอกสาร 29.COM /
8B8B Add 2 และ 29.COM.INF.8B.2 แลว้ 
ก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยเห็น
วา่มคีวามสำคญัดงันี ้

 
“ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่มีสัตว ์ 

อยู่มากถึง 800 ชนิด รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูก
ดว้ยนม 112 ชนดิ นก 392 ชนดิ สตัวเ์ลือ้ย
คลานและสตัวค์รึง่บกครึง่นำ้ 200 ชนดิ จงึมี
ความสำคัญในระดับนานาชาติต่อการ
อนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกและสัตว์
เลือ้ยคลานทีอ่ยูใ่นภาวะถกูคกุคามทีถ่อืวา่มี
ความสำคัญ โดดเด่นเป็นสากล ซึ่งรวมถึง
สัตว ์ 1 ชนิดที่ถูกคุกคามเสี่ยงภัยมากที่สุด 
กับสัตว์ที่เสี่ยงภัยมาก 4 ชนดิ และทีม่สีภาพ
อนัตรายอกี 19 ชนดิ 

 
บริเวณผืนป่าที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เป็นนิเวศน์ป่าเขตร้อนที่สำคัญในระดับโลก
ผืนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศไทยในแถบ
มรสมุตะวนัออก ซึง่สามารถจะใหท้ีอ่ยูอ่าศยั
เพื่อความอยู่รอดในระยะยาวของสัตว์ที่ตก
อยู่ในอันตรายและมีความสำคัญระดับโลก
ได้แก ่ เสือโคร่ง ช้าง แมวป่า และกระทิง 
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เป็นต้น และยังมีชะนีสองชนิดที่อยู่ร่วมกัน 
รวมทั้งชะนีที่มีอันตราย 1 ชนิด ย่อมทำให้
ผืนป่าแห่งนี้มีคุณค่าในระดับโลกมากขึ้น 
นอกจากนีย้งัเปน็แหลง่อพยพยา้ยถิน่ของนก
หลายประเภท รวมทั้งนกกระทุงปากจุดซึ่ง
หายากและเสี่ยงภัย (ถอดความจากมต ิ 
ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ป ี พ.ศ. 
2548) 

 
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ

มรดกโลกในครั้งนั้นยังเรียกร้องให้รัฐบาล
ไทยทำการศึกษาหาทางให้มีทางเดิน  
เคลื่อนย้ายอพยพของสัตว์ป่า (wildlife 
corridors) ที่มีประสิทธิผลเพื่อเชื่อมป่าผืน
ตะวันตกกับป่าผืนตะวันออก และให้ราย-
งานผลการศึกษานี้ให้คณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งต่อไปทราบ พร้อมกับกำหนด
เวลาการทำงานดว้ย 

 
เพิ่มเติมไปกว่านั้น คณะกรรมการ

มรดกโลกยงัเสนอแนะตอ่ประเทศไทยวา่ 
(ก) ให้เร่งรัดวางแผนระบบบริหาร

จดัการผนืปา่ดงพญาเยน็ - เขาใหญ ่ โดยให้
มีผู้บริหารจัดการ 1 คนรับผิดชอบในการ

ดแูลผนืปา่ทีคุ่ม้ครองทัง้หมด 
(ข) ให้เพิ่มทรัพยากรในการบริหาร

จดัการตลอดทัง้ผนืปา่ 
(ค) ใหจ้ดัระบบการตดิตามสถานภาพ

ชวีติในปา่อยา่งตอ่เนือ่งและทัว่ถงึ 
(ง) ดำเนินมาตรการควบคุมความเร็ว

ของการจราจรในถนนสายสำคญัๆ ทีต่ดัผา่น
ผนืปา่ โดยเฉพาะในชว่งกอ่นทีจ่ะมกีารสรา้ง
ทางเดนิเคลือ่นยา้ยอพยพของสตัวป์า่ (ตาม
ขอ้เรยีกรอ้งของคณะกรรมการขา้งตน้) 

(จ) ตอ้งดำเนนิการใหส้ถานภาพความ
เป็นมรดกโลกของผืนป่าแห่งนี้ได้รับการ  
ส่งเสริมอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์
ผนืปา่แหง่นีใ้หม้ากทีส่ดุ 

(ฉ) ให้แสวงหาแนวทางความร่วมมือ
กับรัฐบาลกัมพูชาในการสร้างพื้นที่อนุรักษ์
ขา้มเขตแดน (trans boundary protected 
area) โดยเฉพาะหาทางรว่มกบัพืน้ทีอ่นรุกัษ์
ภูมิสถาปัตย ์ ทีบันเทย ์ ชมาร ์ รวมทั้งพื้นที่
อื่นๆ ที่มีประเด็นการจัดการทรัพยากรข้าม
ชายแดนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่าดงพญาเย็น -
เขาใหญด่ว้ย 

 
ในประเด็นสุดท้ายของมตินั้น คณะ

กรรมการมรดกโลกไดช้มเชยรฐับาลไทยทีไ่ด้
ประกาศพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าใหญ่เพื่อให้การ
อนรุกัษม์โีอกาสสำเรจ็สงูทีส่ดุ 

 
ปดิทา้ยเรือ่ง

จากประเด็นต่างๆในรายละเอียด  
ของข้อมติและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการมรดกโลกในการอนมุตัขิึน้ทะเบยีน
ผนืปา่ดงพญาเยน็ - เขาใหญข่า้งตน้นัน้ จะ
เห็นได้ว่ ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะคณะ

กรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลกของ
ประเทศไทยม ี “การบ้าน” ที่จะต้องสะสาง
และเรง่ดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็อกีหลายขอ้ 

 
โดยเฉพาะกรณีทางหลวงสาย 304   

ที่กรมทางหลวง กระทรวงมหาดไทย มี
โครงการจะขยายถนนเส้น 304 กบินทร์บุรี-
ปกัธงชยั ซึง่เปน็ถนนทีผ่า่นอทุยานแหง่ชาติ
เขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน จาก
เดิม 2 เลนเป็นถนน 4 เลนนั้น มีข้อมูล
ปรากฏผ่านสื่อมวลชนจำนวนมากว่าได้มี
การถางไถพืน้ทีป่า่ไปแลว้ 4 กโิลเมตร และมี
ขอ้มลูผา่นสือ่มวลชนวา่กรมอทุยานแหง่ชาติ
มคีวามเหน็วา่ถนน 304 ชว่งกโิลเมตรที ่27 -
29 และกโิลเมตรที ่42 - 48 มคีวามเหมาะสม
จะสร้างเป็นสะพานยกสูงสำหรับให้รถวิ่ง
ด้านบน ส่วนด้านล่างก็ให้ปลูกป่าทำแนว  
ริ้วถนนเพื่อให้ป่าเชื่อมต่อกัน และเพื่อเป็น
เส้นทางให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายอพยพได้ตาม
ขอ้เรยีกรอ้งของคณะกรรมการมรดกโลก 

