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การรู้หนังสือ คือ การอ่านออก เขียนได้ ซึ่งถือเป็นขั้นพื้นฐานที่สำาคัญสุดในการศึกษาหาความรู้ และเป็นช่องทาง 
ในการเรียนรู้ นำาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลในด้านต่างๆ ให้สามารถเข้าใจข้อมูลของสังคมและส่ือสารกับคนในสังคม 
ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน ยิ่งไปกว่าน้ันการรู้หนังสือยังสามารถต่อยอดไปสู่การศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นภารกิจหลักของทุกประเทศก็คือการบริหารจัดการให้พลเมืองทุกคนได้รู้หนังสือ อ่านออก  
เขียนได้  และคำานวณเป็น ตามเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนที่สัญญาว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เด็กๆ และมนุษย์  
ทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องได้ รู้หนังสือ และเนื่องในโอกาสวันที่ ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (วันที่  ๘ กันยายนของทุกปี) 
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอบทความพิเศษเพื่อส่งเสริมสถานการณ์การรู้หนังสือ 
ของประเทศไทยให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้เขียนบทความพิเศษนี้ในคอลัมน์ In Focus 

นอกจากเรื่องการรู้หนังสือข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องราวความร่วมมือ 
ด้านการศึกษากับต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น งานเสวนาวันอาเซียน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้น เมื่อวัน ท่ี  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก 
และตื่นตัวของบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  
ในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (อย่างไม่เป็นทางการ) ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในอาเซียน และประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียนบวกสาม และในกรอบ 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
และการสัมมนาวิชาการโปรตุเกสศึกษา ในโอกาสการฉลองครบรอบ  
๕๐๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกส เพื่อเผยแพร่ 
ความรู ้ความเขา้ใจดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการศกึษา 

ของโปรตุเกส รวมท้ังความสัมพนัธอ์นัยาวนานระหวา่งไทยกบัโปรตเุกส 
ฯลฯ

สำาหรับบทความมรดกโลกในฉบับน้ี ขอพาท่านผู้อ่านท่องเที่ยว 
ไปในดินแดนธรรมชาติของผืนป่าคาซีรันกา อุทยานแห่งชาติ  
ในลุ่มแม่นำ้าพรหมบุตรของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ 
สตัวป์า่ทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง โดยเฉพาะพนัธุส์ตัวป์า่ทีเ่สีย่งตอ่การสญูพนัธุ ์ 
เช่น แรดนอเดียว ช้างป่าพันธุ์อินเดีย เป็นต้น 

ทั้งนี้  ท่านผู้อ่านสามารถติดตามวารสารความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ 
www.bic.moe.go.th แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ...สวัสดี



* รองเลขาธิการสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การรู้หนังสือ (literacy) นับเป็นตัวบ่งชี้ 
ประการหน่ึงของคุณภาพประชากรในบรรดา 
ประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน เพราะเหตุว่า 
การรู้หนังสือเป็นทักษะพื้นฐานที่สุดในการ 
แสวงหาความรู้ ซึ่งถูกเข้ารหัสไว้ด้วยตัวหนังสือ  
การรู้หนงัสอืจงึเปน็การถอดรหสัความรูท้ีส่ำาคญั  
ดังนั้น จึงเป็นพันธกิจของทุกประเทศในการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนของประเทศสามารถ 
รู้หนังสือให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี การให้ 
ความหมายของการรูห้นงัสอืของแตล่ะประเทศ 

สถานการณ์การรูห้นงัสอื
ของประเทศไทย

In FocusIn Focus

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์*

ก เอ๋ย ก ไก่

  Literacy is the basic skill needed for knowledge acquisition 
 and is therefore an indicator of the quality of a country’s citizens. 
 Illiteracy occurs for a number of reasons. In some cases, people lack 
 or have limited educational opportunity, others have learning disorders  
 and for others it is a question of practice if they are not required to read  
 or write in their daily lives.

             The illiteracy rate in Thailand was as high as 58 percent in 1932, the year which  
brought a change from an absolute to a constitutional monarchy. With just under half  
the population denied access to information and knowledge, it was recognized that equality 
as a fundamental principle of democracy was being undermined. Consequently, the Adult 
Education Division was established to develop the curriculum, textbooks and materials as 
well as to organize teacher training and to administrate relevant schools. During 1977-1987, 
all sectors in Thailand joined forces in a nationwide campaign which saw the illiteracy rate fall 
from 10.5 to 2.5 percent. This outstanding success was acknowledged with Thailand being 
awarded the UNESCO’s Norma Prize. 

To function effectively in today’s changing world, people need knowledge and skills. 
ICT literacy, social and cultural awareness, linguistic and communication skills are among the 
essentials a quality education should provide. With the establishment of the ASEAN Economic 
Community in 2015, it is necessary to redef ine “literacy” in Thai society in order to 
enhance the quality and competitiveness of Thai people.
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ก็แตกต่างกัน แม้ว่ายูเนสโกจะพยายามให้ 
ความหมายของการรู้หนังสือไว้กลางๆ ว่าเป็น 
ความสามารถในการอ่านและเขียนประโยค 
ง่ายๆ ได้ก็ตาม ท้ังนี้ เพราะบริบทของแต่ละ 
สังคมแตกต่างกันและสังคมแต่ละสังคม 
มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ในบางสังคมการอ่าน 
และเขียนประโยคง่ายๆ อาจจะไม่มีความหมาย 
ใดๆ เลยต่อการแสวงหาความรู้  เพราะ 
สังคมนั้นต้องการสิ่งที่จำาเป็นมากกว่าการ 
อ่านออกเขียนได้ จึงจะสามารถดำารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมที่มีพลวัตอย่างรวดเร็วได้ ยิ่งเป็น 
สังคมที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้ามาก  
การอ่านและเขียนประโยคง่ายๆ ได้จึงไม่  
เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันในสังคมที่ไม่ 

ซับซ้อนมากอยู่ในชนบทห่างไกล การส่ือสาร 
ผ่านตัวหนังสือมีความจำาเป็นไม่มาก การอ่าน 
และเขียนประโยคง่ายๆ ได้ จึงเพียงพอสำาหรับ 
สังคมนั้นๆ แล้ว แม้ว่าจะยากสำาหรับการวัด 
และประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบกันในสภาวะ 
ที่สังคมเป็นพลวัต แต่ก็ต้องนับว่าเป็นความ 
งดงามของสังคมที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีชีวิต 
ชีวา สังคมไทยเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้  
เนื่องจากสังคมของเรามีความหลากหลายและ 
มีระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทั้งสังคม 
ในชนบทที่ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนักและ 
โอกาสในการใช้หนังสือไม่มาก แต่ในขณะ 
เดียวกัน สังคมเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่และ 
กรุงเทพมหานคร ที่สภาพสังคมมีความสลับ 

ซับซ้อน และจำาเป็นต้องส่ือสารด้วยตัวหนังสือ 
อยู่ตลอดเวลา ความจำาเป็นเรื่องการรู้หนังสือ 
ก็มีมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ดังน้ัน การให้ 
นิยามเรื่องการรู้หนังสือในสังคมไทยจึงย่อม 
มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนและสังคม 
นั้นๆ

ประเทศไทยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือมาต้ังแต่ยุค 
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  
เป็นการอภิวัฒน์เข้าสู่การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ซึ่ งมีการสำารวจสำามะโนประชากร พบว่า 
มีประชากรกว่าร้อยละ ๕๘ เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ  
นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย  
โดยเฉพาะการสือ่สารขอ้มลูขา่วสารและการให ้
ความรู้ที่ เท่าเทียมกันอันเป็นพื้นฐานของ 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
การดำาเนินงานแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือ 
ในครัง้นัน้นำามาสูก่ารจดัตัง้กองการศกึษาผูใ้หญ ่
เพื่อเป็นหน่วยดำาเนินการ นับตั้งแต่การพัฒนา 
หลักสูตร สื่อ แบบเรียน การอบรมครู การจัดตั้ง 
โรงเรียนผู้ใหญ่ รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสืออย่างต่อเน่ืองมา 
โดยตลอด ซ่ึงได้มีการพัฒนาจากการแก้ปัญหา 
การไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ไปสู่การ 
เรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ (Functional education)  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้เรียนจาก 
การแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือ นำาไปปฏิบัติใน 
ชีวิตจริงได้

ในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐-๒๕๓๐ 

มีความพยายามที่จะรณรงค์ส่ง เสริม 

การรู้ หนั งสือครั้ ง ใหญ่ อีกครั้ งหนึ่ ง 

เ พื่ อ ล ด จำ า น ว น ผู้ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ จ า ก 

ร้อยละ ๑๐.๕ ลงจนเหลือประมาณ 

ร้อยละ ๒.๕ โดยระดมสรรพกำา ลัง 

จากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ ามาช่วย 

ดำ า เ นิ นการ  ซึ่ ง เ ป็ นการดำ า เ นิ นงาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะบทบาท 

ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อน 

นโยบายดังกล่าว
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ในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ - ๒๕๓๐ มีความ 
พยายามท่ีจะรณรงค์ส่งเสริมการรู้หนังสือ 
ครัง้ใหญอ่กีครัง้หนึง่เพือ่ลดจำานวนผูไ้มรู่ห้นงัสอื 
จากร้อยละ ๑๐.๕ ลงจนเหลือประมาณ 
ร้อยละ ๒.๕ โดยระดมสรรพกำาลั งจาก 
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาช่วยดำาเนินการ  
ซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมาก  
โดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

ประสบการณ์ของประเทศไทยในการ 
รณรงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นกรณี 
ตัวอย่างที่ดีสำาหรับประเทศกำาลังพัฒนาใน 
ทุกภูมิภาคของโลกและองค์กรยูเนสโกได้  
มอบรางวัลนอร์มาให้แก่ประเทศไทย เพื่อ 
ให้เกียรติว่าได้เป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับการ 
รณรงค์แก้ไขปัญหาไม่รู้หนังสือ

แต่อย่างไรก็ดี  สภาวะของการไม่ รู้  
หนังสือไม่อาจหมดไปจากสังคมได้ง่ายๆ  
แทบจะไมม่ปีระเทศใดเลยทีป่ระกาศวา่ประเทศ 
ของตนไม่มีผู้ไม่รู้หนังสือ ทั้งนี้เพราะสภาวะ 
การไม่ รู้หนังสือสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆ  
สังคม สาเหตุหนึ่งมาจากการเข้าไม่ถึงโอกาส 
ที่จะได้รับการศึกษาเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจาก 
ข้อจำากัดทางภาวะเศรษฐกิจ สถานะของสังคม  
หรือถิ่นที่อยู่อาศัย อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจาก 
ตัวประชากรเองที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะ 
ข้อจำากัดเรื่องความพิการและสติปัญญา และ 
สาเหตุที่ยังคงมีการไม่รู้หนังสืออยู่ก็เกิดมาจาก 
การลืมหนังสือด้วย เพราะการใช้ชีวิตประจำาวัน 
ไม่ได้ใช้หนังสือเลย ไม่ว่าจะอ่านหรือเขียน  
ก็ทำาให้ลืมหนังสือและกลายเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ 
ได้เช่นกัน

ในขณะเดียวกันก็จะต้องระวังมิ ให้ เกิด 

ผู้ ไม่รู้หนังสือใหม่ (Neo-i l l i teracy) เพิ่ม 

มากขึ้น โดยการเฝ้าระวังป้องกันและดูแล 

เอาใจใส่ไม่ให้เด็กวัยเรียนต้องออกจากโรงเรียน 

กลางคัน ให้เรียนจบอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง 

จะต้องสรรค์สร้างบรรยากาศของสังคม 

แห่งการเรียนรู้ขึ้นอย่างจริงจัง โดยการเร่ง 

รณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้เข้มข้นขึ้น

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ได้ 
ศึกษาวิจัยสภาวะการรู้หนังสือของประชากร 
วัยแรงงาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีข้อค้นพบที่ 
น่าสนใจหลายประการ ได้แก่

๑. ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
เพศหญิงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖๒.๗๐ เป็น 
ผู้ไม่รู้หนังสือ

๒. ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ ๔๕ - ๕๔ ปี  
เป็นช่วงอายุท่ีมีผู้ไม่รู้หนังสือมากท่ีสุด ประมาณ 
ร้อยละ ๓๐.๓๔ ในขณะที่ช่วงอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี  
มีผู้ ไม่รู้หนังสือน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ  
๑๒.๙๗

๓. ประชากรวัยแรงงานท่ีประกอบอาชีพ 
ด้านเกษตรกรรมเป็นผู้ไม่รู้หนังสือมากที่สุด 
ถึงร้อยละ ๕๔.๒๒

๔. สาเหตุของการไม่รู้หนังสือ ส่วนใหญ่ 
มาจากการลืมหนังสือถึงร้อยละ ๓๑.๕๗ ไม่เคย 
เข้าเรียนในโรงเรียนเลยร้อยละ ๑๔.๕๕ และ
มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
ร้อยละ ๖.๓๒

๕. กลุ่มตัวอย่างให้คำาตอบว่าไม่สามารถ 
เข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนั ง สือได้   
เป็นเพราะมีภาระทางครอบครัวร้อยละ ๒๒.๑๒  
รองลงมาคือ ลักษณะของอาชีพไม่เอื้อต่อ 
การเรียนร้อยละ ๒๑.๒๙ อายุมากแล้ว 
ร้อยละ ๑๗.๘๓ ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 
ร้อยละ ๑๔.๕๑ มีฐานะยากจนร้อยละ ๑๔.๐๐  
สุขภาพไม่ดีร้อยละ ๔.๙ มีความบกพร่องทาง 
ร่างกายร้อยละ ๓.๕๒

๖. เมื่อนำากลุ่มประชากรวัยแรงงานท่ี 
ระบุว่าไม่รู้หนังสือมาประเมินความรู้ด้าน 
การอ่าน เขียน และคิดคำานวณ พบว่าร้อยละ  
๔๙.๔๗ มีระดับความรู้ไม่เกินช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ รองลงมาคือร้อยละ ๓๖.๐๘ มีความรู้ 
ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๗. ประชากรวัยแรงงานท่ีเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ 
มีความต้องการที่จะเรียนรู้ด้านการคำานวณ 
เป็นอันดับแรก มากกว่าการอ่านและการเขียน  
และมีผลการประเมินพบว่าการอ่านมีคะแนนเฉล่ีย 
น้อยที่สุด

๘.รูปแบบการเรียนรู้ที่ประชากรวัย 
แรงงานที่ ไม่รู้หนังสือต้องการคือ การให้ 
สมาชิกในครอบครัวเป็น ผู้สอนและเรียน 
เป็นกลุ่มในชุมชน

การศึกษาวิจัยของสำานักงาน กศน. ครั้งนี้  
ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การไม่รู้หนังสือของ 
ประเทศไทยที่ยังไม่หมดไป แม้ว่าจากการ 
สำารวจกลุ่มประชากรวัยแรงงานท่ีพบว่าเป็น 
ผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ ๒๕๐,๔๘๘ คน เท่านั้น 
ก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมว่าในจำานวนประชากร 
กลุ่มนี้เป็นกำาลังสำาคัญในการผลิตท้ังในภาค 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ  
หากคุณภาพของประชากรวัยแรงงานยังมี 
จุดอ่อนอยู ่ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการผลิต 
และคุณภาพชีวิตข อ ง เ ข า เ ห ล ่ า นั้ น ด ้ ว ย 
จึงเป็นความจำาเป็นของรัฐที่จะต้องให้ความ 
สนใจและทุ ่มเทเพื่อส่งเสริมให้มีผู ้รู ้หนังสือ 
ให้มากที่สุด ทั้งนี้  โดยใช้กลไกท่ีมีอยู ่ของ
สำานักงาน กศน. ก็เพียงพอ หากแต่ต้องมี 
นโยบายที่ชัดเจน สมำ่าเสมอและต่อเนื่อง

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
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ในขณะเดียวกันก็จะต้องระวังมิให้เกิดผู้ไม่รู้หนังสือใหม่ (Neo - illiteracy) เพ่ิมมากขึ้น 
โดยการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เด็กวัยเรียนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน 
ให้เรียนจบอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะต้องสรรค์สร้างบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้น 
อย่างจริงจัง โดยการเร่งรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งการทำางานและการใช้ชีวิต 
ก็จะต้องมี เงื่อนไขท่ีต้องใช้หนังสือทั้ งในรูปหนังสือธรรมดาและหนังสืออิ เ ล็กทรอนิกส์  
ประการสำาคัญคือ ทั้งสังคมไทยต้องตระหนักและได้รับการปลูกฝังให้การอ่านเป็นวัฒนธรรม 
หรือนิสัยประจำาชาติของคนไทยยุคใหม่

สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาต่อไปอีกก็คือ การกำาหนดความหมายของการรู้หนังสือที่เป็น 
พลวัตตามสภาพบริบทของสังคมที่ระดับของความจำาเป็นของการรู้หนังสือแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน การรู้หนังสือคงมิได้หมายถึงการอ่านออกเขียนประโยค 
ง่ายๆ ได้เท่านั้น สังคมไทยก้าวมาถึงระยะของการยกระดับความหมายของการรู้หนังสือใหม่แล้ว  
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

การอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วชำานาญการในฐานะเจ้าของภาษา และเป็น 
ภาษาแม่ของคนไทยย่อมเป็นความจำาเป็นอย่างไม่ต้องสงสัยหากแต่คนไทยก็ยังจำาเป็น 
ต้องรู้ภาษาอ่ืนๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้าอยู่ในประชาคม 
อาเซียนท่ีภาษาอังกฤษถูกสถาปนาข้ึนเป็นภาษาสื่อสารกลางและอาจจะต้องรวมถึงภาษา 
ของประเทศเพื่อมวลหมู่สมาชิกในอาเซียนด้วย

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกลายมาเป็นความจำาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องอำานวยความสะดวกต่างๆ 

ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และวิธีการ
แสวงหาความรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อเข้าถึงความจริง

ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ตลอดจนกระบวนการแสวงหาข้อเท็จ 
จริงทางประวัติศาสตร์

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการคิดคำานวณ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับ 
การดำารงชีวิตประจำาวันและความรู้ความสามารถในระดับที่ทำาให้เข้าถึงความเป็นเหตุเป็นผล 
ทางคณิตศาสตร์

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับการดำารงชีวิต 
อยู่ในโลกและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อเฟื้อต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ความรู้และความเข้าใจทางด้านศีลธรรม ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ 
ได้รับอิทธิพลจากทุกศาสนา เป็นการสร้างระบบและกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ความรู้และความเข้าใจการดำารงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชน ซ่ึงมีกฎกติกาของการอยู่ร่วมกัน  
การปฏิบัติตามในฐานะสมาชิกของสังคมและชุมชน อันเป็นพ้ืนฐานของการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย

ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้อาจไม่ถึงขั้นของการเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากแต่เป็น 
ความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตของคนที่อาจเรียกได้ว่า “รู้ประสา” ในภาษาไทย ซึ่ง 
น่าจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำาว่า literacy มากกว่าการรู้หนังสือ ซึ่งหากสังคมไทยเรา 
จะได้พัฒนาความหมายของ l i teracy ให้ก้าวหน้าขึ้น ก็อาจส่งผลต่อการปฏิรูปการ 
ศึกษาอย่างขนานใหญ่ ส่งผลต่อคุณภาพของประชาชนอย่างแท้จริง  

ก เอ๋ย ก ไก่
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ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

	 สิริภัคค์	ธรรมบุศย์

การประชุมผูประสานงานแห่งชาติ ด้านการศึกษา 
เพื่อปวงชนระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑๒

สำ�นักง�นยูเนสโก	 กรุงเทพฯ	 ร่วมกับคณะกรรมก�รแห่งช�ติว่�ด้วย 
ยูเนสโกของเก�หลี	 และองค์ก�รยูนิเซฟ	 ได้จัดก�รประชุมผู้ประส�นง�น 
แห่งช�ติด้�นก�รศึกษ�เพื่อปวงชนระดับภูมิภ�ค	ครั้งที่	๑๒	(12th Regional 
Meeting	of	National	EFA	Coordinators)	ระหว่�งวันที่	๒๕-๒๘	กรกฎ�คม	
๒๕๕๔	ณ	กรุงโซล	ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	 ซึ่งก�รประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้�ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลคว�มก้�วหน้�	สิ่งท้�ท�ย	และแนว
ปฏิบัติท่ีดีด้�นก�รศึกษ�เพ่ือปวงชน	 รวมทั้งห�รือแนวท�งในก�รพัฒน�
คว�มก้�วหน้�เพื่อบรรลุผลก�รศึกษ�เพื่อปวงชนภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดย
ม	ีดร.ประพฒัน์พงศ	์เสน�ฤทธิ	์ผูท้รงคณุวฒุดิ�้นคว�มรว่มมอืกบัต�่งประเทศ	
น�งส�วดุริย�	 อมตวิวัฒน์	 ผู้เชี่ยวช�ญ	สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ	
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	และผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร	รวม	๘	คน	เข้�ร่วมก�รประชุม

ในช่วงพิธีเปิดของวันที่	๒๕	กรกฎ�คม	๒๕๕๔	Mr.	Gwang-Jo	Kim	 
ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นยเูนสโก	กรงุเทพฯ	และ	Mr.	Taeksoo	Chun	เลข�ธกิ�ร
คณะกรรมก�รแหง่ช�ตวิ�่ดว้ยยเูนสโกของเก�หล	ีไดก้ล�่วเปดิง�นและกล�่ว
ต้อนรับผู้เข้�ร่วมประชุม	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนประเทศจ�ก	๒๗	ประเทศ	
ได้แก่	 ผู้บริห�ร/เจ้�หน้�ที่ระดับสูง	 และผู้ประส�นง�น/คณะทำ�ง�นร่วม 
ด้�นก�รศึกษ�เพื่อปวงชนจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 และกระทรวงอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมก�รแห่งช�ติว่�ด้วยยูเนสโก	 รวมถึงผู้แทนจ�ก 
หน่วยง�น/องค์กร/เครือข่�ยทั้งภ�ครัฐและเอกชน	รวมทั้งสิ้น	๙๙	คน	

สาระสำาคัญของการประชุม
๑.	 การนำาเสนอและรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษา	

เพื่อปวงชนของประเทศในช่วงปลายทศวรรษ	ผู้เข้�ประชุมได้ร�ยง�น 

The	UNESCO	Bangkok	Off ice, in cooperation 

with	the	Korean	National	Commission	for	UNESCO	

and	UNICEF,	organized	the	12th Regional Meeting 

of	 National	 EFA	 Coordinators	 between	 25	 and	 

28	July,	2011	in	Seoul,	Republic	of	Korea.	The	purpose 

of	 the	 meeting	 was	 to	 exchange	 information,	 

viewpoints,	 challenges	 and	 best	 practices	 of	

EFA	among	countries	as	well	 as	 to	consider	new	 

approaches	to	accelerate	achievement	of	the	six	EFA	goals.

Education	 for	 Sustainable	Development	 (ESD),	 Public-Private	

Partnerships	(PPP),	the	role	of	Non	Government	Organisations	(NGO)	

and	 teacher	 development	 were	 among	 the	 topics	 raised	 at	 the	 

meeting.	There	was	also	lengthy	discussion	about	the	indicators	used		 

	 in	 the	monitoring	 and	 evaluation	 process	 and	 how	 these	 relate	 to	 

			individual	country	contexts.	UNESCO	urged	countries	to	link	educational	 

			access	with	educational	quality	as	well	as	economic	policy	with	

					social	and	cultural	policies	in	order	to	reach	the	unreached.	

* นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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คว�มก�้วหน�้และแบง่ปนัประสบก�รณเ์กีย่วกบั 
แนวท�งปฏิบัติที่ดีในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของ 
ประเทศโดยสอดคล้องต�ม	 ๖	 เป้�หม�ย 
ก�รศึกษ�เพื่ อปวงชนของยู เนสโก	 ได้แก่ 	
๑ ) 	 ก� รศึ กษ�และก�รดู แล เด็ กปฐมวั ย	 
๒)	 ก�รจัดก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�อย่�ง 
ทั่วถึง	 ๓)	 เรื่องก�รฝึกทักษะอ�ชีพ	 ๔)	 ก�ร 
รู้หนังสือ	 รวมทั้งเรื่องทักษะชีวิต	 ๕)	 คว�ม 
เสมอภ�คเพศช�ยหญิง	 และ	๖)	 คุณภ�พก�ร
ศึกษ�รวมถึงก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษ	

ทีป่ระชมุใหค้ว�มสำ�คญัในเรือ่งก�รพฒัน�
คุณภ�พก�รศึกษ�ไปสู่ก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 ก�รพัฒน� 
รูปแบบ/วิธีก�รสอนของครูอันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ได้
อย่�งดี	 ก�รพัฒน�ก�รใช้ตำ�ร�เรียนและสื่อก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียน
และในพื้นที่ที่ประสบภ�วะย�กลำ�บ�ก	 ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พครู 
ผ่�นก�รฝึกอบรม	 ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	 ก�รใช้	 ICT	 
พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยได้เสนอให้มีก�รใช้ระบบ 
ก�รประเมินผลท่ีมีประสิทธิภ�พโดยเน้นที่ก�รประเมินผลกระบวนก�ร/ 
รูปแบบ/วิธีก�รสอนของครูม�กกว่�ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ของนักเรียน	 
ซึง่ยเูนสโกเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของไทยและเนน้ใหม้กี�รผลกัดนันโยบ�ยไปสู ่
ก�รจัดก�รพัฒน�ในเรื่องต่�งๆ	 เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 
ที่มีประสิทธิภ�พ	 นอกจ�กนี้	 ก�รศึกษ�และก�รดูแลเด็กปฐมวัยควรเน้น 
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยโดยสอดคล้องต�มสถ�นก�รณ์จริง	 ก�รขย�ยโอก�ส 
ท�งก�รศึกษ�แก่เด็กในกลุ่มเปร�ะบ�งและกลุ่มด้อยโอก�สเพ่ือให้มั่นใจ 
ได้ว่�เด็กปฐมวัยจะก้�วข้�มไปสู่ก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�ได้อย่�ง 
พร้อมเพรียงกัน	ก�รประส�นคว�มร่วมมือกับทุกฝ่�ย	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น 
และคุณสมบัติครู	 ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวโดยเฉพ�ะ 
กลุ่มชนบท	ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยในทุกประเทศ	 รวมถึงคว�มเสมอภ�ค 
เพศช�ยหญิงท่ีเน้นพัฒน�ให้เด็กช�ยมีคว�มสนใจในก�รเรียนม�กขึ้น	 
ก�รพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถ/คว�มถนดัของเด็กช�ย-หญิง	ก�รเปลี่ยนแปลง/ 
ผลักดันนโยบ�ยท�งเพศไปสู่ก�รปฏิบัติ	 ก�รพิจ�รณ�ตัวชี้วัด/คุณภ�พ 
ของเพศช�ยหญิงม�กกว่�คว�มเสมอภ�ค	และก�รส่งเสริมคว�มตระหนัก 
ในเรื่องของคว�มแตกต่�งท�งเพศให้กับผู้ที่มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ

๒.	 กลไกการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาความก้าวหน้า	
ด้านการศึกษาเพื่อปวงชน โดยพิจ�รณ�จ�กบทบ�ทของรัฐและบทบ�ท
ของหุ้นส่วนภ�ครัฐและเอกชน	 (PPPs)	 รวมทั้งก�รจัดเก็บข้อมูลก�รศึกษ�	
ซ่ึงหล�ยประเทศได้นำ�เสนอมุมมองและประสบก�รณ์ของประเทศร่วมกัน 
เกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของภ�ครัฐและเอกชน	อ�ทิ	 ส�ธ�รณรัฐเก�หลีเน้น
พัฒน�ก�รศึกษ�ทุกระดับไปพร้อมๆ	กัน	 โดยรัฐบ�ลและกระทรวงศึกษ�	
วิทย�ศ�สตร์	และเทคโนโลยีของเก�หลีให้เงินสนับสนุนจำ�นวนม�ก	รัฐบ�ล
ผลกัดนักำ�ลงัคนไปสูภ่�คก�รเตบิโตของเศรษฐกจิ	สนบัสนนุด�้นอ�ชวีศกึษ�
เพื่อสร้�งแรงง�นสู่ภ�คอุตส�หกรรม	 และก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชน	
อย�่งไรกต็�ม	ก�รสนบัสนนุด�้นก�รเงนิยงัไมใ่ชเ่ป�้หม�ยหลกัของก�รบรรลุ
เป�้หม�ยก�รศกึษ�เพือ่ปวงชนแตห่�กเปน็ก�รสง่เสรมิก�รสร�้งทกัษะคว�ม
ชำ�น�ญให้เกดิขึน้กบัครดู้วย	ส�ธ�รณรฐัฟิลปิปนิสเ์นน้บทบ�ทของภ�คสงัคม
พลเรือน	และองค์กรที่ไม่ใช่ภ�ครัฐ	(NGOs)	โดยมองว่�หุ้นส่วนภ�ครัฐและ
เอกชนควรคำ�นงึถงึเรือ่งสิง่แวดลอ้ม	บรบิทท�งสงัคมของแตล่ะประเทศ	และ
สิ่งก่อสร้�งอ�ค�รเรียน	 เป็นต้น	นอกจ�กนี้	 ยูเนสโกยังได้นำ�เสนอแนวท�ง
ในก�รติดต�มก�รจัดเก็บข้อมูลก�รศึกษ�โดยอ�ศัยก�รรวบรวมข้อมูลที่
สอดคลอ้งกบันโยบ�ย	ก�รใชร้ปูแบบวธิวีจิยัทีเ่หม�ะสมกบับรบิทของประเทศ	
โดยเฉพ�ะก�รศึกษ�ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแบบตัดขว�ง	 ซึ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่ง
ต่อก�รให้ข้อมูลตัวชี้วัดระดับโลกและระดับภูมิภ�ค	 และส�ม�รถนำ�ข้อมูล

ม�เปรียบเทียบกันได้	 รวมทั้งก�รประส�นคว�มร่วมมือกับประเทศต่�งๆ	 
อย่�งเต็มที่	ทั้งนี้	ก�รได้ม�ซึ่งข้อมูลเหล่�นี้ต้องพิจ�รณ�ใน	๔	เรื่องหลัก	คือ	 
๑)	 เข้�กันได้	๒)	มีคว�มแม่นตรง	๓)	ทันเวล�	และ	๔)	มีศักยภ�พพอใน 
ทุกระดับ	

๓.	 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการและนโยบายของ
ประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน	 ยูเนสโกได้ 
นำ�เสนอกระบวนก�รดำ�เนินง�นซึ่งเน้นก�รปรับปรุงโดยก�รเชื่อมโยง 
คว�มต้องก�รด้�นนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจเข้�กับนโยบ�ยท�งสังคมและ
วัฒนธรรม	 รวมทั้งก�รเชื่อมโยงก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�เข้�กับคุณภ�พก�ร
ศกึษ�	ทัง้นี	้หล�ยประเทศควรมกี�รจดัทำ�ขอ้มลู	ประเมนิผลจำ�นวนประช�กร 
ต�มอ�ยุและเพศ	จัดทำ�ข้อมูลกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เข้�เรียนในโรงเรียนโดยแบ่ง
ต�มอ�ยุ	เพศ	เขต	จังหวัด	และจัดทำ�ร�ยง�นของประเทศและของโลก

๔.	 ประเทศต่างๆ	 ได้นำาเสนอกรณีศึกษา	 แนวปฏิบัติที่ดี	 และ
ประสบการณ์ของประเทศ	 ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และปรับปรุงการเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูล/หลักฐานตามท่ีเป็นอยู่จริง 
เช่น	 เร่ืองก�รประเมินผลก�รบรรลุผลท�งก�รศึกษ�ของประเทศ	 และ 
เรื่องก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รรู้หนังสือของเด็กต�มช่วงอ�ยุและก�ร 
เปรียบเทียบระหว่�งกลุ่มในพื้นที่ห่�งไกลและกลุ่มในพื้นที่ชนบท	และหัวข้อ
ก�รเสรมิสร�้งคว�มสมัพนัธท์�งก�รศกึษ�โดยก�รพฒัน�ทกัษะและก�รเรยีน
รู้ตลอดชีวิต	 เช่น	 เรื่องคว�มท้�ท�ยด้�นนโยบ�ยต่อระบบก�รอ�ชีวศึกษ�	
และเร่ืองคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมและเชื้อช�ติและก�รเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของเก�หลี	