 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการให้มี

เอกภาพในการบริหารจัดการอุทยานแห่ง
ชาติทั้ง 4 แห่งภายใต้ผู้บริหารของแหล่ง
มรดกโลกผนืปา่ดงพญาเยน็ - เขาใหญ ่การ
เพิ่มทรัพยากรในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกโลกที่มี
ความสำคญั โดดเดน่ในระดบัโลก โดยมใิห้
มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่อย่าง
เดยีวดงัทีไ่ดเ้นน้มาในอดตี ซึง่เรือ่งนีโ้รงเรยีน
ต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนก็พร้อมร่วมมือ
สนบัสนนุอยูแ่ลว้    
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 
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ดงพญาเยน็ - เขาใหญเ่ปน็มรดกโลก เขา้พจิารณาในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกครัง้ที ่ 29 ทีเ่มอืงเดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใต,้ 10 - 17 

กรกฎาคม 2005 (เอกสาร WHC-05/29.COM/18B, WHC/29.COM/8B.Add2 และ 29COM/INF8B2 

2) รายงาน IUCN World Heritage Evaluation Report, May 2005 (ID Ne 590 Rev) 

3) มต ิ29COM8B.11 (2005) 

4) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขึน้ทะเบยีนมรดกโลก หลกัเกณฑด์า้นธรรมชาต ิขอ้ 4 (IV) 

5) เอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที ่ 31 เมื่อป ี 2008 ที่ไครซ์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด ์ เรื่องสถานภาพการอนุรักษ ์ 

มรดกโลกดงพญาเยน็ - เขาใหญ ่แสดงความหว่งใยแผนการขยายถนนหมายเลข 304 (เอกสาร WHC-07/31.COM/7B) 

6) เอกสารมตกิารประชมุคณะกรรมการมรดกโลกครัง้ที ่ 32 เมือ่ป ี2009 ทีน่ครควเิบค ประเทศแคนาดา เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยประเมนิ  

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิจากการขยายถนนสาย 304 และขอใหส้ง่รายงานใหค้ณะกรรมการมรดกโลกพจิารณาในการประชมุครัง้ที ่ 34 
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หมายเหตุเรื่องการถ่ายภาพในป่า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ ปางสีดา ทับลาน และตาพระยา มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ให้สีสันที ่ 

ตืน่เตน้ทา้ทายสำหรบัชา่งถา่ยภาพ ซึง่สามารถจะเลอืกถา่ยตัง้แตม่มุกวา้งจากทีส่งู เชน่ หอสอ่งสตัวข์นาดตา่งๆ จนถงึถา่ยแมลง

และตะไครต่ามพืน้ดนิ โดยใชโ้ปรแกรมไมโครทีถ่า่ยรายละเอยีด 

สำหรบัการถา่ยภาพสตัวก์ลางคนืตอ้งใชไ้ฟฉายสอ่งทางชว่ยอยา่งมาก แตถ่า้ภาพไมช่ดัเพราะแสงไมพ่อเพยีง เทคโนโลยจีาก

โปรแกรม Photoshop ยงัชว่ยไดอ้กีมากมาย แมภ้าพตน้ฉบบัจะเหน็แตต่าสแีดงสองตาในความมดืกไ็มค่วรทอ้ถอยหรอืรบีลบทิง้ 

ควรรอดภูาพในจอคอมพวิเตอรแ์ละลองใชโ้ปรแกรม Photoshop ดกูอ่น เพราะสิง่ทีถ่า่ยไดอ้าจจะไมช่ดั แตอ่าจมคีณุคา่มาก 

v อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร ์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาต ิ
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การศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ 
v รศ. ดร.วไล ณ ป้อมเพชร 

1.ความหมายของค่านิยม
คา่นยิมคอืสิง่ทีด่ ีทีม่คีณุคา่ ทีป่รารถนา 

และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรม

ของผู้คน ตัวอย่างเช่น ความซื่อสัตย์เป็น  

สิ่งที่ดี มีคุณค่า เป็นที่ปรารถนา เป็นสิ่ง  

ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และปรากฏออกมา

เป็นคำพูด และการกระทำ ความซื่อสัตย์  

จึงเป็นค่านิยม และค่านิยมจะได้รับการ

ถ่ายทอดกันต่อๆ ไป จากคนรุ่นหนึ่งไปยัง

คนอีกรุ่นหนึ่ง 

  

ค่านิยมมีบทบาทสำคัญทางสังคม   

ค่านิยมร่วมกันสามารถสร้างความเป็นหนึ่ง

เดียวกันของครอบครัว ของชุมชน และของ

ชาติได ้ เช่น ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่  

ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็น

รากฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 

และมีการสั่งสมถ่ายทอดสืบเนื่องกันมา

จากอดีตถึงปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานต่อไป

ในอนาคต คา่นยิมทีส่บืทอดกนัมาดงักลา่วนี้

ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงมีการอนุรักษ์ไว้ 

และต้องมีความหมายเชิงคุณค่าสื่อกับ

คนในยุคปัจจุบันได้ จึงจะสืบทอดต่อไปยัง

อนาคต 

 

ค่านิยมเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่ปัญหา  

อยู่ที่ว่า ค่านิยมที่เราถือว่าดีงาม มีคุณค่า  

ที่สืบทอดกันมาจะมีความหมายเชิงคุณค่า

ที่ สื่ อกับคนในยุคปั จจุบั น ได้หรื อ ไม่ ?   

จะเหมาะสมกับการถ่ายทอดสู่ เด็กและ

เยาวชนในทศวรรษนี้หรือไม่? และอะไรคือ

คา่นยิมทีพ่งึประสงคส์ำหรบัเดก็และเยาวชน

ในปัจจุบัน และอนาคต? การศึกษาจะ  

มีส่วนช่วยส่งเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ได้

อย่างไร?  