๕.	 การเรง่รดัพฒันาความกา้วหนา้เพือ่บรรลเุปา้หมายการศกึษา
เพื่อปวงชนภายในปี	 ๒๕๕๘	 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจ�รณ�และให้คว�ม
สำ�คัญในเรื่องต่�งๆ	อ�ทิ	ก�รขับเคลื่อนทรัพย�กรเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�โดย
เน้นก�รใช้ทรัพย�กรในประเทศอย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พ	 ก�รประส�น
คว�มร่วมมือใต้-ใต้	ก�รส่งเสริมยุทธศ�สตร์เพ่ือขย�ยก�รจัดสรรงบประม�ณ
และให้ก�รช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�เพิ่มม�กข้ึน	 ก�รสร้�งเสริมคว�ม 
แข็งแกร่งด้�นคว�มร่วมมือ	และก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน	ก�รพัฒน� 
นโยบ�ยและก�รว�งแผน	 ก�รประเมินติดต�มผลและก�รบริห�รจัดก�ร	 
ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือจ�กหุ้นส่วนภ�ครัฐและเอกชน	 องค์กรที่  
ไม่ใช่ภ�ครัฐ	 กลไกก�รจัดสรรเงินนอกงบประม�ณ	 ก�รส่งเสริมคว�ม 
ตระหนักด้�นก�รศึกษ�แก่ผู้ปกครอง	 และนวัตกรรมกลไกท�งก�รเงิน	 
เป็นต้น

๖.	 การพิจารณาขอบข่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำามาประเมินผล	
ในปี	๒๕๕๘	โดยสอดคล้องกับ	๖	เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนของ	
ยูเนสโก	การส่งเสริมความร่วมมือ	การบริหารจัดการ	และการจัดสรร
งบประมาณ ที่ประชุมเห็นด้วยกับก�รประเมินผลต�ม	๖	 เป้�หม�ยของ 
ยูเนสโกแต่ควรพิจ�รณ�ประเด็นอื่นร่วมด้วย	 ได้แก่	 ก�รใช้คว�มรู้พื้นฐ�น
ท�งก�รคำ�นวณ	กระบวนก�รแก้ไขปัญห�	ก�รตรวจสอบได้	 ก�รประส�น
คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�ร/กระทรวงต่�งๆ	 และเครือข่�ย
ระดับภูมิภ�ค	ก�รประเมินผลจ�กผู้ปกครองนอกเหนือไปจ�กก�รประเมิน
ผลต�มตัวชี้วัด	 ก�รทบทวนแผนก�รดำ�เนินง�น	 รวมทั้งก�รปรับปรุง 
ตวัชีว้ดัต�มคว�มจำ�เป็นและต�มคว�มเหม�ะสมกบับริบทของแตล่ะประเทศ	
นอกจ�กนี้	 ที่ประชุมยังพิจ�รณ�ประเด็นที่ควรสนับสนุนภ�ยหลังปี	๒๕๕๘	
เช่น	 ก�รจัดประชุมก�รศึกษ�เพื่อปวงชนระดับช�ติ	 แนวท�งก�รปรับปรุง
กลไกในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�เพ่ือปวงชน	 ก�รบรรจุเรื่องของครู 
ในแผนก�รดำ�เนินง�นของยูเนสโก	 ก�รดำ�เนินง�นร่วมระหว่�งรัฐบ�ล 
ด้�นก�รศึกษ�เพื่อปวงชน	 รวมทั้งก�รเปิดโอก�สให้รัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ	
นอกเหนือจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้เข้�ร่วมก�รประชุมก�รร�ยง�นผล 
ก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รศึกษ�เพื่อปวงชนในปี	๒๕๕๘	
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โครงการการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ
ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสาร 
มรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๘

เมื่อวันที่	 ๑๗	 สิงห�คม	๒๕๕๔	น�งส�วจุไรรัตน์	 แสงบุญนำ�	 

รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ในฐ�นะเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

แห่งช�ติว่�ด้วยก�รศึกษ�ฯ	แห่งสหประช�ช�ติ	 เป็นประธ�นพิธีเปิด 

การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสาร 

มรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๘ เรื่อง เอกสารความทรงจำาภาคเหนือ 

ตอนล่าง ณ โรงแรมเดอะเลเจนด้า จังหวัดสุโขทัย 

รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รกล่�วว่�	 องค์ก�รยูเนสโกได้ริเริ่ม

โครงก�รแผนง�นคว�มทรงจำ�แหง่โลก	(Memory	of	the	World	Program)	

ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	และศ�สตร�จ�รย์พิเศษคุณหญิงแม้นม�ส	ชวลิต	 

ได้รับเชิญเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�	 ระหว่�งประเทศ 

ว่�ด้วยแผนง�นดงักล�่วถงึสองว�ระจนถงึป	ีพ.ศ.	๒๕๔๑	โดยไดเ้สนอให้

มีคณะอนุกรรมก�รภ�ยใต้คณะกรรมก�รแห่งช�ติว่�ด้วยยูเนสโกของ 

ประเทศไทย	เพือ่ผลกัดนัใหม้กี�รพจิ�รณ�เอกส�รมรดกภมูปิญัญ�ไทย

ทีม่อียูม่�กม�ย	เพือ่เกบ็รวบรวมใหเ้ปน็แผนง�นของช�ต	ิและเผยแพร่

ใหเ้ปน็ทีรู้่จักแกเ่ดก็และเย�วชน	รวมทัง้บคุคลทัว่ไป	จนในทีส่ดุไดม้กี�ร

จดัต้ังเปน็คณะกรรมก�รแหง่ช�ตวิ�่ดว้ยแผนง�นคว�มทรงจำ�แหง่โลก

ขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	เป็นต้นม�

* นักวิเทศสัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 ประภ�พร	จันทรัศมี

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	 8 th	 Nat ional	 Network	 Seminar	 on	 the	 

Preservation	 and	Dissemination	 of	 Thai	 Local	Wisdom	 

under	 the	Memory	 of	 the	World	 Program	was	 held	 in	

Sukhothai	 province	on	August	 17-18,	 2011.	 The	 seminar	was	designed	 

to	 encourage	 the	 conservation,	 promotion	 and	 dissemination	 of	 local	 

wisdom	in	the	lower	northern	part	of	Thailand,	to	raise	public	awareness	of	the	 

importance	of	local	wisdom	in	various	forms,	as	well	as	to	create	and	expand	

a	network	among	stakeholders	in	order	to	preserve	and	transfer	indigenous	

knowledge	 to	 the	 next	 generation.	 The	 seminar	 promoted	 discussion	 

and	the	exchange	of	viewpoints,	knowledge	and	experience	among	experts 

and	participants.	On	August	19,	2011,	a	study	visit	was	organized	to	

Sukhothai	Historic	Park	and	Ramkhamhaeng	museum	allowing	

participants	to	build	their	knowledge	and	understanding	of	

lower	northern	culture.

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 กล่�ว 

เพิม่เตมิว�่ก�รทีค่ณะกรรมก�รแหง่ช�ตวิ�่ดว้ย 

แผนง�นคว�มทรงจำ�แห่งโลก	 ได้จัดสัมมน� 

ระดับช�ติ เพื่ อ เผยแพร่ เอกส�รมรดก 

ภูมิปัญญ�ไทยและจัดต่อเน่ืองม�ถึงปัจจุบันเป็น 

เวล�	๘	ปีแล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงเจตน�รมณ์

ของกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่�นที่ต้องก�ร

เผยแพร่คว�มรู้และสร้�งคว�มตระหนักรู้  

ให้แก่เด็กและเย�วชนคนรุ่นใหม่	 ให้เกิดคว�ม

รักและหวงแหนเอกส�รมรดกคว�มทรงจำ�

ประเภทต่�งๆ	 เนื่องจ�กเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ถึงภูมิปัญญ�ของบรรพชนในอดีตที่ประสงค์

จะสั่งสมและถ่�ยทอดคว�มรู้ให้อยู่ในรูปแบบ

ที่หล�กหล�ย	 เพื่อให้ลูกหล�นไทยได้เรียนรู้ 

และได้ศึกษ�ถึงประวัติศ�สตร์ช�ติไทยด้วย

คว�มภ�คภูมิและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของช�ติ

สืบไป

ในก�รสัมมน�ครั้งนี้แบ่งเป็นก�รประชุม

รับฟังก�รบรรย�ยและอภิปร�ยของวิทย�กร	

เสวน�แลกเปลี่ยนคว�มคิด	 คว�มรู้ 	 และ

ประสบก�รณ์ด้�นก�รอนุรักษ์ภูมิปัญญ�	

วัฒนธรรม	 และคว�มทรงจำ�ของภ�คเหนือ

ตอนล�่ง	ระหว�่งวนัที	่๑๗-๑๘	สงิห�คม	๒๕๕๔	

และในวันที่ 	 ๑๙	 สิงห�คม	 ๒๕๕๔	 ศึกษ� 

ดูง�นก�รอนุรักษ์มรดกคว�มทรงจำ�ในจังหวัด

สุโขทัย	 ได้แก่	 อุทย�นประวัติศ�สตร์สุโขทัย	

และพพิธิภณัฑสถ�นแหง่ช�ตพิอ่ขนุร�มคำ�แหง	

สำ�หรับวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิที่ม�ร่วมให้ 

คว�มรู้และแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ในก�ร

สัมมน�เครือข่�ยระดับช�ติ	เรื่อง	เอกส�รมรดก 

คว�มทร งจำ �ภ�ค เหนื อตอนล่ � งค รั้ ง นี้ 	 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้�นก�รรวบรวม	 อนุรักษ์	

สงวนรักษ�/จัด เ ก็บ	 และเผยแพร่มรดก

ภูมิปัญญ�ไทยที่อยู่ในภ�คเหนือตอนล่�ง 

ของไทย	 ได้แก่	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษคุณหญิง 

แม้นม�ส	 ชวลิต	 ประธ�นคณะกรรมก�ร 

แห่งช�ติว่�ด้วยแผนง�นคว�มทรงจำ�แห่งโลก 

ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	ร�ชบัณฑิต 

น�งส�วิตรี	 สุวรรณสถิตย์	 ที่ปรึกษ�กระทรวง 

วัฒนธรรม	และอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษ�- 

ธิก�ร	ดร.	 ม.ร.ว.รุจย�	 อ�ภ�กร	ผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย์ระดับภูมิภ�คว่�ด้วยโบร�ณคดีและ 

วิจิตรศิลป์ของซีมีโอ	 (SEAMEO	 SPAFA) 

น�งส�วพิมพ์พรรณ	 ไพบูล ย์หวั ง เจริญ	 

ผู้ เชี่ยวช�ญภ�ษ�โบร�ณ	 สำ�นักหอสมุด 

แห่งช�ติ	 น�ยพีรพน	 พิสนุพงศ์	 ผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักศิลป�กรที่	 ๖	 สุโขทัย	 และน�ยสมช�ย	

เดือนเพ็ญ	 รองปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

เมอืงบ�งขลงั	จงัหวดัสโุขทยั	เปน็ตน้	ก�รสมัมน�

ในครั้งนี้ทำ�ให้เกิดเครือข่�ยด้�นก�รอนุรักษ์ 

และเผยแพร่เอกส�รมรดกภูมิปัญญ�ไทย

ครอบคลมุทกุภ�คของประเทศ	ซึง่จะมกี�รขย�ย

เครือข่�ยดังกล่�วต่อไปเรื่อยๆ	
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งานเสวนา

	 สมใจ	ธีรทิฐ

กระทรวงศกึษ�ธกิ�รและจฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยัรวมกนัจดัง�น 

เสวน�	“วันอ�เซียน”	เมื่อวันที่	๘	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	หอประชุม 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 โดยมีน�งส�วจุไรรัตน์ 	 แสงบุญนำ�	 

รองปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�รเปน็ประธ�นเปดิง�น	และรองศ�สตร�จ�รย	์ 

ดร.น�ยแพทย์ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

เปน็ผูก้ล�่วตอ้นรบั	มผีูเ้ข�้รว่มกจิกรรมประกอบดว้ยผูบ้รหิ�รก�รศกึษ�	

คร	ูคณ�จ�รย	์บคุล�กรท�งก�รศกึษ�	นกัศกึษ�	นกัเรยีน	และประช�ชน

ที่สนใจ	ประม�ณ	๑,๐๐๐	คน	จ�กทั่วประเทศ

ส�ระสำ�คัญของง�นเสวน�	“วันอ�เซียน”	มีดังต่อไปนี้

๑.	 การเสวนาเรื่อง	 “เตรียมความพร้อมอย่างไรในการเป็น

พลเมอืงอาเซยีน”	วทิย�กรคอืศ�สตร�จ�รย	์(พเิศษ)	ธงทอง	จนัทร�งศ	ุ

เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	น�ยสมเกียรติ	 อ่อนวิมล	ประธ�นกรรมก�ร

บริษัทไทยวิทัศน์	 และน�ยกวี	 จงกิจถ�วร	 อดีตบรรณ�ธิก�รอ�วุโส 

เดอะเนชั่น	 โดยมีน�งวีรวรรณ์	 วรรุตม์	 คณบดีคณะศิลปศ�สตร์	 

มห�วิทย�ลัยแสตมฟอร์ด	และอดีตผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ 

บริษัท	 อสมท	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�ร	 ดังร�ยละเอียด 

ต่อไปนี้

* หัวหน้�กลุ่มส�รสนเทศต่�งประเทศ สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

“วนัอาเซยีน”

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	observance	of	ASEAN	Day	on	8
th	August	each	year	is	seen	as	

a	means	to	increase	awareness	and	consciousness	of	ASEAN	among	

citizens	of	the	ten	ASEAN	Member	Countries,	as	well	as	to	promote	

and	 establish	 an	ASEAN	 identity,	 across	 the	 region.		Region-wide	

activities	 and	programmes	help	 to	 stimulate	people	 to	 “Think,	 Feel 

and	 Act	 ASEAN”.	 In	 2011,	 the	 Thai	 Ministry	 of	 Education	 and	 

Chulalongkorn	University	marked	 the	occasion	by	 jointly	organizing	 

a	day	 of	 academic	 talks	 at	 the	Chulalongkorn	Conference	Room.	 

Representatives	 from	 government	 agencies,	 industry	 as	 well	 as 

key	 f igures	 from	national	media	were	 invited	 to	participate	 in	panel	 

discussions	on	how	people	can	prepare	themselves	to	fully	participate	

in and benef it	from	the	establishment	of	the	ASEAN	Community	in	2015.	

Approximately	 1,000	 education	 administrators,	 teachers,	 students	 

													and	members	of	the	general	public	attended	the	event.

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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เสนอแนะก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รก้�วสู่ประช�คมอ�เซียนใน	๔	เรื่อง	ดังนี้

๑.	 ก�รสร�้งคว�มตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบัอ�เซยีน	อตัลกัษณอ์�เซยีน	และภ�ษ�เพือ่นบ�้น	

	 ๒.	 คว�มพร้อมในเร่ืองภ�ษ�อังกฤษ	 เน่ืองจ�กอังกฤษเป็นภ�ษ�กล�งของประช�คมอ�เซียน 

 ๓.	 ก�รสร้�งคว�มรู้จักประเทศอ�เซียนต่�งๆ	ฉันมิตร	โดยเฉพ�ะด้�นประวัติศ�สตร์

	 ๔.	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมเรื่องคุณภ�พของคนโดยเฉพ�ะในระดับอุดมศึกษ� 

ดร.สมเกียรติ	 อ่อนวิมล	มีคว�มเห็นว่�ปัญห�วิกฤตเก่ียวกับอ�เซียนขณะนี้เป็นเรื่องรุนแรง 

เพร�ะได้เดินท�งตระเวนทั่วอ�เซียนเพ่ือถ่�ยทำ�ส�รคดีเก่ียวกับอ�เซียนแล้วมีคว�มเห็นว่�ไทย 

เตรียมตัวช้�ม�ก	พร้อมทั้งต้องสร้�งก�รรับรู้ว่�ประเทศเพ่ือนบ้�นเท่�เทียมกับเร�เพร�ะ	CLMV	 

เป็นกลุ่มหลังที่เข้�เป็นสม�ชิกอ�เซียนและมีก�รพัฒน�ช้�กว่�จนอ�เซียนต้องให้เง่ือนไขพิเศษ 

บ�งประก�ร	โดยเฉพ�ะประเทศล�วมีคว�มเจริญเติบโต	เศรษฐกิจมั่นคง	อัตร�ก�รบริจ�คของล�ว

ที่ให้คนอื่นสูงกว่�ไทยเสียอีก	 ขณะเดียวกันดัชนีคว�มสุขของล�วก็สูงกว่�	 นอกจ�กน้ีตำ�ร�เรียน 

ของล�วมีก�รกล่�วถึงหมู่บ้�นผู้นำ�อ�เซียน	ถนนอ�เซียน	 ขณะที่ประเทศไทยจัดให้นักเรียนเรียน 

เรื่องอ�เซียนในลักษณะหลักสูตรแทรกเท่�นั้น	

ในส่วนที่เก่ียวข้อง	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รเคยตระเวนไปดู	 Sister	 Schools	 และ	 Buffer 

Schools	 ในจังหวัดต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะที่จังหวัดสุรินทร์ได้พบอ�จ�รย์ท่�นหนึ่งส�ม�รถพูด 

ภ�ษ�องักฤษและภ�ษ�พม�่ไดซ้ึง่ถอืว�่มคีณุภ�พสงูม�กในเชงิอ�เซยีน	ดงันัน้กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

ต้องจัดเตรียมงบประม�ณให้จัดสร้�งศูนย์อ�เซียนอย่�งแท้จริงในทุกโรงเรียน	 มิใช่มีเฉพ�ะโรงเรียน

นำ�ร่อง	 และให้มีระบบคอมพิวเตอร์คว�มถี่สูง	 โดยจัดให้เอกส�รทุกอย่�งออนไลน์ส�ม�รถ 

ด�วน์โหลดได้	นอกจ�กนี้ภ�ษ�อังกฤษยังเป็นชีวิตและอน�คตของพวกเร�	โดยต้องกำ�หนดให้เป็น 

ภ�ษ�ท่ีสองอย่�งแท้จริงต้ังแต่ช้ันประถมปีท่ี	๑	 รัฐบ�ลต้องผลักดันทุกโรงเรียนให้มีคว�มเป็นส�กล 

ในรูปแบบก�รเรียนก�รสอน	 เพร�ะนักเรียนไทยต้องเป็นพลเมืองอ�เซียนที่เป็นส�กลแต่ไม่ท้ิง 

คว�มเป็นไทย

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

ศ�สตร�จ�รย์	(พิเศษ)	ธงทอง	จันทร�งศ ุ

ให้คว�มเหน็ว�่เมือ่กล�่วถงึปญัห�และตอ้งก�ร 

แก้ไข	 จำ�เป็นต้องย้อนกลับขึ้นไปที่ส�เหตุ 

แล้วจึงพิจ�รณ�ถึงแนวท�งในก�รแก้ไข 

เร�ต้องให้คว�มสำ�คัญกับคนรุ่นใหม่เพร�ะ 

สั งคมไทยเริ่ มกล�ยเป็นสั งคมผู้ สู งอ�ยุ  

เสียแล้ว 	 จึ งขอกล่�วถึ งสิ่ งที่น่ �สนใจว่� 

นักศึกษ�ที่กำ�ลังเรียนมห�วิทย�ลัยในปีที่	 ๑ 

ทร�บหรือไม่ ว่ � เมื่ อสำ � เ ร็ จก�รศึกษ�ใน 

อีก	๔	 ปีข้�งหน้�คือปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ก�รเข้�สู่ 

ตล�ดแรงง�นจะต้องแข่งขันกับผู้สำ � เร็จ 

ก�รศึกษ�จ�กประเทศอ�เซียนอีก	๙	ประเทศ 

ซึ่งเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอก�สเพร�ะห�กมี 

คว�มส�ม�รถก็ออกไปห�ง�นทำ�ในประเทศ 

ดั ง ก ล่ � ว ได้ อี ก เ ช่ นกั น 	 จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ �

เ ร � เ ต รี ยมคว�มพร้ อม เย�วชน เหล่ �นี้  

ได้ดี เพียงไร	 และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งในด้�น 

ก�รบริห�รก�รศึกษ�	 จัดทำ�หลักสูตรและ 

ครูผู้สอนได้ตระหนักในเรื่องนี้หรือไม่	 เพร�ะ 

ล้วนแล้วแต่มี นัยสำ�คัญทั้ งสิ้ น และได้  
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ร้อยละ	๔๙.๒๕	รับรู้จ�กสื่อต่�งๆ	อ�ทิ	โทรทัศน์	

วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 อินเทอร์เน็ต	 ขณะที่ร้อยละ	

๑๔.๐๑	บอกว่�ไม่รู้เพร�ะไม่มีคว�มเก่ียวข้อง	

เมือ่สอบถ�มถงึคว�มพรอ้มของสภ�พก�รศกึษ� 

ในปัจจุบันในก�รเข้�สู่ก�รเปิดเสรีอ�เซียน 

ม�กนอ้ยเพยีงใด	รอ้ยละ	๕๑.๓๗	มคีว�มเหน็ว�่ 

ไม่ค่อยพร้อมเพร�ะมีปัญห�ด้�นก�รศึกษ�

หล�ยด�้นทีไ่มไ่ดร้บัก�รแกไ้ขหรอืกำ�ลงัพฒัน�/

ปรับปรุงให้ดีขึ้น	 ร้อยละ	 ๒๐.๔๒	 บอกว่� 

ไม่พร้อม	 เพร�ะก�รศึกษ�ไทยไม่มีคุณภ�พ 

หรือได้ม�ตรฐ�นเท่�ที่ควรและก�รปฏิรูป 

ก�รศึกษ�ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ	 ขณะที่  

ร้อยละ	๑๐.๖๙	 ระบุว่�พร้อมเพร�ะคุณภ�พ 

ก�รศกึษ�ไทยส�ม�รถพฒัน�สูค่ว�มเปน็ส�กล	 

ต่อจ�กนั้นได้ เชิญวิทย�กรให้คว�มรู้และ 

ข้อคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับก�รเปิดเสรีท�ง 

ก�รศึกษ�	:	เตรียมก�รอย่�งมืออ�ชีพ	ดังนี้

น�ยพ�นิช	 จิตร์แจ้ง	 ได้กล่�วถึงจุดเชื่อม

ต่อระหว่�งกระทรวงศึกษ�ธิก�รกับกรมพัฒน�

ฝีมือแรงง�นว่�หน่วยง�นหลังจะส่งเสริมอ�ชีพ

ภ�ยหลังจ�กนักเรียนสำ�เร็จก�รศึกษ�สู่โลก

แรงง�น	 ห�กนักเรียนที่จบม�ผ่�นระบบก�ร

ศึกษ�ที่ดี	 กระบวนก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น

จะไม่ต้องรับภ�ระหนักม�กทั้งก�รเพิ่มเติม 

คว�มรู้ 	 ทักษะฝีมือแรงง�นและด้�นภ�ษ� 

รวมทั้งทัศนคติ	 ห�กผู้จบก�รศึกษ�ม�แล้ว

ไม่มีคว�มพร้อม	 กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�นต้อง 

เพ่ิมเติมส่วนที่ข�ดไปแก่แรงง�น	 รวมถึงด้�น

ภ�ษ�และเทคโนโลยี	 เพ่ือให้แรงง�นดังกล่�ว

ออกไปประกอบอ�ชีพและแข่งขันได้

น�ยกวี	 จงกิจถ�วร	 กล่�วว่�ก�รเป็น 

ประช�ชนอ�เซียนไม่ใช่เรื่องง่�ยเพร�ะขณะนี้

เหลือเวล�เพียง	 ๑,๒๔๐	 วันเท่�นั้นที่จะครบ 

กำ�หนดก�รจัดตั้งประช�คมอ�เซียนในปี	 พ.ศ. 

๒๕๕๘	 จึงต้องเตรียมคว�มพร้อมในก�รเป็น 

คนอ�เซียน	 อ�เซียนเป็นภูมิภ�คที่มีระบบ 

ก�รเมืองที่แตกต่�งม�กที่สุด	อ�ทิ	บรูไนด�รุส- 

ซ�ล�มมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด	 

ขณะที่ประเทศไทยมีกษัตริย์ควบคู่ ไปกับ

รัฐธรรมนูญ	ม�เลเซียเป็นเผด็จก�ร	ฯลฯ	 เวล�

ทำ�คว�มเข�้ใจอ�เซยีนตอ้งเริม่ทีท่ำ�คว�มเข�้ใจ 

ระบบก�รเมืองของประเทศสม�ชิกก่อน	 

วันนี้เป็นวันประวัติศ�สตร์ของอ�เซียนต้องมี 

ก�รเชิญธงอ�เซียนที่สถ�นที่อ�เซียนทั่วโลก	 

นับต่อไปต้องมีธงและเพลงอ�เซียน	 สำ�หรับ

ก�รสร้�งอัตลักษณ์อ�เซียนควรเริ่มต้นด้วย 

ก�รทำ�คว�มรู้จักตนเองก่อนว่�เป็นใครม� 

จ�กไหน	ต่อจ�กนั้นจึงเลือกประเทศเพื่อนบ้�น

ที่สนใจแล้วเริ่มศึกษ�ประวัติศ�สตร์	 อ�ห�ร	

เพลง	แล้วห�จุดรว่มทีส่อดคลอ้งหรอืคล้�ยคลงึ

กับไทย

๒.	 การ เสวนาเรื่ อ งการ เปิด เสรี

ทางการศึกษา	:	เตรียมการอย่างมืออาชีพ

จัดขึ้นในช่วงบ่�ยโดยมีวิทย�กรคือ 

น�ยสมเกียรติ 	 ต รี รัตนพันธ์ 	 รองอธิบดี  

กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ	 กระทรวง 

พ�ณิชย์ 	 น�ยพ�นิช	 จิตร์แจ้ง	 รองอธิบดี  

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 กระทรวงแรงง�น	

รศ.ดร.นันทน�	 คชเสนี	 ผู้อำ�นวยก�รบริห�ร

เ ค รื อ ข่ � ยมห�วิ ทย �ลั ย อ � เ ซี ยน 	 และ

น�งส�วพรทิพย์	 ก�ญจนนิยต	 ผู้อำ�นวยก�ร 

ฟูลไบรท์	 โดยมีน�ยสุขุม	 เฉลยทรัพย์	 ประธ�น 

ท่ีปรึกษ�อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต	

เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�ร

น�ยสุขุม	 เฉลยทรัพย์	 เริ่มต้นด้วยก�ร

กล่�วถึงสวนดุสิตโพลของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สวนดุสิต	 ที่สำ�รวจคว�มคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย�่งประกอบดว้ยคร	ูอ�จ�รย	์และบคุล�กร

ท�งก�รศึกษ�	นักศึกษ�	และนักเรียน	เมื่อวันที่	 

๑-๔	 สิงห�คม	๒๕๕๔	 จำ�นวน	๑,๒๑๘	 คน	 

พบว่ �ก�ร รับ รู้ เกี่ ยวกับก�ร เปิด เสรีท�ง 

ก�รศกึษ�ของอ�เซยีนในป	ี๒๕๕๘	ในภ�พรวม

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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สว่นประเดน็ก�รเปดิเสรดี�้นก�รศกึษ�คอื

ก�รอนุญ�ตให้ประเทศอ�เซียนม�เปิดกิจก�ร

และถือหุ้นร้อยละ	 ๗๐	 อ�จมีมห�วิทย�ลัย

เอกชนเกิดขึ้นโดยมีคนอ�เซียนเป็นเจ้�ของ	

โดยให้มองว่�เป็นโอก�สของไทยที่จะได้รับ

ประสบก�รณ์ท�งก�รศึกษ�แบบใหม่	 ส่วน

ประเด็นเรื่องคว�มพร้อมของไทยต่อก�รเปิด

เสรที�งก�รศกึษ�ขอใหท้ร�บว�่ก�รทีเ่ศรษฐกจิ

ประเทศไทยเติบโตอยู่ในขณะนี้ล้วนอ�ศัย

ทุนต่�งประเทศเป็นหลักซึ่งเข้�ม�พร้อมกับ

เทคโนโลยีขั้นต้นที่ต่�งช�ตินำ�เข้�ม�	 จ�กแต่

ก่อนที่ไทยรับด้�นเกษตรและอุตส�หกรรม 

สิ่งทอ	 แต่ทุกวันนี้ไทยเปล่ียนม�รับเทคโนโลยี

ด้�นอิเล็กทรอนิกส์และย�นยนต์	 เร�จึงม�ถึง

จุดที่ก้�วสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง	 ดังนั้นก�รพัฒน�

คือก�รเตรียมคว�มพร้อมของคนไทยให้รับ

เทคโนโลยีเหล่�นี้ให้ได้

น�งส�วพรทิพย์	 ก�ญจนิยต	มีคว�มเห็น

ว่�เย�วชนต้องรู้จักอ�เซียนอย่�งมีคุณภ�พ	

ดังนั้นก�รเปิดประตูรับอ�เซียนจะเป็นก�รรับ

แต่สิ่งที่มีคุณภ�พเข้�ม�	 ส่วนด้�นภ�ษ�ขอให้

คว�มสำ�คัญต่อก�รใช้เพ่ือก�รส่ือส�รในระดับ

หนึง่เพือ่ใหก้ล�้พดู	แตส่ิง่ทีส่ำ�คญัคอืทกัษะด�้น

คว�มคิด	(Thinking	Skills)	รวมทั้งยกตัวอย่�ง

เรื่องก�รใช้	Social	Networking	ของวัยรุ่นสมัย

ใหม่ควรเป็นไปอย่�งช�ญฉล�ด	 ก�รนำ�เรื่องที่

ได้รับฟังเกี่ยวกับอ�เซียนวันนี้กลับไปคิดว่�เร�

ได้รับประโยชน์อะไรบ้�ง	 รวมทั้งยังสนับสนุน

ก�รท่องเที่ยวต่�งประเทศด้วยตนเอง	 โดย

เฉพ�ะในประเทศอ�เซียนเพื่อศึกษ�และซึมซับ

วัฒนธรรมที่แตกต่�ง	 รวมทั้งเค�รพในคว�ม

แตกต่�งดังกล่�ว

รศ.ดร.นันทน�	 คชเสนี	 กล่�วว่�ตนเอง

ถือเป็นผู้แทนจ�กสถ�บันระดับอุดมศึกษ�

เพร�ะเป็นอ�จ�รย์สอนอยู่คณะวิทย�ศ�สตร์	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 รวมทั้งทำ�หน้�ท่ี

ผู้อำ�นวยก�รบริห�รเครือข่�ยมห�วิทย�ลัย

อ�เซียนซึ่ งได้รับคว�มรู้หล�ยอย่�งแบบ	 

Learning	 by	Doing	คือเรียนรู้จ�กก�รลงมือ 

ทำ�จริงและเรียนรู้จ�กสิ่งที่ผิดพล�ดแล้วจึง 

ปรับปรุงเรื่อยม�	 เพร�ะฉะนั้นเย�วชนรุ่นใหม่ 

ที่จะก้�วสู่ประช�คมอ�เซียนต้องมีทัศนคติท่ีดี 

ต่อกันและกัน	 สังคมจึงไปรอด	ก�รศึกษ�ต้อง 

พัฒน�จ�กคว�มแตกต่�ง	 แล้วนำ�คว�ม 

แตกต่�งม�ประมวลทำ�สิ่ งที่ดีขึ้น	 โดยให้  

คว�มสำ�คัญกับก�รคิดแบบพิเคร�ะห์วิจ�รณ์	 

และก�รคิดแบบสังเคร�ะห์	 ซึ่งเด็กยุคใหม่ 

ต้องมี 	 โดยเฉพ�ะช่วงที่นิยมใช้ 	 soc ia l	 

network	 โดยต้องวิ เคร�ะห์ได้ ว่�อะไรคือ 

คว�มจริง	และเมื่อวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์ได้แล้ว 

ต้อง เป็นคนกล้�แสดงออกด้วย	 ในด้�น 

คว�มพร้อมในก�รเปิดเสรีท�งก�รศึกษ�น้ัน	 

ห�กไทยมีก�รจัดหลักสูตรก�รสอนท่ีดีมีคุณภ�พ	 

จะมีนักศึกษ�ต่�งช�ติหล่ังไหลเข้�ม�ศึกษ�ต่อ 

แน่นอน	 รัฐบ�ลจึงต้องกำ�หนดนโยบ�ยด้�น	 

Single	 Market	 ที่ชัดเจนเพร�ะก�รศึกษ� 

เป็นก�รลงทุนที่ ต้ องได้ รับก�รสนับสนุน 

อย่�งต่อเนื่อง	 และต้องมีแผนและทรัพย�กร 

สนับสนุนอย่�งชัดเจนด้วย	

สำ�หรับคว�มพร้อมของไทยในก�รเปิด

เสรดี�้นก�รศกึษ�อ�เซยีน	มคีว�มคดิว�่ยงัไมม่ี

คว�มพร้อมโดยเฉพ�ะด้�นภ�ษ�	 เพร�ะเร�ใช้

ภ�ษ�ไทยเป็นหลักจึงต้องเพิ่มเติมภ�ษ�เข้�ไป

ในระบบม�กขึน้	ขณะทีก่รมพฒัน�ฝมีอืแรงง�น

ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบภ�ษ�เพื่อก�รทำ�ง�นที่

จะทดสอบลึกลงไปในร�ยอ�ชีพ	มีศัพท์เฉพ�ะ

ของอ�ชีพนั้นๆ	 โดยจะเร่ิมเปิดก�รทดสอบใน

วันที่	 ๒๓	กันย�ยน	๒๕๕๔	และจะเปิดระบบ

ออนไลน์ไปทดสอบท่ีต่�งจังหวัดได้ด้วย	 ส่วน

ก�รทำ�ง�นตอ้งเนน้ด�้นคณุภ�พทีม่กี�รควบคมุ

ด้�นม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นแล้วจึงกำ�กับด้วย

อัตร�ค่�จ้�ง	 	

สำ�หรบัน�ยสมเกยีรต	ิตรรีตันพนัธ	์มคีว�ม

เหน็ว�่ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘	ก�รเคลือ่นย�้ยแรงง�น