 

2.ค่านิยมไทย
ในบรรดาค่านิยมที่มีการถ่ายทอด

สืบสานกันมา การเคารพผู้ใหญ่ นับว่า  

มีความสำคัญอย่างมากในสังคมไทย 

“ผู้ใหญ่” ที่ต้องได้รับความเคารพ หมายถึง 

ผู้ที่มีฐานะสูงกว่า มีอำนาจมากกว่า และ

มีอายุมากกว่า เป็นต้น บิดา มารดา ปู่ ย่า 

ตา ยาย ญาติผู้ใหญ่ คือ ผู้ที่ เด็กและ

เยาวชนจะต้องให้ความเคารพ และผู้ใหญ่

ในครอบครัวจะให้ความเมตตา ดูแล อบรม

สั่งสอนผู้น้อย จึงทำให้สังคมไทยโบราณ 

และสังคมในชนบทหลายแห่งในปัจจุบัน  

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดภายในครอบครัว 

ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง การเคารพผู้ใหญ่

มิได้จำกัดอยู่เพียงในครอบครัวเท่านั้น ยัง

ขยายไปยัง “ผู้ใหญ่” อื่นๆ ด้วย เช่น ครู 

อาจารย ์ผูม้อีำนาจในการเมอืงการปกครอง

ระดับต่างๆ เป็นต้น การเคารพผู้ใหญ่ได้รับ

การพร่ำสอนจนเข้าสู่จิตใจของเด็กตั้งแต่

เล็กจนโต จนแสดงออกทางวาจา (การพูด

ไพเราะ) และทางกาย (การกราบไหว้) 

 

การเคารพผู้ใหญ่ เป็นค่านิยมไทย  

ที่สืบทอดมานาน จากอดีตถึงปัจจุบัน และ

เป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ ควรได้รับการ  

ส่งเสริม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ทำอย่างไร การ

เคารพผู้ใหญ่จึงจะมีความหมายเชิงคุณค่า

ที่จะสื่อต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันได้ 

ในเมื่อเยาวชนมองว่ามีผู้ใหญ่ส่วนน้อย

เท่านั้นที่น่าเคารพด้วยความจริงใจ? 



ความเมตตา กรุณา เป็นค่านิยมไทย

บทความสิทธิมนุษยชนบทความสิทธิมนุษยชน

Values influence people’s attitudes and behaviors. In terms of 
traditional Thai values, respect for elders, forgiveness, compassion, 
independence and harmony are highly revered. Today, with the 
emergence and advancement of modern telecommunications 
technologies, we live in a more connected and borderless society 
where traditional values compete with modern trends towards 
consumerism and materialism. Education has an important role to 
play in bridging the gap between the two. The teaching and learning 
of values, morals, ethics together with cultural understanding and 
appreciation builds the foundations for sustainable development, 
promoting cooperation and solidarity.      
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

ที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ซึ่งสอน

หลักพรหมวิหารสี่ ประกอบด้วย เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา สังคมไทยถือว่าเป็น

สังคมที่มีเมตตา กรุณา คนไทยโดยทั่วไปมี

ความรกั ความปรารถนาดตีอ่กนั เมือ่ตกทกุข ์

ได้ยากก็มักจะช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 

ความเมตตา กรณุา เปน็คา่นยิมทีพ่งึประสงค ์

สมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดแก่ เด็ก  

และเยาวชนในทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็น  

คุณธรรมขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ 

 

ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือซึ่งกัน  

และกัน การแบ่งปันล้วนเป็นค่านิยมที่  

สืบเนื่องมาจากความเมตตา กรุณา เป็น  

ค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่ถ่ายทอดมา

จนปัจจุบัน โดยเฉพาะในระดับชุมชน 

หมู่บ้าน ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ทำให้สังคมไทยมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ชุมชนที่ดำรงอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

ปัญหาอยู่ที่ว่า ในสังคมเมืองยุค

ปัจจุบันซึ่งไม่เอื้อต่อการส่งเสริมค่านิยม  

ดังกล่าว ทำอย่างไรจึงจะทำให้ค่านิยมซึ่ง

เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

เกิดผลเป็นรูปธรรม คือให้ซาบซึ้งเข้าไปใน

จิตใจของเด็กและเยาวชน และกลับออกมา

ในรูปของการปฏิบัติให้ได้? ทำอย่างไรการ

ศึกษาจึงจะมีบทบาทในการเสริมสร้าง  

คา่นยิมอนัเปน็ความจำเปน็ในการอยูร่ว่มกนั

ของผู้คนในปัจจุบัน และอนาคตได้? 

 

ความสันโดษ เป็นหลักธรรมที่สำคัญ

อย่างหนึ่งในพุทธศาสนา และเป็นค่านิยมที่

ถือปฏิบัติกันมาในสังคมไทย ความสันโดษ 

หมายถึง ความพอใจในสิ่งที่ตนมี เมื่อพอใจ

ในสิ่งที่ตนมีแล้ว ก็ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหา

วัตถุมาเพิ่มพูนบำรุงความสุข ทำให้มีเวลา 

และพลังที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีงาม ที่มีคุณค่า

ต่อชีวิต และสังคมคนไทยในอดีตส่วนใหญ่

มีความสันโดษ จึงมีชีวิตที่เป็นสุข มีความ

พอใจ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบ   

ไมแ่กง่แยง่ชงิดกีนั ในปจัจบุนั เมือ่วตัถนุยิม  

และบริโภคนิยมเข้ามามีอิทธิพลในสังคม   

ก็มีการแสวงหาวัตถุมาปรนเปรอตนเอง 

และครอบครัวมากขึ้นทุกที ความสันโดษ  

จึงจางหายไป 

 

สันโดษ เป็นค่านิยมที่ทำให้คนเป็น

อิสระ พ้นจากความเป็นทาสของวัตถุนิยม 

และบริโภคนิยม ลดการทำลายทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงนับว่าเป็นค่า

นิยมที่พึงประสงค์สำหรับโลกปัจจุบัน ทำ

อย่างไรการศึกษาจึงจะสามารถส่งเสริม

ความสันโดษให้เป็นที่เข้าใจ และปฏิบัติกัน

ในหมู่เด็กและเยาวชนในยุคนี้? 



ความสมดลุ - ประสานกลมกลนื เปน็

ค่านิยมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เป็น

ความสอดคล้องกลมกลืนในความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติแวดล้อม คนไทยในสมัยก่อน  

มักจะไม่เผชิญหน้ากัน เพราะไม่ต้องการ  

ให้เกิดปัญหาอันอาจก่อความไม่ปรกติสุข 

คนไทยส่วนใหญ่จึงมีความ “เกรงใจ”   

ไม่ปรารถนาจะ “รบกวน” ผู้อื่น และมักจะ 

“อดกลั้น” ยอมรับสถานการณ์ต่างๆ และ

มักจะกล่าวว่า “ไม่เป็นไร” เพื่อรักษาความ

สอดคล้อง ความสงบ และเพื่อไม่ให้เกิด

ปญัหา ทำใหส้ภาพของสงัคมและธรรมชาติ

แวดลอ้มเปน็ไปตามปกต ิคา่นยิมดงักลา่วนี ้

มีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนา และมีอิทธิพล

ต่อวิถีชีวิตของคนไทย 

 

ความสมดุล - ประสานกลมกลืน เป็น

ค่านิยมที่เหมาะสมสำหรับยุคปัจจุบันที่มี

ความขัดแย้ง มีการจ้องทำร้ายกัน ทำให้

ชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม

เสื่อมโทรม คนในปัจจุบันจึงดำรงชีวิต  

ในภาวะที่ไม่มีดุลยภาพ ไม่มีความสงบสุข 

ทำอย่างไรจึงจะทำให้การศึกษามีส่วนใน

การเสริมสร้างดุลยภาพในการดำรงชีวิต

มนุษย์ ให้ประสานกลมกลืนและเกื้อกูลกัน 

อันจะนำไปสู่สันติสุขในโลก 


3.ค่านิยมสากล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ

สื่อสารทำให้มนุษย์มีการติดต่อกันได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์

กันในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และโลก  

ของเราได้กลายเป็นโลกที่ “ไร้พรมแดน” 

นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิด

ความคิดเรื่อง “หมู่บ้านโลก” และ “พลเมือง

โลก” ซึ่งมีความหมายรวมถึงว่า มนุษย์  

ทั้งหลายจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกัน

นี้ให้ได้ ในยุคนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ

หนึง่ประเทศใดจะสง่ผลกระทบไปถงึประเทศ

อื่นๆ ด้วย จึงมีผู้เปรียบเทียบว่าโลกของเรา

คือหมู่บ้านของเรา ถ้าบ้านหลังหนึ่งเกิด  

ไฟไหม้ ทุกหลังคาเรือนย่อมไม่ปลอดภัย

ด้วย ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีส่วนร่วมใน

ชะตากรรมเดียวกัน และมีส่วนรับผิดชอบ

ร่วมกันในปัญหาต่างๆ ของโลก  

 

ด้วยเหตุนี้ การมีค่านิยมสากลย่อม

ทำให้เกิดเอกภาพของมนุษยชาติ ความ

ร่วมมือกัน (Co-operation) และ ความ

สมานฉันท์ (Solidarity) เป็นตัวอย่างของ

ค่านิยมสากลที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจ

เดียวกัน (Unity) บนพื้นฐานของเสรีภาพ 

และความเสมอภาค 

 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน

ระดับนานาชาติแล้วว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 

21 นี้ สิ่งสำคัญสำหรับมนุษยชาติคือ การ

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ และค่านิยม

สากลที่จะช่วยส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติ คือบรรดาค่านิยมที่ก่อให้เกิด 

สันติภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ประชาธิปไตย และ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การศึกษาค่านิยมที่ส่งเสริมสันติภาพ สิทธิ

มนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาที่

ยั่งยืน เป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวม และ

มคีวามเกีย่วพนัตอ่กนั ทัง้นีเ้พราะการพฒันา 

ที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมชีวิตมนุษย์ในแง่ต่างๆ 

ย่อมไม่บรรลุผลสำเร็จถ้าไม่มีสันติภาพ 

สันติภาพคงดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจาก
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ประชาธิปไตย และย่อมเป็นการยากที่จะ

ส่งเสริมประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ 

 

เมื่อมีความเชื่อมั่นว่า สันติภาพ สิทธิ

มนุษยชน ประชาธิปไตย และการพัฒนาที่

ยั่งยืน มีความสำคัญ และเป็นพื้นฐานที่

ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ นักวิชาการ 

นักการศึกษา ครูอาจารย์จากภูมิภาคเอเชีย

และแปซฟิกิกลุม่หนึง่ จงึรว่มมอืกบัองคก์าร

ยูเนสโก จัดตั้งเครือข่ายขึ้น ชื่อว่า Asia - 

Pacific Network for International 

Education and Values Education 

(APNIEVE) เมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อทำการ

วิจัย และผลิตคู่มือครู เกี่ยวกับการศึกษา

ค่านิยม หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ออกใช้ใน

การอบรมคร ู คือ “Learning to Live 

Together in Peace and Harmony: 

Values Education for Peace, Human 

Rights, Democracy and Sustainable 

Development for Asia - Pacific Region” 

ได้อธิบายถึงค่านิยมสากลที่ เหมาะสม

สำหรับยุคปัจจุบันที่เน้นการเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกันของมนุษยชาติ 


4. ค่านิยมที่พึงส่งเสริมในสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน

มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า : 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา  

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ” 

ส่วนมาตรา 7 เน้นถึง “กระบวนการเรียนรู้ที่

มุ่ งปลูกฝั งจิตสำนึกที่ ถูกต้อง เกี่ ยวกับ

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก

รักษาและส่งเสริม
 สิทธิ
 หน้าที่
 เสรีภาพ


การเคารพกฎหมาย
 ความเสมอภาค 

และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ ตลอดจน

อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก

พึ่งตนเอง
 มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 ใฝ่รู้ 

และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 

 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นการอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข เน้นประชาธิปไตย 

สทิธมินษุยชน การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม การรู้จักพึ่งตนเอง มีความ

ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ซึ่งจะนำไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งหมดนี้ตรงกับหลักการ

ของยเูนสโกทีส่ง่เสรมิสนัตภิาพ สทิธมินษุยชน 

ประชาธิปไตย และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง

นับเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข 

 

กล่าวได้ว่า นอกเหนือจากค่านิยมที่มี

การถ่ายทอดสืบสานกันมาในสังคมไทย 

เช่น การเคารพผู้ใหญ่ ความเมตตากรุณา 

ความสนัโดษ ความสมดลุ - ประสานกลมกลนื 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมที่

พึงประสงค์ สมควรส่งเสริมให้ดำรงอยู่  

ต่อไปแล้ว ค่านิยมที่จำเป็นจะต้องส่งเสริม

แก่เด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบันและ

อนาคต ไดแ้ก ่: ความซือ่สตัย ์ความรบัผดิชอบ

ความยตุธิรรม เสรภีาพ ความเสมอภาค

การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ การ

ยอมรับความหลากหลาย ขันติธรรม 

การพึง่ตนเอง ความรเิริม่สรา้งสรรค ์และ

ความใฝ่ร ู ้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น  

คา่นยิมทีส่นบัสนนุใหม้นษุยอ์ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่ง