จะครอบคลุมเฉพ�ะ	๗	อ�ชีพที่ได้มีก�รตกลง

ก�รใช้ทรัพย�กรอ�เซียนร่วมกันไว้คือ	 แพทย์	

ทันตแพทย์	พย�บ�ล	วิศวกร	ทน�ย	สถ�ปนิก	

นักสำ�รวจ	และนักบัญชี	ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีใบ

ประกอบอ�ชีพที่ผ่�นก�รทดสอบโดยใช้ภ�ษ�

ถิ่นของประเทศที่จะไปทำ�ง�นด้วย	



กระทรวงศึกษาธิการไทยร่วมผลักดัน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 
ภายใต้กรอบการศึกษาของอาเซียน 
สูอาเซียนบวกสาม และ EAS

รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (น�งส�วจุไรรัตน์	 แสงบุญนำ�)	 ได้ 
รับมอบจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ให้เป็นหัวหน้�คณะ
ผู้แทนไทยเข้�ร่วมก�รประชุมรัฐมนตรีศึกษ�อ�เซียน	 (ไม่เป็นท�งก�ร)	
รัฐมนตรีศึกษ�อ�เซียนบวกส�ม	 (ไม่เป็นท�งก�ร)	 และรัฐมนตรีศึกษ�	 
EAS	(ไมเ่ปน็ท�งก�ร)	ระหว�่งวนัที	่๑๗-๑๘	กรกฎ�คม	๒๕๕๔	ณ	โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนลตัล	เมืองบ�หลี	ประเทศอินโดนีเซีย	

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ไม่เป็นทางการ)
วันที่	 ๑๗	 กรกฎ�คม	๒๕๕๔	 ได้มีก�รจัดก�รประชุมห�รือแบบ 

ไม่เป็นท�งก�ร	 ในลักษณะ	Working	 Dinner	 โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�ร 
กระทรวงศึกษ�ธิก�รของอ�เซียน	 ๑๐	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 
บรูไนด�รุสซ�ล�ม	กัมพูช�	อินโดนีเซีย	สปป.	ล�ว	 เมียนม�ร์	 ม�เลเซีย	 
ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดน�ม	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เลข�ธิก�ร 
อ�เซียน	 และเจ้�หน้�ที่อ�วุโสด้�นก�รศึกษ�ของอ�เซียน	 เข้�ร่วมก�ร 
ประชุม	 โดยมีรัฐมนตรีศึกษ�ธิก�รบรูไนด�รุสซ�ล�มเป็นประธ�น	 
ที่ประชุมฯ	 ได้ร่วมกันห�รือเกี่ยวกับคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน� 
คุณภ�พก�รศึกษ�ในอ�เซียน	 และประเด็นที่จะร่วมห�รือกับประเทศคู่

* หัวหน้�กลุ่มคว�มร่วมมือต่�งประเทศระดับภูมิภ�ค สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 ขนิษฐ�	ห้�นิรัติศัย

The	Chair	of	ASEAN	is	rotated	among	the	ten	ASEAN	member	

countries	on	an	annual	basis.	During	Indonesia’s	term	in	2011,	steps	

were	taken	to	accelerate	progress	towards	the	successful	attainment	

of	an	ASEAN	Community	in	2015.	It	has	long	been	recognized	that	

education	 underpins	 all	 community	building	efforts.	 Thus,	 apart	

from	the	regular	ministerial	and	senior	off icials’	meetings	which	are	

scheduled	annually	under	the	education	portfolio,	Indonesia	also 

acted	as	hosts	to	an	Informal	ASEAN	Education	Ministers’	Meeting, 

ASEAN+3	Education	Ministers’	Meeting	 and	East	 Asia	 Summit	 

Education	Ministers’	Meeting	 in	Bali,	 Indonesia	between	17	and	

18	July,	2011.	The	Meetings	reviewed	the	mechanisms	and	action	 

													plans	of	the	different	ASEAN	groupings.	

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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อ�เซียน	 และเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจอันดี  
ข้�มวัฒนธรรม	 ประกอบด้วยกิจกรรมก�ร 
แลกเปล่ียนนักศึกษ�	ก�รจัดหลักสูตรก�รเรียนรู้	 
ด้�นภ�ษ�	 และก�รให้นักศึกษ�ได้มีโอก�ส 
ฝึกปฏิบัติง�นในสถ�นประกอบก�รของเอกชน	

๒.๒	ทีป่ระชมุฯ	เหน็ชอบใหม้กีารจดัทำา
รายงานสำารวจความก้าวหน้าในการพัฒนา
การศึกษาของอาเซียน	 อาเซียนบวกสาม	
และ	EAS	ทุก	๒	ปี	ต�มข้อเสนอของเลข�ธิก�ร
อ�เซยีน	โดยอ�จรว่มมอืกบัธน�ค�รโลก	ธน�ค�ร
เพื่อก�รพัฒน�แห่งเอเชีย	และองค์ก�รยูเนสโก	
ทั้งนี้ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นดังกล่�วควรให้คว�ม
สำ�คญัตอ่คว�มรว่มมอืระหว�่งประเทศในระดบั
ภูมิภ�คในก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งทั่วถึงให้แก่
ประช�ชนทุกกลุ่ม	 ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�
แห่งสหัสวรรษ	และเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�
เพื่อปวงชนภ�ยในปี	๒๕๕๘

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม
(ไม่เป็นทางการ)

ก�รประชุมรัฐมนตรีศึกษ�อ�เซียนบวก
ส�มจัดขึ้นอย่�งไม่เป็นท�งก�รในวันที่	 ๑๘	
กรกฎ�คม	๒๕๕๔	โดยมี	Dr.	Haji	Awang	Abu	 
Bakar	bin	Haji	Apong	รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวง
ศึกษ�ธิก�รของบรูไนด�รุสซ�ล�ม	เป็นประธ�น	
และ	Mr.	Liu	Limin	รฐัมนตรชีว่ยว�่ก�รกระทรวง
ศึกษ�ธิก�รของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 เป็น
ประธ�นร่วม	 โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ศกึษ�ธกิ�รของประเทศอ�เซยีน	และจนี	เก�หล	ี
ญี่ปุ่นเข้�ร่วมก�รประชุมด้วย

ทีป่ระชมุฯ	ไดร้บัทร�บก�รดำ�เนนิโครงก�ร
ภ�ยใต้แผนก�รปฏิบัติก�รอ�เซียนบวกส�ม	
โดยในส่วนของประเทศไทยได้ร�ยง�นคว�ม 
ก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ	ท่ี	ประเทศไทย 
รับเป็นประเทศนำ�ในก�รดำ�เนินก�ร	เช่น	โครงก�ร
ส่งเสริมให้มีก�รสอนวิช�อ�เซียนศึกษ�และ
เอเชียตะวันออกศึกษ�	 และโครงก�รประชุม
วิช�ก�รอ�เซียนบวกส�ม	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี้
ประเทศต่�งๆ	 ได้ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�ร
ดำ�เนนิง�นต�มแผนปฏบิตักิ�รอ�เซยีนบวกส�ม	
เช่น	ประเทศม�เลเซียได้ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�
ในโครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ระดับ

เจรจ�ของอ�เซียนในกรอบอ�เซียนบวกส�ม	 
(อ� เซี ยน 	 และจีน 	 ญี่ ปุ่ น 	 และ เก�หลี )	 
และในกรอบก�รประชุมสุดยอดเอเ ชีย- 
ตะวันออกหรือ	EAS	 (อ�เซียน	และจีน	 เก�หลี	
ญีปุ่่น	ออสเตรเลีย	นวิซีแลนด์	และอินเดีย)	ดังนี้
๑.	ประเด็นหารือระหว่างอาเซียนและประเทศ
คู่เจรจาของอาเซียน	

๑.๑	การประชมุรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน	
บวกสาม 	 หัวหน้�คณะผู้แทนไทยร�ยง�น 
คว�มก้�วหน้�เกี่ยวกับคว�มร่วมมือด้�นก�ร
ศึกษ�ในกรอบอ�เซียนบวกส�ม	 พร้อมทั้ง 
กล่�วถึงท่�ทีประเทศไทยที่พร้อมจะให้ก�ร
สนับสนุนก�ร จัดประชุมรั ฐมนตรีศึ กษ�
อ�เซียนบวกส�มอย่�งเป็นท�งก�ร	๒	ครั้งต่อปี	 
นอกจ�กน้ีรัฐมนตรีศึกษ�อ�เซียนได้เห็นชอบ
ให้ก�รดำ�เนินง�นคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�
ในกรอบอ�เซียนบวกส�มครอบคลุมถึงก�ร
จัดก�รศึกษ�เพื่อปวงชน	 โดยให้มีก�รนำ�
เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้ในก�ร
จัดก�รศึกษ�เพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน� 
แหง่สหสัวรรษของสหประช�ช�ต	ิและเป�้หม�ย
ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อปวงชนภ�ยในปี	๒๕๕๘

๑.๒	การประชุมรัฐมนตรีศึกษาภายใต้	
EAS	 ที่ประชุมฯ	 ได้ร่วมห�รือเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงก�รภ�ยใตก้รอบก�รประชมุสดุยอดเอเชยี-
ตะวันออก	 โดยประเทศอ�เซียนสนใจให้คว�ม
ร่วมมือรับเป็นเจ้�ภ�พในก�รดำ�เนินโครงก�ร
ต่�งๆ	ต�มข้อเสนอของคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจ
ด้�นก�รศึกษ�ของ	EAS	นอกจ�กนี้	ที่ประชุมฯ 
ยังเห็นพ้องกันว่�ควรมีก�รจัดก�รประชุม 
เจ้�หน้�ที่อ�วุโสด้�นก�รศึกษ�	EAS	อย่�งเป็น
ท�งก�รในอน�คต	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นด้�น
ก�รศึกษ�ใน	 EAS	 บรรลุผลสำ�เร็จอย่�งเป็น 
รูปธรรม
๒.	การผนกึความรว่มมอืเพือ่การพฒันาการ
ศึกษาในอาเซียน	

๒.๑	การดำาเนินโครงการความร่วมมือ	
ในระดับอุดมศึกษา	 ภายใต้ โครงการ	
“Community	 &	 Harmony	 in	 ASEAN	
through	 Tertiary	 Education	 Relations	
(CHARTER)	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในก�รพัฒน�
เย�วชนอ�เซียนให้ตระหนักถึงอัตลักษณ์

ประถมศึกษ�เพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รศึกษ�
เพ่ือปวงชนในกลุ่มประเทศอ�เซียนบวกส�ม	
ก�รดำ�เนินง�นของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนใน
โครงก�รสัมมน�อ�เซียน-จีน	 สำ�หรับผู้บริห�ร
ก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ�	
ก�รจัดสัปด�ห์ก�รศึกษ�อ�เซียน-จีน	เป็นต้น

ทีป่ระชมุฯ	ไดร้บัทร�บก�รดำ�เนนิโครงก�ร
ด�้นก�รอดุมศกึษ�ต�มแผนปฏบิตักิ�รอ�เซยีน
บวกส�มด้�นก�รศึกษ�	และเห็นพ้องกันว่�ก�ร
จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รอ�เซียนบวกส�ม	ควรให้
คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับต�ม
เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือปวงชนต้ังแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษ�	ทั้งในก�ร
ศึกษ�ในระบบและนอกระบบโรงเรียน	 โดย
เฉพ�ะก�รจัดก�รศึกษ�ตลอดชีวิตและก�รนำ�
เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้ในก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอน	 เพ่ือให้ก�รจัดก�รศึกษ�
ส�ม�รถเข้�ถึงผู้ เรียนทุกกลุ่ม	 รวมท้ังกลุ่ม 
ดอ้ยโอก�ส	ทัง้นี	้ทีป่ระชมุฯ	ไดม้อบใหเ้จ�้หน�้ที่
อ�วุโสของอ�เซียนบวกส�มจัดทำ�โครงก�ร/
กิจกรรมต�มแผนปฏิบัติก�รต�มข้อเสนอแนะ
ดังกล่�ว

การประชุมรัฐมนตรีศึกษา EAS 
(ไม่เป็นทางการ)

H.	E.	Prof.	Mohammad	Nuh	รัฐมนตรี
ว�่ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�รแหง่ช�ตอินิโดนเีซยี	
เป็นประธ�นก�รประชุมรัฐมนตรีศึกษ�	 EAS	
(ไม่เป็นท�งก�ร)	 ภ�ยใต้หัวข้อ	 “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยความร่วมมือใน	
ภมูภิาค”	โดยมรีฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงศกึษ�- 
ธกิ�รของประเทศอ�เซยีน	และจนี	เก�หล	ีญีปุ่น่
ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 และอินเดีย	 เข้�ร่วม 
ก�รประชุม	

ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เลข�ธิก�รอ�เซียน 
ได้กล่�วถึงภูมิภ�คเอเชียตะวันออก	 ซ่ึงมี  
คว�มสำ�คัญต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งเศรษฐกิจ
และสภ�พแวดล้อมของโลก	 ก�รประชุม
รัฐมนตรีศึกษ�	 EAS	 จึงเป็นเวทีแห่งก�ร 
ส่งเสริมสันติภ�พ คว�มมั่นคงและคว�มเจริญ 
รุ่งเรืองท�งเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก  
โดยปัจจุบันมีคว�มร่วมมือระหว่�งกัน	 ในด้�น 
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ก�รขจัดคว�มย�กจน	 พลังง�น	 ก�รศึกษ�	 ก�รเงิน	 ก�รป้องกันก�รระบ�ดของไข้หวัดนก	 
และก�รบรรเท�ปัญห�ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	 นอกจ�กนี้	 ก�รศึกษ�ยังเป็นกลไกสำ�คัญใน
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 เพื่อส่งเสริมศักยภ�พก�รแข่งขันในโลก	 ดังน้ันคว�มร่วมมือ 
ระดับภูมิภ�คด้�นก�รศึกษ�ในกรอบอ�เซียน	 อ�เซียนบวกส�ม	 และ	 EAS	 จึงเป็นเวทีสำ�คัญ 
ในก�รแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและยุทธศ�สตร์ด้�นก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง 
ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผน	 ๕	 ปี 	 ด้�นก�รศึกษ�ของอ�เซียนที่ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร 
เสริมสร้�งโอก�สและพัฒน�ก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค	ที่มีส่วนให้เกิดก�รลดช่องว่�งในก�รพัฒน�	 
ก�รเตรียมเย�วชนให้เป็นผู้นำ�ในก�รก้�วสู่ก�รเป็นประช�คมเอเชียตะวันออก	 และก�รเสริมสร้�ง
ศักยภ�พของประช�ชนเพื่อก�รแข่งขันในภูมิภ�ค	

น�งส�วจุไรรัตน์	 แสงบุญนำ�	หัวหน้�คณะผู้แทนไทยได้กล่�วถึงคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�
คว�มร่วมมือในภูมิภ�คในก�รช่วยให้ประเทศต่�งๆ	บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษและ
ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อปวงชน	ก�รลดช่องว่�งในด้�นคว�มเสมอภ�คและคุณภ�พด้�นก�รศึกษ�
ทั้งในระดับช�ติและน�น�ช�ติ	คว�มร่วมมือดังกล่�วจะช่วยส่งเสริมโอก�สก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประช�กรทุกคนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 ประเทศต่�งๆ	 จึงควรร่วมมือกันใน
พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค	ภ�ยใต้ก�รมีส่วนร่วมและร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนของสังคม

ทีป่ระชมุฯ	ไดร้ว่มกนัพจิ�รณ�ขอ้เสนอโครงก�รในก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ใน	EAS	ดงันี้
๑.	 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค 

ประเทศรับดำ�เนินก�ร	ได้แก่	ออสเตรเลีย	ม�เลเซีย	นิวซีแลนด์	และเวียดน�ม
๒.	 การพฒันาความรว่มมอืระดบัภมูภิาคเพือ่จดัทำากรอบคณุวฒุริะดบัชาตขิอง	EAS 

ประเทศรับดำ�เนินก�ร	ได้แก่	อินเดีย	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	นิวซีแลนด์	และเวียดน�ม
๓.	การจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและเทคนิคใน	EAS	ยังไม่มี

ประเทศรับดำ�เนินก�ร
๔.	 โครงการความรว่มมอืในการถา่ยโอนหนว่ยกติ	ประเทศรบัดำ�เนนิก�ร	ไดแ้ก	่ม�เลเซยี

และฟิลิปปินส์
๕.	 โครงการการจัดทำากรอบมาตรฐานการสอนใน	 EAS	 ประเทศรับดำ�เนินก�ร	 ได้แก่	

บรูไนด�รุสซ�ล�ม	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	และฟิลิปปินส์
๖.	 โครงการการส่งเสริมศักยภาพเพื่อให้การรับรองอนุสัญญาการรับรองคุณวุฒิใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของยูเนสโก	 ประเทศรับดำ�เนินก�ร	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย	
และนิวซีแลนด์

๗.	 โครงการการศึกษา	“การข้ามพรมแดนครู” ยังไม่มีประเทศรับดำ�เนินก�ร
๘.	 โครงการพัฒนาผู้นำาเยาวชนเอเชียตะวันออก	 ประเทศรับดำ�เนินก�ร	 ได้แก่	 บรูไน- 

ด�รุสซ�ล�ม	อินเดีย	ม�เลเซีย	และเวียดน�ม
๙.	 โครงการการสอนภาษาที่สองใน	EAS	ประเทศรับดำ�เนินก�ร	ได้แก่	สิงคโปร์
๑๐.	โครงการขึ้นทะเบียนสถาบันด้านอาชีวศึกษาใน	EAS ยังไม่มีประเทศรับดำ�เนินก�ร
๑๑.	โครงการการจัดทำาเว็บไซต์สำาหรับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	ประเทศรับ 

ดำ�เนินก�ร	ได้แก่	ฟิลิปปินส์
๑๒.	โครงการการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายของผู้อบรมและผู้รับการอบรม	ประเทศรับ

ดำ�เนินก�ร	ได้แก่	อินเดีย	และอินโดนีเซีย
๑๓.	โครงการการประเมนิผลการเรยีนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	ประเทศรบัดำ�เนนิก�ร	

ได้แก่	ออสเตรเลีย

ที่ประชุมฯ	 ได้เห็นชอบให้มีก�รจัดก�ร
ประชุมรัฐมนตรีศึกษ�	 EAS	ทุก	๒	ปี	 เร่ิมต้น 
ในปี	๒๕๕๕	โดยให้มีก�รจัดก�รประชุมเจ้�หน้�ท่ี	
อ�วุโสด้�นก�รศึกษ�	 EAS	 ก่อนก�รประชุม
รัฐมนตรีศึกษ�	 EAS	 และให้มีก�รจัดทำ�แผน
ปฏิบัติก�รคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�	EAS

การบรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาด้วยความร่วมมือในภูมิภาค 

โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
แห่งช�ติอินโดนีเซีย	ซึ่งได้กล่�วถึงคว�มสำ�คัญ 
ของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกท่ีมีประช�กร 
รวมกันเป็นจำ�นวนร้อยละ	๕๐.๙	 ของจำ�นวน
ประช�กรทัง้หมดของโลก	และเปน็กลุม่ประเทศ
ทีม่อีตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิสงู	ก�รดำ�เนนิ
ง�นด�้นก�รศกึษ�ในกรอบ	EAS	จงึมเีป�้หม�ย
เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน	โดย
สร้�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 ควบคู่กับก�ร
พัฒน�ในด้�นก�รส�ธ�รณสุข	 และค่�นิยม 
แห่งมนุษยช�ติ	 ก�รจัดก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเป็นไปเพื่อก�รเสริมสร้�ง
เย�วชนใหม้รี�กฐ�นทกัษะและคว�มรูท้ีจ่ำ�เปน็ 
สำ�หรับสภ�วก�รณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน

ก�รจัดก�รศึกษ�ใน	 EAS	 จึงให้คว�ม
สำ�คัญต่อก�รพัฒน�คุณภ�พด้�นก�รศึกษ�	
และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ
ประเทศใน	EAS	และระหว่�ง	EAS	 กับประเทศ 
ในภูมิภ�คอ่ืนๆ	 ทั้งนี้	 ก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�คุณภ�พด้�นก�รศึกษ�	 ได้แก่
ก�รจัดทำ�กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ	 และในระดับ
ภูมิภ�คเพื่อส่งเสริมก�รเคลื่อนย้�ยนักเรียน
และนักศึกษ�ในภูมิภ�ค	 ด้วยก�รส่งเสริม
คว�มเข้มแข็งของก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ย 
มห�วิทย�ลัยอ�เซียน	 ในก�รพัฒน�ระบบ
ก�รถ่�ยโอนหน่วยกิตในภูมิภ�ครวมท้ังก�ร
ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับสำ�นักเลข�ธิก�ร 
ซีมีโอเพ่ือพัฒน�คุณภ�พครู	 ก�รแลกเปลี่ยน
ทรพัย�กรท�งก�รศกึษ�	และคว�มก�้วหน�้ท�ง
เทคโนโลยีในภูมิภ�ค	

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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	 พิมพ์วรัชญ์	เมืองนิล

* นักวิเทศสัมพันธ์ ชำ�น�ญก�รพิเศษ สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

  การประชุมหารือความร่วมมือ
   ด้านการศึกษาไทย-ลาว คร้ังท่ี ๓

ก�รประชุมห�รือคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ไทย-ล�ว	 คร้ังท่ี	 ๓	

ระหว�่งคณะผูแ้ทนของกระทรวงศกึษ�ธกิ�รแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย	และ

กระทรวงศึกษ�ธิก�รและกีฬ�	ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	 

จัดขึ้นเมื่อวันที่	 ๒๙	 สิงห�คม	๒๕๕๔	ที่จังหวัดกระบี่	 ฝ่�ย	 สปป.	 ล�ว	 

นำ�โดย	 ท่�นบุนสุก	 ทิละสัก	 และฝ่�ยไทยนำ�โดย	 น�งส�วจุไรรัตน์	 

แสงบุญนำ�	รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

ก�รประชุมห�รือคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ไทย-ล�ว	ครั้งที่	 ๓	นี้	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินคว�ม 

ร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ระหว่�งไทยและ	สปป.	ล�ว	ต�มท่ีได้มีก�รห�รือใน

ระหว่�งก�รประชุมคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ไทย-ล�ว	ครั้งที่	๒	รวมถึง

คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�อื่นๆ	ที่ได้ดำ�เนินก�รในช่วงปี	๒๕๕๒	จนถึง

ปัจจุบัน	 และก�รพิจ�รณ�แนวท�งก�รดำ�เนินคว�มร่วมมือในอน�คต	 

มีผู้เข้�ประชุมจ�กไทยจำ�นวน	 ๒๖	 คน	 และจ�ก	 สปป.	 ล�ว	 จำ�นวน	 

๑๓	คน	รวมทั้งสิ้น	๓๙	คน

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจ�รณ�แนวท�งก�รดำ�เนินคว�มร่วมมือด้�น

ก�รศึกษ�ระหว่�งสองประเทศในปัจจุบันและอน�คต	 ใน	๕	 ขอบเขต	 

ภ�ยใต้บันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�	 ได้แก่	 

๑)	ก�รแลกเปลีย่นก�รเยอืนของเจ�้หน�้ทีร่ะดบัสงู	ผูบ้รหิ�รและบคุล�กร	

๒)	ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	อ�จ�รย์และนักวิจัย	๓)	ก�รแลกเปลี่ยนทุน

Diplomatic	 relations	 between	 Thailand	 

and	 Laos	were	 first	 established	 in	 Decem
ber	

1950.	Sixty	years	later	in	December	2010,	the	
two	

countries	began	a	year	of	celebrations	to	mark	
this 

auspicious	 anniversary.	 The	 3
rd	 Thai-Lao	 

Conference	on	Education	Cooperation,	which	
was	 

held	 in	Krabi	 Province	 on	August	 29,	 2011,	
took	 

place	within	 this	 context	 and	 therefore	had	 s
pecial	 signif icance.	 

It	provided	a	platform	for	strengthening	coop
eration	on	education	 

under	 the	Memorandum	of	Understanding,	 s
igned	on	 20	March	 

2004.	 Priority	 was	 given	 to	 people-to-p
eople	 exchanges,	 

resource	development	as	well	as	information	e
xchange	at	all	levels.	 

In	 preparation	 for	 the	ASEAN	Community	 in	
2015,	 the	 Thai	 side	 

proposed	the	development	of	educational
,	cultural	and	

sports	activities,	targeting	higher	secondary
	and	

vocational	students.	
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ก�รศกึษ�และก�รวิจัย	๔)	ก�รแลกเปลีย่นขอ้มลู

ก�รสอนในวิช�วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์	

และ	๕)	ก�รพัฒน�ตำ�ร�และหลักสูตรก�รสอน	

ทั้งน้ี	 ท้ังสองฝ่�ยยินดีให้ก�รสนับสนุน

และมีคว�มร่วมมือระหว่�งกันครอบคลุมทั้ง	๕	

ส�ข�	และในทุกระดับของก�รศึกษ�	อ�ทิ	ก�ร

สร้�งคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�บุคล�กร	 ก�ร

แลกเปลี่ยนผู้บริห�ร	ครู	อ�จ�รย์	ศึกษ�นิเทศก์	

และนักเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ทั้ง

โรงเรียนของรัฐบ�ลและเอกชน	ก�รแลกเปลี่ยน

ครูสอนภ�ษ�อังกฤษ	ภ�ษ�ฝรั่งเศส	ภ�ษ�ล�ว	 

ระยะเวล�	 ๑	 เดือน	 ระหว่�งโรงเรียน	 สปป.	

ล�ว	 กับโรงเรียนในโครงก�ร	Education	Hub	 

ก�รจัดส่งครู	อ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

ไปเรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเกี่ยวกับ 

อ�เซียนในสถ�นศึกษ�ของ	 สปป.ล�ว	 ก�ร

สร้�งคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ด้�นวิช�ก�ร

ระดับผู้บริห�ร	ครู	และนักเรียน	ระหว่�งสถ�บัน

อ�ชวีศกึษ�ของล�วกบัสถ�บนัอ�ชวีศกึษ�ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	 ทั้งภ�ครัฐและ

เอกชน	ก�รแลกเปลีย่นนวตักรรมและเทคโนโลยี

สู่ชุมชนด้�นอ�ชีวศึกษ�	 ก�รฝึกประสบก�รณ์

ให้แก่นักศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ของ	สปป.	ล�ว	 ใน

สถ�นประกอบก�รและสถ�บันอ�ชีวศึกษ�ของ

ไทย	ก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ในก�รพัฒน�

บุคล�กรภ�ยใต้โครงก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กร

และนักศึกษ�ไทยกับประเทศอนุภูมิภ�ค 

ลุ่ มนำ้ � โขง 	 ก�รพัฒน�วิทย�ลัยของล�ว	 

ก�รสนับสนุนตำ�ร�และสื่อก�รเรียนก�รสอน	 

ก�รฝึกอบรมด้�นก�รเรียนก�รสอนวิช�

วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์	 ก�รฝึกอบรม

ก�รเขียนหลักสูตรระดับอนุบ�ล	 ก�รศึกษ� 

ดูง�นด้�นก�รเรียนก�รสอนหลักสูตรท้องถ่ิน	 

ก�รฝึกอบรมหลักสูตรวิช�ชีพเพื่อก�รสอน 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษ�	เป็นต้น

นอกจ�กนี้ทั้งสองฝ่�ยได้เห็นชอบให้ส�น

ตอ่กจิกรรมคว�มรว่มมอืภ�ยใตโ้ครงก�รทีไ่ดน้ำ�

เสนอในก�รประชมุครัง้ที่	๒	และโครงก�รคว�ม

ร่วมมืออื่นๆ	ได้แก่	โครงก�รคว�มร่วมมือล�ว	-	

ไทย	 เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�นอกระบบ	โครงก�ร

คว�มร่วมมือในก�รยกระดับครู	 ผู้บริห�ร	และ 

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 โครงก�รส�นสัมพันธ์	

เพื่ อนบ้ �น 	 โครงก�ร ฝึกอบรมหลัก สูตร	 

Educa t i o na l 	 adm in i s t r a t i o n 	 and	 

management 	 และโครงก�รพัฒน�ส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อก�รเรียนก�รสอนระดับ 

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ใน	สปป.	ล�ว	เป็นต้น

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำ�เนินโครงก�ร

คว�มร่วมมือไทย-ล�ว	 ฉลอง	 ๖๐	 ปี	 คว�ม

สัมพันธ์ท�งก�รทูต	 (โครงก�รแลกเปลี่ยน

นกัเรยีนมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยและอ�ชวีศกึษ�

ไทย-ล�ว)	ซึง่เสนอโดยสำ�นกัง�นปลดักระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	 เพ่ือร่วมฉลองในโอก�สครบรอบ	

๖๐	ปี	 คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งไทย

และล�ว	และเป็นก�รกระชับคว�มสัมพันธ์อัน

ดรีะหว�่งกนั	รวมทัง้ก�รสง่เสรมิใหน้กัเรยีนของ

สองประเทศได้แลกเปล่ียนเรียนรู้	 นำ�ไปสู่ก�ร

เป็นประช�คมอ�เซียนในปี	๒๕๕๘	 โดยจะจัด

กิจกรรมในลักษณะค่�ยวิช�ก�รกิจกรรมเสริม

สร้�งคว�มสัมพันธ์	 ก�รสร้�งและพัฒน�แหล่ง

เรียนรู้	ก�รบำ�เพ็ญประโยชน์	 กิจกรรมด้�นศิลปะ	

(ว�ดภ�พ)	 ก�รแสดง	 และกีฬ�	 ของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยและอ�ชีวศึกษ� 

ของสองประเทศ	 จำ�นวน	๕๐	 คน	 (นักเรียน 

ประเทศละ	๒๐	คน	และครูประเทศละ	๕	คน)	

นอกจ�กนี้	 สปป.	ล�ว	ยินดีให้คว�มร่วมมือใน

ก�รสง่นกัวจิยัเข�้รว่มโครงก�รวจิยัเปรยีบเทยีบ

เก่ียวกับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 เพื่อส่งเสริม

ก�รศึกษ�ด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศในประเทศ

อ�เซียน	ซึ่งเสนอโดยสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�

ก�รศึกษ�	มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำ�เนินง�นวิจัย

เปรียบเทียบนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ในก�ร

ส่งเสริมก�รศึกษ�ด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศใน

ประเทศไทยและ	 สปป.	 ล�ว	 และนำ�ไปสู่ก�ร

ว�งแผนก�รดำ�เนนิง�นในภ�พรวมของอ�เซยีน

ต่อไป	

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

จะเปน็เจ�้ภ�พจดัก�รประชมุห�รอืคว�มรว่มมอื

ด�้นก�รศกึษ�ไทย-ล�ว	ครัง้ที	่๔	ในป	ี๒๕๕๕	ซึง่

ทัง้สองฝ�่ยจะห�รอืเรือ่งกำ�หนดวนัและสถ�นที่

ประชุมอีกครั้ง	

อนึ่ง	ในวันที่	๓๐	สิงห�คม	๒๕๕๔	คณะ

ผู้แทนจ�ก	สปป.	 ล�ว	 ได้ไปศึกษ�ดูง�นด้�น

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระดับมัธยมศึกษ�ท่ี

โรงเรยีนอำ�ม�ตยพ์�นชินกุลู	และด�้นก�รศกึษ�

นอกโรงเรียนที่สำ�นักง�น	กศน.	 จังหวัดกระบี่	

และ	กศน.	ตำ�บลปล�ยพระย�ด้วย	

  การประชุมหารือความร่วมมือ
   ด้านการศึกษาไทย-ลาว คร้ังท่ี ๓

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔
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เมื่อวันที่	๘	กันย�ยน	พ.ศ	๒๕๕๔	ณ	โรงแรม 
อม�รีวอเตอร์เกต	 กรุงเทพฯ	 กระทรวงศึกษ�- 
ธิก�รของไทย	 ได้ เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม 
คณะทำ � ง � น ร่ ว ม ด้ � น ก � ร ศึ ก ษ � ร ะ ห ว่ � ง 
กระทรวงศึกษ�ธิก�รของประเทศไทย	 นำ�โดย 
น�งส�วจุไรรัตน์	 แสงบุญนำ�	 รองปลัดกระทรวง 
ศึกษ�ธิก�ร	 ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
และคณะผู้แทนจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รบรูไน- 
ด�รุสซ�ล�ม	 นำ�โดย	 Mr.Haj i 	 Mahrub	 bin 
Hj	 Murni	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รของบรูไน- 
ด�รสุซ�ล�ม	โดยมผีูแ้ทนองคก์รหลกัและหนว่ยง�น 
ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่�ยเข้�ร่วมก�รประชุม 
ดังกล่�วด้วย