สนัตกิลา่วคอื เปน็คา่นยิมทีส่ง่เสรมิคณุธรรม

สากลอันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของ

มนุษยชาติคือ สันติภาพ สิทธิมนุษยชน 

ประชาธปิไตย และการพฒันาทีย่ัง่ยนื 


5. การศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอัน
พึงประสงค์

ค่านิยมเมื่อปรากฏอยู่ในหนังสือ ใน

คำเทศน ์ ในคำอธบิาย การสอนในหอ้งเรยีน 

มักจะเป็นนามธรรม ยากที่จะก่อให้เกิด

จิตสำนึก ตัวอย่างเช่น การสอนเรื่องศักดิ์ศรี

ของผู้ด้อยโอกาสมักจะไม่เกิดผล ถ้าหากว่า

ไม่ได้มีการสัมผัส ถ้าหากว่าค่านิยมนั้นไม่

ได้ถูกทำให้ซาบซึ้งเข้าไปภายในจิตใจ และ

กลับออกมาในรูปของการปฏิบัติ ดังนั้น   

ค่านิยมศึกษา (Values Education) หรือ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมจึง  

มีความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมใน  

หมู่เด็กและเยาวชน เพราะเป็นเครื่องมือใน

การถา่ยทอดคา่นยิม คณุธรรม และวฒันธรรม 

และเป็นเบ้าหลอมของสังคมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

การศึกษาในปัจจุบันต้องเผชิญกับ

ปัญหามากกว่าสมัยก่อน เพราะได้เกิด

กระแสของการรวมตัวกันเป็นสังคมโลก 

การศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นหัวใจของการ

พัฒนา ทั้งในแง่เฉพาะตัวบุคคลและในแง่

ของสังคมโดยส่วนรวม พันธกิจของการ

ศกึษากค็อื ชว่ยใหม้นษุยท์กุคนมพีฒันาการ

จนเต็มขีดความสามารถ ให้ตระหนักใน

ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ ให้รู้จักรับผิดชอบ

ต่อชีวิต และให้สัมฤทธิผลในเป้าหมายของ

ชีวิต พันธกิจของการศึกษาดังกล่าวมีความ

สำคัญ เพราะถ้าทำได้สำเร็จก็จะเป็นการ

ช่วยให้บุคคลมีโอกาสมากขึ้นในชีวิต และ

ช่วยเอื้อในการแสวงหาโลกที่ดีและเป็น

ธรรมมากกว่าเดิมให้มวลมนุษย์ได้อยู่อาศัย 

 

ดว้ยเหตนุี ้การเนน้ใหค้วามสำคญักบั

มิติของการศึกษาด้านค่านิยม คุณธรรม

และวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้แต่ละคนรู้จัก

และเคารพความเปน็ปจัเจกชนของบคุคลอืน่ 

และเข้าใจพัฒนาการของโลกมนุษย ์ ก็ย่อม

จะนำไปสู่ความสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนัของมวลมนษุยไ์ด ้ ความเข้าใจร่วม

กันของมนุษยชาติ การแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็กนัอยา่งสนัตวิธิ ีและความปรองดอง

กัน เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของความ  

อยู่รอดของมนุษย์ ฉะนั้นการศึกษาจะต้อง

ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะชักนำให้ทั่วโลกมี

ความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรับผิดชอบ

และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

โดยยอมรับและเคารพในความแตกต่าง

ด้านวัฒนธรรมและคติธรรม 

 

หลักการพื้นฐานของการยอมรับและ

เคารพในความแตกต่างกันของปัจเจกชน 

และของกลุ่มชนหมายความว่า นโยบาย

การศึกษาจะต้องมีความหลากหลาย

อย่างพอเหมาะพอควร และจะต้องไม่เป็น

สาเหตุของการแบ่งแยกทางสังคม 

 

การศึกษาที่มีสูตรสำเร็จในการเรียน

การสอนที่มุ่งเน้นสารัตถะ เช่น การพัฒนา

องค์ความรู้ที่ เป็นนามธรรมจนละเลย

คุณลักษณะที่สำคัญอื่นๆ เช่น จินตนาการ 

ความสามารถในการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ 

ความสุนทรียะ มิติทางจิตวิญญาณของการ

ดำรงชีวิต ตลอดจนทักษะทางหัตถกรรม 

ย่อมทำให้ผู้เรียนไม่ได้รับประโยชน์จากการ

ศึกษาอย่างเต็มที่ และการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละคนชะงักงัน และเมื่อการ

เรียนการสอนในโรงเรียนไม่สอดคล้องกับ

สติปัญญา และความใฝ่ฝันของผู้เรียนแล้ว 

พวกเขาก็อาจถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่กับ

ระบบการศึกษาที่ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตน 

 

ระบบการศึกษาที่เน้นการแข่งขันอาจ

เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การกีดกันและการ  

แบ่งแยกทางสังคม ถึงแม้ว่าในบางกรณี 

การแข่งขันจะช่วยพัฒนาภูมิปัญญาของ  

ผู้เรียน แต่ผลการเรียนทางด้านวิชาการ

อย่างเดียวอาจทำให้เกิดการคัดเลือกใน  

รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาที่ต่ำอาจทำให้ผู้เรียนกลายเป็นกลุ่ม  

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือถูกกีดกันออก

ไปจากสังคม เกิดการแบ่งแยกผู้เรียนออก

เป็นสองประเภท และเมื่อการแบ่งแยกนี้ 

ขยายขอบเขตเข้าไปในแวดวงของอาชีพ

และการทำงาน เยาวชนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาต่ำจะเสียเปรียบเมื่อไป  

สมัครงาน และถ้าประตูการทำงานของตน

ถูกปิดตายเพราะไม่มีใครจ้างก็ทำให้หมด

โอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

 

ดังนั้นการศึกษาจะต้องสนองความ

ต้องการส่วนบุคคล ส่งเสริมความสามารถ

เฉพาะตัวด้วยการจัดหลักสูตรให้ครอบคลุม

หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งกิจกรรมและ

ศิลปกรรม ระบบการเรียนการสอนควรจะมี

ความหลากหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ทำได้ เพื่อดึงความถนัดและทักษะที่แฝง

เร้นอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาให้ประจักษ์ 

 

การศึกษาที่ปลูกฝังค่านิยมจะต้อง  

ดำเนินเป็นกิจกรรมปกติธรรมดาที่ต่อเนื่อง

ตลอดไป ทั้งนี้เพราะค่านิยมเป็นสิ่งที่ไม่อาจ

ยัดเยียดให้แก่กันได้ แม้ว่าจะเป็นค่านิยม  

ที่พึงประสงค์สำหรับสังคม ถ้าครูใช้วิธี  

สอนค่านิยมด้วยการบังคับ ผู้เรียนก็จะมี

ปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ยอมรับ เพราะค่านิยม

ทั้งหลายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้เรียน  

มีสิทธิเลือกรับและปฏิบัติค่านิยมดังกล่าว

ด้วยตนเองอย่างมีอิสระเสรีเท่านั้น สิ่งที่

โรงเรียนพึงกระทำก็คือช่วยกระตุ้นให้

นักเรียนมี โอกาสแสดงพฤติกรรมแห่ง  

ค่านิยม และคุณธรรมที่กำหนดเป็นประจำ

ทุกวัน ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนรับฟัง

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 

สนับสนุนให้มีการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับ

ปัญหาในเรื่องค่านิยม และคุณธรรม 

 

นอกจากนี้ โรงเรียนและครูยังมีหน้าที่

ที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และความ

กระจ่างแก่นักเรียนในเรื่องภูมิหลังของ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนา ที่

เป็นบ่อเกิดของอุดมการณ์ต่างๆ ที่กำลัง

เรียกร้องความสนใจจากบรรดาเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียน และด้วยวิธีการ  

ดังกล่าวนี้ เด็กและเยาวชนจะได้รับการ

ช่วยเหลือให้สามารถสร้างระบบในการคิด 

และเลือกสรรค่านิยมให้แก่ตนเองได้อย่าง

อิสระ บนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลที่

ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่ความมีวุฒิภาวะ และ

เปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างไกล 

 

การส่ ง เสริ มการศึ กษาที่ ปลู กฝั ง  

ค่านิยมในลักษณะนี้ นับเป็นการวาง

รากฐานให้กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ในปัจจุบันและอนาคต   
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เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ) พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล) 
ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอัน ซง นัม 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และคณะ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูต 
ฯพณฯ นายอัน ซง นัม เข้ารับตำแหน่ง ซึ่ง 
ฯพณฯ นายอัน ซง นัม ได้แสดงความ
ข อ บ คุ ณ ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับ และเนื่องจาก
ผู้นำของเกาหลีเหนือได้ให้ความสำคัญต่อ
งานด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย

เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือเยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยในกรุงเปียงยาง  
มีการ เปิดสอนภาษาไทยมาแล้วกว่ า   
10 ปี นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยและ
เกาหลีเหนือได้ลงนามความตกลงด้าน
วัฒนธรรมระหว่างกันแล้ว จึงเสนอให้มี
ความร่ วมมือทางวัฒนธรรมระหว่ าง  
สองประเทศมากขึ้น โดยประสงค์จะส่ง  
นักศึกษาของเกาหลีเหนือเข้ามาศึกษา
ภาษาไทยในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวง
ศึกษาธิการยินดีสนับสนุนการดำเนินความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัย
ของไทยมีหลายแห่งที่เปิดสอนภาษาไทย
ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง 
ประกอบกับกลุ่มประเทศอาเซียนยังมี  

เป้าหมายในการส่งเสริมด้านอาเซียนศึกษา
ภายในปี 2015 ซึ่งจะสนับสนุนความ  
ร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับทุก
ประเทศ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึง
ยินดีให้ความร่วมมือในการที่เกาหลีเหนือ
จะส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาภาษาไทย โดย
สามารถดำเนินการได้ 2 ระดับ คือการ  
แลกเปลีย่นครอูาจารย ์และการแลกเปลีย่น
นักศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะช่วย
อำนวยความสะดวกด้านการจัดหาสถาน
ศึกษา แต่สำหรับค่าเล่าเรียนผู้ที่สนใจจะ
ต้องรับผิดชอบเอง  

 

เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ฯพณฯ 
นายจอง แฮ-มุน (H.E. Mr. Chung Hae-
moon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ  
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์) และ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ์ 
เมฆธวัชชัยกุล) ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้อง
รับรองจันทรเกษม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กล่ าวถึ งความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่ าง
ประเทศไทยกับเกาหลีใต้ที่ดำเนินมาเป็น
เวลายาวนาน รวมถึงการได้พบปะกับ Mr. 
Gwang Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ยูเนสโกกรุงเทพฯ ในโอกาสการประชุม 
SEAMEC ครั้งที่ 45 ที่ฟิลิปปินส์ และการ
ประชุมการศึกษาเพื่อปวงชน (Education 
for All) ที่ประเทศเอธิโอเปีย เมื่อช่วงต้นปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้ ฯพณฯ นายจอง แฮ-มุน ได้

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความชื่นชมถึงความสวยงามของ
ประเทศไทยที่ทำให้ชาวเกาหลีใต้เดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 
โดยเฉพาะการมาฮันนีมูนในสถานที่ยอด
นิยม ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สมุย ส่งผลทำให้มี
เด็กเกาหลีใต้เกิดใหม่ประมาณ 15 %   
ดังนั้น รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีนโยบายที่จะส่ง
เสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
สู่ระดับเยาวชนให้มากขึ้น และในเดือน
กรกฎาคมปีนี้จะมีการจัดงานเพื่อรำลึก 60 
ปีสงครามเกาหลี เพื่อขอบคุณรัฐบาลไทยที่
ได้สนับสนุนกองกำลังทหารไปร่วมรบที่
เกาหลีใต้ในนามสหประชาชาติเป็นประเทศ
แรกในเอเชีย โดยจะมีกิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือกับไทยตลอดทั้งปี รวมทั้งการ
จัดพิธีส่งมอบดิจิตอลเปียโนให้แก่โรงเรียน
ของไทยอย่างเป็นทางการโดยบริษัท บูยอง 
เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด นอกจากนี้ในปีนี้ เกาหลีใต้
ได้แจกจ่ายหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
ไทย - เกาหลี สำหรับเด็กอายุ 5 - 6 ปี 