พิธีเปิดการประชุม 
Mr.	Haji	Mahrub	bin	Hj	Murni	ปลดักระทรวง 

ศึกษ�ธิก�รของบรูไนด�รุสซ�ล�มได้กล่�วถึง 
คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ระหว่�งกัน ท่ีจะ 
นำ � ไปสู่ ก� รก้ �วสู่ ป ระช�คมอ� เ ซียน 	 ในปี  
๒๕๕๘	 โดยประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�มประสงค์ 
ท่ีจะเ รียนรู้ประสบก�รณ์จ�กประเทศไทยใน 
ก�รดำ�เนินคว�มร่วมมือระหว่�งกันในด้�นต่�งๆ 
โดยเฉพ�ะด้�นอ�ชีวศึกษ�และก�รกีฬ�

น�งส�วจุไรรัตน์	 แสงบุญนำ�	 ได้กล่�วถึง 
ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ระหว่�ง 
ไทยและบรูไนด�รุสซ�ล�มต�มกรอบบันทึก 
คว�มเข้�ใจด้�นก�รศึกษ�ซึ่งได้มีก�รลงน�ม 
ร่วมกันเมื่อ เดือนตุล�คม	 พ.ศ	 ๒๕๕๒	 โดย 
ในปัจจุบันประเทศไทยและบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 
ได้ เป็นหุ้ นส่ วนคว�มร่ วมมือในภูมิภ�คเพื่ อ 
พัฒน�คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�	 โดยเฉพ�ะ 
ในก�รก้ � วสู่ ก � ร เป็ นประช�คมอ� เ ซี ยนที่  
ทัง้สองประเทศจะตอ้งผนกึคว�มรว่มมอืระหว�่งกนั 
เพื่อสร้�งศักยภ�พและก�รแข่งขันของอ�เซียน 

ในโลกเศรษฐกิจ	 ก�รประชุมฯ	 ครั้งนี้จึงเป็นก�ร 
แปลงนโยบ�ยคว�มร่ วมมือด้ �นก�รศึกษ� 
ต�มบันทึกคว�มเข้�ใจด้�นก�รศึกษ�สู่ก�รปฏิบัติ 
อย่�งเป็นรูปธรรม	

ก�รเจรจ�คว�มร่วมมือระหว่�งกระทรวง 
ศึกษ�ธิก�รของประเทศไทยและบรูไนด�รุส- 
ซ�ล�ม	มีดังนี้

ข้อเสนอฝ่ายไทย
๑)	 ความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษา	

อังกฤษ
	 ๑.๑	 ผู้ แ ทนสำ � นั ก เ ล ข � ธิ ก � ร สภ�

ก�รศึกษ�	 ได้นำ�เสนอโครงก�รคว�มร่วมมือ
ในหัวข้อ	 “Thai-Brunei	 Darussalam	 Joint	 
Educat ion	 Research: 	 A	 Comparat ive	 
Study	 on	 Engl ish	 Teaching	 in	 Basic	 
Educat ion” 	 ซึ่ งมี วัตถุประสงค์ที่ จะพัฒน� 
คว�มร่วมมือในก�รก�รพัฒน�นโยบ�ยและ 
แนวท�งก�รสอนภ�ษ�อังกฤษในระดับก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�น	 ได้แก่ 	 ๑)	 ก�รวิ เคร�ะห์นโยบ�ย 
ด้�นก�รสอนภ�ษ�อังกฤษในปัจจุบัน	 ๒)	 ก�รจัด 
เตรียมร�ยง�นและคู่มือก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ 
๓)	 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มคู่มือ 
ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ	 และ	 ๔)	 ก�รหลอมรวม 
ร�ยง�นและคู่มือก�รสอนภ�ษ�อังกฤษที่ทั้งสอง 
ประเทศจัดทำ�เข้�ด้วยกันโดยมีมติ ท่ีประชุม 
ให้ทั้งสองฝ่�ยตกลงที่จะมีคว�มร่วมมือในหลักก�ร 
ภ�ยใตข้อ้เสนอโครงก�รฯ	มอบหม�ยผูป้ระส�นง�น 
ก�รดำ�เนินโครงก�รโดยฝ่�ยบรูไนด�รุสซ�ล�ม 
ได้แก่ 	 ผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รพัฒน�หลักสูตร	 
ฝ�่ยไทยไดแ้ก	่ผูแ้ทนสำ�นักเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� 
และเริ่มดำ�เนินก�รในเดือนมกร�คม	พ.ศ	๒๕๕๕ 
ใช้เวล�ดำ�เนินโครงก�ร	๑	ปี	นอกจ�กนี้ให้นำ�เสนอ 
ผลก�รดำ�เนินโครงก�รฯ	 ในก�รประชุมคณะ 
ทำ�ง�นร่วมด้�นก�รศึกษ�ไทย-บรูไนฯ	ครั้งที่	๒

กระทรวงศึกษาธิการ
ไทย-บรูไนดารุสซาลาม  
สานความร่วมมือด้าน 
การศึกษาตามกรอบ MOU  
เพ่ือมุ่งเตรียมคนสู่ประชาคม
อาเซียน ๒๕๕๘

Under	 the	 frameworks	 of	
SEAMEO	and	ASEAN,	Thailand 
and	Brunei	 Darussalam	 have	
worked	 closely	 as	 regional	 
partners	in	development	for	the	past	twenty	seven	
years.	 Together	 they	 have	 sought	 to	 nurture	 
human	 capacities	 and	 build	 a	 better	 quality	 
of	 life	 for	 the	 people	 of	 the	 region.	 The	 two	
countries	 share	 the	 belief	 that	 education	 can	
promote	mutual	 understanding	 and	 respect	 in	
accordance	with	 the	concept	 of	 “One	ASEAN 
Community”.	The	Memorandum	of	Understanding 
(MOU),	 signed	 in	Brunei	Darussalam	on	 19th 
October	2009,	opened	up	new	possibilities	for	
learning	 from	 each	 other	 for	mutual	 benefit.	 
To	 translate	 the	commitments	made	under	 the	
MOU	 into	 concrete	 actions,	 the	 Thai	Ministry	 
of	 Education	 hosted	 the	 f  irst	 Thailand-Brunei	
Darussalam	 Joint	Working	Group	Meeting	 on	
Education	 in	Bangkok	on	8th	September	2011.	
The	 two	 sides	 explored	 the	different	 linkages 
which	could	be	developed	to	facilitate	
the	exchange	of	people,	ideas	and	
resources	within	the	identif  ied 
f ields	of	cooperation.

	โกมุที	ยมลนันท์*

* นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร สำ�นักคว�มสัมพันธ์ต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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	 ๑.๒	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้นำ�เสนอโครงก�ร	 หัวข้อ 
“Educational	 Cooperation	 on	 Bil ingual 
Educat ion” 	 ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ง เสริม 
คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ผ่�นก�รแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลเชิ งนโยบ�ยและก�รปฏิ บัติ ในก�รจัด 
ก�รเรียนก�รสอนสองภ�ษ�ของประเทศไทย 
และบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 นอกจ�กน้ี	 ยังส่งเสริม 
ให้ครูพัฒน�วิธีก�รสอนภ�ษ�อังกฤษควบคู่กับ 
ก�รใช้ สื่ อก�รสอน	 ขอบข่ �ยคว�มร่ วมมือ 
ประกอบด้วยก�รส่งครูไทยไปศึกษ�ดูง�นด้�นก�ร 
จัดก�รเรียนก�รสอนสองภ�ษ�ในประเทศบรูไนฯ 
รวมทั้งก�รจัดให้มีก�รแลกเปลี่ยนนักก�รศึกษ� 
ครูและนักเรียนของทั้ งสองประเทศด้วยซึ่ งที่  
ประชมุมีมตใิห้ท้ังสองฝ่�ยตกลงทีจ่ะมคีว�มรว่มมอื 
ในหลักก�รภ�ยใต้ข้อเสนอโครงก�รดังกล่�ว 
มอบหม�ยผู้ประส�นง�นก�รดำ�เนินโครงก�รฯ 
โดย ฝ่�ยบ รูไนด� รุสซ�ล�มไ ด้แ ก่รักษ�ก�ร 
ผู้อำ�นวยก�รก�รศึกษ�พื้นฐ�น	 ฝ่�ยไทยได้แก่	 
ผูแ้ทนสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 
โดยดำ�เนนิโครงก�รใหส้อดคลอ้งกับภ�คก�รศกึษ� 
ของบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 ส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนิน 
ก�รให้เป็นไปต�มข้อตกลงระหว่�งกันต�มบันทึก 
คว�มเข้�ใจด้�นก�รศึกษ�	

	 ๑.๓	 ผูแ้ทนสถ�บนัพฒัน�คร	ูคณ�จ�รย์ 
และผู้บริห�รก�รศึกษ�	 ได้นำ�เสนอโครงก�ร 
“Competency 	 Bu i ld ing 	 P rogram	 fo r 
Educat iona l 	 Leaders 	 for 	 the	 ASEAN	 
Communi ty ” 	 ท่ีมี วั ตถุประสงค์ เพื่ อพัฒน�
ศักยภ�พก�รฝึ กอบรมภ�ษ�อั งกฤษให้แก่  
ผู้บริห�รก�รศึกษ�ของไทยเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ 
ในก�ร ก้�วสู่ ประช�คมอ�เซียน 	 โดยขอให้  
ประเทศบรู ไนด�รุสซ�ล�มจัดส่งผู้ฝึกอบรม 
ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษม�ช่วยพัฒน�หลักสูตร 
ด้�นก�รฝึกอบรมภ�ษ�อั งกฤษ	 รวมทั้ งส่ ง 
ผู้ฝึกอบรมม�ช่วยฝึกอบรมด้�นภ�ษ�อังกฤษ 
ให้แก่ผู้บริห�รก�รศึกษ�ของประเทศไทย

โดยมีมติที่ประชุมให้ทั้งสองฝ่�ยตกลงที่ 
จะมีคว�มร่วมมือในหลักก�รภ�ยใต้ข้อเสนอ 
โครงก�รฯ	 มอบหม�ยผู้ประส�นง�นก�รดำ�เนิน 
โครงก�รฯ	 โดยฝ่�ยบรูไนด�รุสซ�ล�มได้แก่ 	 
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รก�รศึกษ�พื้นฐ�น	 และ 
บุคล�กรจ�กหน่วยง�นก�รพัฒน�ทรัพย�กร 
มนุษย์ของบรู ไนด�รุสซ�ล�ม	 และฝ่�ยไทย 
ได้แก่	 ผู้แทนสถ�บันพัฒน�ครู	 คณ�จ�รย์และ 
ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ท้ังนี้ทั้ งสองฝ่�ยตกลง 
ที่ จ ะมี ค ว �มร่ วมมื อ ร ะหว่ � ง กั นนอก เหนื อ 
จ�กด้�นก�รพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�	 และกระทรวง 
ศึกษ�ของไทยจะจัดส่งข้อเสนอโครงก�รฯ	 ให้ 
บรูไนด�รุสซ�ล�มพิจ�รณ�อีกครั้งหนึ่ง

๒)	 ความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนครู	
ด้านการศึกษาพิเศษ 

ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�น	 ได้นำ�เสนอโครงก�ร	 Exchange	 of	 
Special	 Education	 Teachers	 in	 Four	 Areas	 
of	 Disabil i ty:	 intellectual	 and	 physical	 

disability	 and	hearing	and	visual	 impairment	 
มีวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมคุณภ�พด้�นก�รศึกษ� 
พิเศษของทั้งสองประเทศ	 ด้วยก�รแลกเปลี่ยน 
ก�รศึกษ�ดูง�นและก�รแลกเปล่ียนครูด้�น 
ก�รศึกษ�พิเศษ	 ประกอบด้วยก�รศึกษ�ดูง�น 
ด้�นก�รสอนในชั้นเรียน	และก�รร่วมแลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเห็นในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�พิเศษของ 
ทั้งสองประเทศ	 ซึ่งมีมติที่ประชุมให้ทั้งสองฝ่�ย 
ตกลงที่จะมีคว�มร่วมมือในหลักก�รภ�ยใต้  
ข้อเสนอโครงก�รฯ	 มอบหม�ยผู้ประส�นง�น 
ก�รดำ�เนินโครงก�รฯ	 โดยฝ่�ยบรูไนด�รุสซ�ล�ม 
ได้แก่	 ผู้บริห�รหน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�พิเศษ 
และฝ่�ยไทย	 ได้แก่	 ผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รศึกษ� 
พิเศษ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�พิเศษ 
โดยคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�พิเศษจะรวมถึง 
ก�รศึกษ�ดูง�นด้�นก�รเรียนร่วมในบรูไนด�รุส- 
ซ�ล�มและในประเทศไทย

๓)	 ความร่วมมือด้านการเคลื่อนย้าย	
นักเรียนท่ีขยายต่อโครงการ	 M-I-T	 (โครงก�ร 
เ ค ลื่ อ น ย้ � ย นั ก เ รี ย น ที่ ดำ � เ นิ น ร่ ว ม กั น ใ น 
ประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	 และม�เลเซีย)	 โดย 
ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 
เสนอให้มี ก�รแลก เปลี่ ยน นัก เ รี ยน ท่ีขย�ย 
โครงก�รไปยังประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�มด้วย	 
โดยมติที่ประชุมน้ันได้รับแจ้งจ�กฝ่�ยบรูไน- 
ด� รุสซ�ล�มว่�ระบบก�รศึกษ�ของบ รูไน- 
ด�รุสซ�ล�มยังไม่พร้อมให้มีก�รดำ�เ นินก�ร 
ในเรื่องดังกล่�ว	 อย่�งไรก็ต�มยินดีที่ จะรับ 
ข้อเสนอของฝ่�ยไทยไปพิจ�รณ�และจะแจ้งให้ 
ฝ่�ยไทยทร�บเมื่อมีคว�มพร้อมต่อไป

ข้อเสนอฝ่ายบรูไนดารุสซาลาม
๑)	ข้อเสนอโครงการในขอบข่ายงานด้าน

อาชีวศึกษา
	 ๑.๑	 ก � รนำ � เ สนอ โค ร งก � ร 	 T h e	 

Provision	 of	 Professional	 Development	 
(Sk i l l s 	 T ra in ing) 	 fo r 	 Teach ing 	 S ta f f	 
(Technical	 and	 Vocational	 Education)	 
โดยประสงค์ที่จะมีคว�มร่วมมือกับฝ่�ยไทย 
ในด้�นก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ด้�นเทคนิคและ 
อ�ชีวศึกษ�และก�รฝึกอบรมในด้�น	 ๑)	 ก�ร 
ท่องเที่ยวและก�รต้อนรับ	 ๒) 	 เครื่ อง จักร ท่ี  
ควบคุมโดยระบบคอมพิว เตอร์ 	 ๓) 	 เครื่ อง 
ทำ �คว�ม เย็นและตู้ ทำ �คว�ม เย็น 	 โดยฝ่ �ย 
บรูไนด�รุสซ�ล�มจะส่งครูด้�นอ�ชีวศึกษ�ที่  
บรรจุ ใหม่จำ �นวน	 ๒	 คน	 ม�ศึกษ�ดู ง�นที่  
ประเทศไทย	 ๒	 สัปด�ห์	 ซึ่งมติที่ประชุมได้ให้ 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รรับเป็น 
หน่วยประส�นก�รดำ� เนินโครงก�รในเรื่ อง 
ดังกล่�ว	 และจะได้ส่ งต่อข้อเสนอโครงก�ร 
ไป ยังหน่ วยง�น ท่ี รับผิดชอบในก�รดำ � เ นิน 
โครงก�รต่อไป