จำนวน 25,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียนใน
ชนบทของไทยและโรงเรียนในกรุงเทพฯ 
และยั งจะมีทุ นการศึ กษาจากบริษั ท
เอกชนฯ ของเกาหลีใต้อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับ
เกาหลีใต้ในอนาคตด้วย พร้อมกันนี้ ฯพณฯ 
นายจอง แฮ-มนุ ไดเ้รยีนเชญิรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานเลี้ยง
อาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต 
สาธารณรฐัเกาหล ีในชว่งวนัที ่31 พฤษภาคม 
- 3 มิถุนายน 2553 ด้วย 
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วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 นาง  

ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมการ

พูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ได้นำ

นักเรียนและนักศึกษา ได้แก่ นางสาว  

นัทธรัตน์ มงคลสินธุ์ จากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ  

นายธาวิน คิม จากวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโอวาทจาก  

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่จะออก

เดินทางไปเข้ า ร่ วมการแข่ งขันกล่ าว

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับ

นานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ ในระหว่าง

วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้  

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้แสดงความ

ชื่นชมเยาวชนไทยที่ได้สั่งสมความรู้ และ

ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารใหโ้อวาทแกเ่ยาวชนทีจ่ะเขา้รว่ม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับนานาชาติ

สื่อสารได้อย่างโดดเด่น สามารถคัดสรร

เนือ้หาสาระ รวมทัง้ใชท้กัษะในการนำเสนอ 

จ น ช น ะ ใ จ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง  

ชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้รับการ

คัดเลือกเป็นผู้แทนไปแข่งขันในระดับ

นานาชาติโดยขอให้ทั้งสองคนตั้งใจทำ

หน้าที่ผู้แทนประเทศไทยอย่างเต็มที่ด้วย

น้ำใจนักกีฬา รู้จักสร้างมิตรภาพและสร้าง

เครือข่ายกับเพื่อนใหม่อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้

คุ้มค่ากับรางวัลชีวิตที่ ได้รับจากความ

อุตสาหะพากเพียรในครั้งนี้ รวมทั้งอวยพร

ให้ประสบความสำเร็จในการแข่ งขัน  

และเดินทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมกันนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้

แสดงความขอบคุณต่อสมาคมการพูด

ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) และผู้ที่

เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวง

ศึ กษาธิ การในการจัดกิ จกรรมที่ เป็ น

ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง และหวังจะได้

รับความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน  

รูปแบบอื่นอีกในอนาคต 

เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือเยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ธนาคารโลก สำนกังานยเูนสโก กองทนุ
พัฒนาโครงการการศึกษา (Education 
Program Development Fund - EPDF) ของ
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวง
ศึกษาธิการไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชมุเรือ่งกระบวนการเทยีบเคยีงสมรรถนะ
ของระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและ
ติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ระหวา่งวนัที ่21 - 23 
มถินุายน 2553 ณ โรงแรม Orchard Parade 
ประเทศสงิคโปร ์โดยมนีกัการศกึษาจากนานา
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซฟิกิเขา้รว่มการประชมุฯ ประมาณ 100 คน 
สำหรับคณะผู้แทนไทย ม ี ดร.ประพัฒน์พงศ ์
เสนาฤทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักความสัมพันธ์  

การประชุมเรื่องกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะของระบบ
การศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ตา่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เป็นหัวหน้าคณะ ม ี ดร.มานิต บุญประเสริฐ 
เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การ
บริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”   
ม ี ดร.สุนีย ์ คล้ายนิล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี (สสวท.) ไดน้ำเสนอประสบการณ์
ของประเทศไทยในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการประเมิน
นกัเรยีนนานาชาต ิ(Program for International 
Student Assessment - PISA) ขององคก์าร
เพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation 
and Development - OECD) และม ี  

ดร. ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์ ได้เป็นผู้ดำเนินการ
อภปิรายภายใตห้วัขอ้ “นโยบายการพฒันาคร”ู 
ดว้ย ในการนี ้ผูแ้ทนไทยทีเ่ขา้รว่มการประชมุฯ 
ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารศกึษา รวมทัง้ได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากนักการศึกษาของ
นานาประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและ
แปซิฟิก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหัวข้อหลัก 3 
เรื่อง ได้แก ่ ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา การอาชีวศึกษา และการ
บรหิารการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน ฯลฯ 
เพื่อนำไปปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการ
เรยีนการสอนและผลสมัฤทธิท์างการศกึษาซึง่
นำไปสู่มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัสากล 
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กระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะ
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยา-
ศาสตร ์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ  
(ยเูนสโก) ไดร้ว่มกบัสำนกังานยเูนสโก กรงุเทพฯ 
จัดงานเปิดตัวรายงานระดับโลกว่าด้วยการ
ติดตามการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2553 
(2010 Education for All Global Monitoring 
Report) ในหัวข้อ “Reaching the 
Marginalized” เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2553 ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศรีวิการ ์
เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   
ซึ่ ง ผู้ ร่ ว ม ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ แ ท น จ า ก  
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ สำนักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ และธนาคารโลก ทั้งนี ้ เนื้อหาใน
รายงานเกีย่วขอ้งกบัการตดิตามผลการจดัการ
ศึกษาเพื่อกลุ่มด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจ
และสงัคมทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการ
พฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium Development 

งานเปิดตัวรายงานระดับโลกว่าด้วยการ
ติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก

Goals: MDGs) ข้อ 2 และ 3 โดยมุ่งเน้น
บทบาทของนโยบายและการปฏิรูปทางการ
ศกึษาเกีย่วกบัการลดความไมเ่ทา่เทยีมกนัทาง
สังคม รวมถึงผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกในเรื่องของเงินบริจาคเพื่อการศึกษาและ
ระบบการศกึษาของประเทศทีย่ากจน นอกจาก
นี ้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ยังจัดให้มีการ
ประชุมเสวนาโต๊ะกลมว่าด้วยประเด็นการ
จดัสรรงบประมาณทางการศกึษาทา่มกลาง
การเผชิญต่อภาวะวิกฤติทางการเงินของ
โลก (Roundtable Discussion on 
“Education Financing Issues in the Face of 
the Global Financial Crisis”) โดยมีผู้แทน
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (สภาพฒัน)์ และ
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง มาร่วมหารือให้
ข้อคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานแผนกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย (Economic 
Stimulus Package) ที่มุ่งลดผลกระทบที่  
เกดิขึน้จากภาวะวกิฤตทิางการเงนิ รวมทัง้เรือ่ง
การศึกษาและเพื่อเป็นการตอบสนองและสื่อ
ให้เห็นถึงความสำคัญของงาน “2010 EFA 
Global Action Week (GAW)” ซึง่เปน็กจิกรรม
ที ่Global Campaign for Education (GCE) 
จัดให้มีขึ้นทั่วโลกเป็นประจำทุกป ี โดยในปีนี้
เน้นจัดกิจกรรมในหัวข้อ “Financing Quality 
Public Education: A Right for All” 

กระทรวงศึกษาธิการรับมอบดิจิตอลเปียโน
จากบริษัทบูยองเฮ้าส์ซิ่งจำกัด


เมื่อวันที ่ 22 เมษายน 2553 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ ์  
บุณยเกียรติ) ได้ลงนามรับมอบดิจิตอลเปียโน
กับประธานเครือบริษัทบูยอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด 
(Mr. Lee Joong Keun) โดยวัตถุประสงค์ใน
การบรจิาคดจิติอลเปยีโน จำนวน 6,300 หลงั
ใหแ้กส่ถานศกึษาของไทยนี ้ เพือ่เปน็การระลกึ
ถงึการครบรอบ 60 ป ีสงครามเกาหล ีและเพือ่
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนกองกำลัง
ทหารจำนวน 6,300 นาย ไปรว่มรบทีเ่กาหลใีน
นามสหประชาชาติเป็นประเทศแรกในเอเชีย 
ทัง้นี ้ กระทรวงศกึษาธกิารจะนำดจิติอลเปยีโน
ไปมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบาง
ส่วนจะมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน โดยจะมีการบันทึกเพลงไทยลงใน
ดิจิตอลเปียโน จำนวน 3 เพลง คือ เพลงชาต ิ
เพลงสดุดีมหาราชา เพลงหน้าที่ของเด็ก และ
จะมีเพลงแปลจากภาษาเกาหล ี จำนวน 2 
เพลง คอื เพลงจบการศกึษากบัเพลงรกัของแม ่
ซึ่งจะมีการร้องประสานเสียงโดยนักเรียนไทย 
ต่อมาเมื่อวันที ่ 20 กรกฎาคม 2553 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมพิธ ี 
รับมอบดิจิตอลเปียโนอย่างเป็นทางการจาก
ประธานเครอืบรษิทับยูอง เฮา้สซ์ิง่ จำกดั โดยมี
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำ
ประเทศไทย (Mr. Chung Hae-moon) และ  
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ 
และได้เชิญทหารผ่านศึกเกาหลีของไทยเข้า
ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว รวมทั้งสถาน

ศึกษาที่ ได้ รับมอบดิจิตอลเปียโนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนคร ู
อาจารย ์ และนักเรียนด้วย ขณะนี้ดิจิตอล  
เปียโนบางส่วนได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว 
โดยทยอยจัดส่งมาให้เป็นชุดชุดละ 110 หลัง 
การทีส่าธารณรฐัเกาหลใีหก้ารสนบัสนนุดจิติอล
เปยีโนใหก้บัประเทศไทยในครัง้นี ้ จงึนบัวา่เปน็
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนความ  
รว่มมอืและการจดัการศกึษาของไทย 

 




1. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมทั้งความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่  

 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และตุลาคม - ธันวาคม 

£ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
£ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ 

นายไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

นางนฤมล สุวรรณเนตร 

£	นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์   £	นางยุวดี ภูริโภไคย    £		นางสาวสมใจ ธีรทิฐ     £	นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย  
£	นายสมทรง งามวงษ์    £	นางนฤมล สุวรรณเนตร   £	Ms. Elizabeth Saul    £	นางสาวปนัดดา งามสมพล   
£	นางจรีนนัท ์ทรงชาต ิ  £	นายกรภทัร พฤกษช์ยักลุ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   
โทร. 0-2628-5646-9 ต่อ 124  โทรสาร 0-2628-5649   www.bic.moe.go.th 

วัตถุประสงค์

 
1. To disseminate updated summaries on the work of the Ministry of Education and collaborating organizations   

 on international cooperation 
2. To serve as a reference point and platform to stimulate further research into specific programmes and activities 
3. To promote the exchange of ideas and information to develop future cooperation 

The Bulletin is a quarterly periodical issued in January, April, July and October. 

£ Permanent Secretary, Ministry of Education 
£ Deputy Permanent Secretary for Education (Foreign Affairs) 

Paisal Wisalaporn  Director, Bureau of International Cooperation 

Narumol Suwannetr 

£	Duriya Amatavivat  £	Yuwadee Phooriphokhai  £	Somjai Theeratith £	Kanittha Hanirattisai   
£	Somsong Ngamwong   £	Narumol Suwannetr   £		Elizabeth Saul    £	Panadda Ngamsompon   
£	Jeeranan Songchart     £	Korapat Pruekchaikul 

Bureau of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 
 Ratchadamnoen Nok Avenue, Dusit, Bangkok 10300, Thailand.  Tel. 0-2628-5646-9 ext. 124  Fax. 0-2628-5649 
 www.bic.moe.go.th 

กำหนดออก

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผู้จัดการการพิมพ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สำนักงาน

Objectives



DateofIssue

Advisors

Editor

Manager

AssistantEditors

Office

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

THE
BULLETIN
ON
INTERNATIONAL
COOPERATION
OF
THE
MINISTRY
OF
EDUCATION


พิมพ์ที่ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 

บคุคลหรอืองคก์รใดตอ้งการนำขอ้เขยีน หรอืบทความทีอ่ยูใ่นวารสารฉบบันีไ้ปตพีมิพอ์า้งองิ หรอืประโยชนใ์นสิง่ตพีมิพอ์ืน่ 

ขอความกรณุาแจง้สำนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทราบเปน็การลว่งหนา้ และขอใหร้ะบชุือ่ผูเ้ขยีนหรอืชือ่วารสารในการอา้งองิดว้ย www.bic.moe.go.th



วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

THE
BULLETIN
ON
INTERNATIONAL
COOPERATION
OF
THE
MINISTRY
OF
EDUCATION


พิมพ์ที่ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 

บคุคลหรอืองคก์รใดตอ้งการนำขอ้เขยีน หรอืบทความทีอ่ยูใ่นวารสารฉบบันีไ้ปตพีมิพอ์า้งองิ หรอืประโยชนใ์นสิง่ตพีมิพอ์ืน่ 

ขอความกรณุาแจง้สำนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทราบเปน็การลว่งหนา้ และขอใหร้ะบชุือ่ผูเ้ขยีนหรอืชือ่วารสารในการอา้งองิดว้ย 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
www.bic.moe.go.th