	 ๑.๒	 ก�รนำ�เสนอโครงก�ร	Short	Term 
Work	 Attachment	 Programme	 for	 Staff 
I ns t ruc to rs 	 a t 	 Re levan t 	 Ins t i t u t i ons	 
and	 Related	 Industry	 ฝ่�ยบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 

ประสงค์จะมีคว�มร่วมมือกับไทยในก�รพัฒน� 
ก � ร ศึ ก ษ � ด้ � น ก � ร ศึ ก ษ � เ ท ค นิ ค แ ล ะ
อ�ชีวศึกษ�และก�รฝึกอบรม	 ในทักษะด้�น	 
๑)	 วิศวกรรมก�รบิน	 และ	 ๒)	 ด้�นก�รเกษตร 
และก�รประมง	 ก�รดำ�เนินโครงก�รประกอบด้วย 
ก�รส่งครูของบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 ๒	 คน	 ม�ฝึก 
ปฏิบัติง�นในประเทศไทยในหลักสูตรระยะสั้น	 
๓	 สั ปด� ห์ 	 เพื่ อ เ ส ริ มส ร้ � งป ระสบก�ร ณ์  
เกี่ยวกับทักษะดังกล่�ว	 โดยมีมติที่ประชุมให้ 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รรับเป็น 
หน่วยประส�นก�รดำ� เนินโครงก�รในเรื่ อง 
ดังกล่�ว	 และจะได้ส่ งต่อข้อเสนอโครงก�ร 
ไปยั งห น่วยง�น ท่ี รับผิดชอบในก�รดำ � เนิน 
โครงก�รต่อไป

๒)	 โครงการความร่วมมือด้านการกีฬา
ฝ่ � ย บ รู ไ น ด � รุ ส ซ � ล � ม ไ ด้ นำ � เ ส น อ 

โครงก�รคว�มร่วมมือด้�นก�รพัฒน�ก�รกีฬ� 
ในบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 โดยประสงค์จะมีคว�ม 
ร่ วม มือกับสถ�บันก�รศึ กษ�ด้ �นก�รกีฬ� 
ของไทย	 ด้วยก�รฝึกอบรมกีฬ�	 ก�รพัฒน� 
ผู้ฝึกสอน	 ก�รแลกเปล่ียนกิจกรรมด้�นก�รกีฬ�	 
ก�รจัดค่�ยกีฬ�	 โดยโครงก�รจะดำ�เนินก�ร 
ปีละ	 ๒	 ครั้ง	 ระยะเวล�ครั้งละ	 ๒-๓	 สัปด�ห์	 
ก�รดำ � เนิ นก�รดั งกล่ � วจะ ช่วย เสริ มสร้ � ง 
คว�มเช่ือมโยงระหว่�งสถ�บันด้�นก�รกีฬ�	 
ก�รสร้�งโอก�สและก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นด้�น 
ก�รกีฬ�ระหว่�งประเทศท้ังสองให้แน่นแฟ้น 
ม�กขึ้น	 โดยมีมติที่ประชุมให้สำ�นักง�นปลัด 
กระทรวงศึกษ�ธิก�รรับเป็นหน่วยประส�น 
ก�รดำ � เนิน โครงก�รในเรื่ อ งดั งกล่ �ว 	 และ 
จะได้ส่งต่อข้อเสนอโครงก�รไปยังกรมพลศึกษ�	 
กระทรวงก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�เพื่อพัฒน� 
คว�มร่วมมือในเรื่องดังกล่�วต่อไป

การศึกษาดูงาน
ในวั นที่ 	 ๙ 	 กั นย�ยน 	 พ .ศ . 	 ๒๕๕๔	 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้จัดก�รศึกษ�ดูง�นให้แก่ 
ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รบรูไนด�รุสซ�ล�ม 
และคณะ	 จำ�นวน	 ๒	 แห่ง	 คือ	 ๑)	 สถ�บัน 
ก�รพลศึกษ�	 และโรงเรียนกีฬ�	 ณ	 จังหวัด 
สุพรรณบุรี	 ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของกระทรวง 
ก�รท่องเท่ียวและก�รกีฬ�	 ๒)	 วิทย�ลัยเกษตร 
และเทคโนโลยี	 ณ	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ภ�ยใต้ 
ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รอ�ชีวศึกษ�

ว�รส�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	ปีที่	๘	ฉบับที่	๔



 ขนิษฐา ห้านิรัติศัย

* หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้นางสาวจุไรรัตน์  
แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ครั้งที่ ๕๕ ระหว่างวันที่  
๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Sanur Paradise Plaza เมืองบาหลี  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พิธีเปิดการประชุมฯ จัดข้ึนในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมี  
Prof. Dr. Ainum Na’im ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมศูนย์อินโนเทคที่ได้ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและทรัพยากร 
มนุษย์ โดยเฉพาะใน ๔ ประเด็นที่สำาคัญ ประกอบด้วย การพัฒนานักเรียน 
ครู โครงสร้างพ้ืนฐานการศกึษา และการสนบัสนนุดา้นงบประมาณ นอกจาก
นีไ้ดก้ลา่วถงึความสำาคญัของการพฒันาทางเทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้ง
มุ่งหวังที่จะให้ศูนย์อินโนเทคเป็นกลไกขับเคลื่อนสำาคัญในการจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายจำานวน ๑๒ ปีของอินโดนีเซีย การส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครูให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมสำาหรับศตวรรษที่ ๒๑

การดำาเนินการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๕๕ เริ่มต้นด้วยคำากล่าว

ของคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของประเทศซีมีโอ โดยมี  
Ms. Tham Yoke Chun ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ของสิงคโปร์เป็น
ประธาน โดยในส่วนของประเทศไทย นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา ได้กล่าว
แสดงความชืน่ชมตอ่การดำาเนนิงานของศนูยอ์นิโนเทค ซึง่ประเทศไทยไดร้ว่ม
มอืกบัศนูยอ์นิโนเทคในการพฒันาการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยความร่วมมอื
คร้ังล่าสุดได้แก่ ความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ ๕๕ :
พร้อมจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างนวัตกรรม

เพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

The 55th Governing Board Meeting of SEAMEO  

INNOTECH was organized in Indonesia between 27 

and 30 September 2011. The purpose of the meeting 

was to exchange viewpoints and best practices  

under the SEAMEO INNOTECH Regional Education  

Program (SIREP) as well as to develop the educational 

systems, technological infrastructure, networks and 

cooperation partnerships and operational structure of  

INNOTECH. In addit ion, several approaches to  

decentralization of education were discussed and  

a relevant research study was presented by Indonesia. 
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ภายใต้โครงการ TEACHeXCELS ซึ่ง 
ศูนย์อินโนเทคได้ร่วมมือกับสถาบัน 
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษาดำาเนินการในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ นอกจากนีก้ระทรวง 
ศึกษาธิการของไทยยังมุ่งหวังที่จะมี 
ความร่วมมือกับศูนย์อินโนเทคใน 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมสำาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่มี 
ความสอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเป็นประชาคมอาเซียน  
ในปี ๒๕๕๘

นอกจากน้ี ผูอ้ำานวยการศนูยอ์นิโนเทคยงัไดร้ายงานการดำาเนนิงานของ
ศูนย์ฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวถึงโอกาสและสภาวการณ์ท้าทาย
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค การเสริมสร้างความตระหนักใน
การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน รวม
ทั้งการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ 
ยูเนสโก และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ 

คณะกรรมการบรหิารฯ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการดำาเนนิ
ความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค โดยเฉพาะการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
แนวปฏบิติัท่ีดีภายใต้การดำาเนนิงานความรว่มมอืในโครงการการศกึษาของ
อินโนเทคในภูมิภาค (SIREP) รวมท้ังการพัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยด้ีานการศึกษา การพัฒนาเครอืขา่ยและหุน้สว่นความรว่มมอื 
และการพัฒนาโครงสร้างการดำาเนินงานของศูนย์อินโนเทค

ในการดำาเนนิงานของศนูยอ์นิโนเทค ผูแ้ทนประเทศไทยแสดงความ
สนใจเก่ียวกับโครงการในการจัดทำาคู่มือครูเพื่อการพัฒนาและสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน และโครงการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงศูนย์อินโนเทคแจ้งว่า คู่มือครูดังกล่าว
ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์อินโนเทคแล้ว สำาหรับการผลิตสื่อการ
สอนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนนั้นกำาลังดำาเนินการ 

ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้มีการจัดต้ังกองทุนด้านการวิจัยและ
นวตักรรมของอนิโนเทค ภายใตก้องทนุ Endowment Fund เพือ่สนบัสนนุ
การดำาเนนิการวจิยัเกีย่วกบัการปฏริปูการศกึษาในประเทศสมาชกิซมีโีอ และ
การดำาเนินงานตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผน ๕ ปี รอบที่ ๘ ของอินโนเทค ที่มุ่ง
ใหอ้นิโนเทคพฒันาคุณภาพและการเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษาในการจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา และการดำาเนนิการวจิยัและการพฒันา
ด้านการศึกษา ในเรื่องน้ีผู้แทนประเทศไทยได้เสนอว่าอินโนเทคควร
ดำาเนินงานวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต โดยควรมีการศึกษาศักยภาพและ
ขอ้ไดเ้ปรยีบของอาเซยีนในเชงิเศรษฐกจิเพือ่สามารถแขง่ขนัในตลาด
โลก ในขณะที่ผู้แทนจากสิงคโปร์ได้เสนอว่าควรให้ความสำาคัญกับการเสริม
สร้างศักยภาพผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสื่อและดิจิตอล เพื่อสามารถ
แข่งขันในศตวรรษที่ ๒๑

ท่ีประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ศูนย์อินโนเทคจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
สำาหรับปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ภายใต้เงินกองทุนการพัฒนาด้านการศึกษาของซีมีโอ 
(SEDF) ประกอบด้วย สมรรถนะ M ได้แก่ การสร้างสันติภาพสมรรถนะ N 
การสร้างประชาคมอาเซียน สมรรถนะ N การเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน 
และชุมชน โดยให้มีการหลอมรวมกับหลักสูตรภายใต้ สมรรถนะ B  
การวางแผนด้านการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานและสมรรถนะ 
C เรื่อง การปฏิรูปหลักสูตร

ในวันสุดท้ายของการประชุมได้มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ในหัวข้อ Policy Research & Decentralization โดยผู้แทนของ 
กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซีย ได้นำาเสนอการศึกษาเกี่ยวกับ 
การกระจายอำานาจการศึกษาในอินโดนีเซีย ภายใต้หลักการที่ให้การศึกษา 
เป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ การตระหนักถึงเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่น กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การให้ความสำาคัญ 
ต่อการบริหารจัดการของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน การแบ่งปันความ 
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานจัดการศึกษาในส่วนกลางและท้องถิ่น การ 
จัดการด้านงบประมาณที่ดำาเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ 
อินโดนีเซีย ทั้งนี้ รัฐบาลแห่งชาติอินโดนีเซียได้ดำาเนินการด้านการกระจาย 
อำานาจการศึกษา ด้วยการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  
การกระจายอำานาจการจดัการศกึษาเพือ่บรรลเุปา้หมายมาตรฐานการศกึษา 
ระดับชาติ การประเมินผลการกระจายอำานาจการศึกษาตามมาตรฐาน 
ระดับชาติ การศึกษาศักยภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น การส่งเสริมและ 
ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการศึกษาตามความจำาเป็น ซ่ึงท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการกระจาย 
อำานาจการศึกษา โดยประเด็นสำาคัญของการกระจายอำานาจการศึกษา  
ประกอบดว้ย การปกครองและกระจายอำานาจดา้นการศกึษา การมสีว่นรว่ม 
ของชุมชนและการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ การพัฒนาและการฝึกอบรมครู  
การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น การบริหารการเงินของโรงเรียน การสร้าง 
นวัตกรรมและการเป็นผู้นำาด้านการสอน นอกจากนี้ ปัจจัยแห่งความ 
สำาเร็จหลัก ๑๐ ประการที่เชื่อมโยงต่อการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย

๑) การมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่กำาหนดโดยผู้นำา  
๒) การมีกรอบการดำาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ คู่มือเชิง
นโยบายและการดำาเนินการ ๓) การกำาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนที่เอื้อต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจัดการ
ศึกษาระดับชาติและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) การมีมาตรฐานการ
ปฏบัิตงิานและการตรวจสอบทีช่ดัเจน ๕) การสือ่สาร การสนบัสนนุและกลไก
การขับเคลือ่นทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพ ๖) การมสีว่นร่วมของชมุชนและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ขม้แขง็ ตลอดจนการเปน็หุน้สว่นระหวา่งชมุชนและโรงเรยีน
อย่างมีประสิทธิภาพ ๗) การเสริมสร้างศักยภาพเชิงบูรณาการ (มาตรฐาน
ดา้นคณุสมบัต ิแนวทางการสร้างศกัยภาพ การประสานการพัฒนาศักยภาพ
ระหวา่งหนว่ยงานในชมุชนและระดบัชาต ิการปรึกษาดา้นการสอน และการ
เปน็พีเ่ลีย้ง) ๘) โครงสรา้งการปกครองทีส่นบัสนนุการพฒันาแบบมสีว่นรว่ม
ของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ๙) ระบบการสนบัสนนุ
และการจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียง ๑๐) การจัดการควบคุมและการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้นำาเสนอแนวทางการกระจายอำานาจการศึกษา
สำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ได้แก่ การประสาน
นโยบายการศึกษาในระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน  
การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างมีระบบ 
การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการด้านการเงิน การเสริมสร้าง
ศกัยภาพของผูน้ำา และกลไกการประกนัคณุภาพในระดบัอำาเภอและโรงเรยีน 
การสร้างกระบวนการคิดและแนวปฏิบัติในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลก การส่งเสริมประชาธิปไตยใน
การบริหารจัดการศึกษาที่ตรวจสอบได้ การร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและ
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างประชาคมแห่ง
การเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจาย
โอกาสการศึกษา 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
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งานสัมมนาทางวิชาการโปรตุเกสศึกษา
ในโอกาสการฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปี  
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกส

สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการโปรตุเกสศึกษา 
เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาของโปรตุเกส  
รวมทัง้ประวตัคิวามสมัพันธอ์นัยาวนานระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรฐั
โปรตุเกส ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบ
อยา่งกวา้งขวาง โดยไดจ้ดังานสมัมนาฯ ในวนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๕๔ และวนัที ่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
มีครู อาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
ทั้งสองแห่งมากกว่า ๑,๕๐๐ คน

การจัดงานสัมมนาในภาคเช้าเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกสและองค์ความรู้ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของโปรตุเกส โดยเริ่มต้น
ด้วยการฉายสารคดี “๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส” การกล่าว
ต้อนรับโดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาฯ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงชุดระบำามิตรไมตรีไทย-โปรตุเกส  
การปาฐกถาพเิศษ ในหวัขอ้ “ความสมัพนัธไ์ทย-โปรตเุกส” และการบรรยาย
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม และวัฒนธรรมโปรตุเกส ส่วน
ภาคบ่ายมีการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โปรตุเกส โปรตุเกส
ในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส โดยทีมนักเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดที่จัดงาน และจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโปรตุเกส และ
ความสมัพนัธไ์ทย-โปรตเุกส การแสดงภาพวาด และเรยีงความทีไ่ดร้บัรางวลั 
การจัดมุมแสดงของท่ีระลึกจากโปรตุเกส มุมแสดงตราไปรษณียากร ๕๐๐ ปี  
ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส และการสาธิตขนมไทยต้นตำารับโปรตุเกส 

• การฉายสารคดี “๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส” ของ
บริษัท เดอะเนชั่น บรอดแคสติ้ง จำากัด

สารคดีเริ่มต้นด้วยภาพกองเรือโปรตุเกสนำาโดยวาสโก ดา กามา  
นักเดินเรือผู้โด่งดังของโปรตุเกสเดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปเพื่อมุ่งสู่อินเดีย 
นครแห่งเคร่ืองเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๔๑ เพ่ือภารกิจที่สำาคัญคือการเผยแผ่
ศาสนาคริสต์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๕๔ กองเรือโปรตุเกสได้ขยายอาณานิคม
ทางการค้าและศาสนา มายังดินแดนอุษาคเนย์ โดยเข้ายึดเมืองมะละกา  
และในปีเดียวกัน อัลฟงซู ดือ อัลบูแกร์เกอ ผู้สำาเร็จราชการโปรตุเกสได้

 สมทรง งามวงษ์

 จิตรลดา จันทร์แหยม

Five centuries ago, Portugal was the f irst western power to establish 
diplomatic relations with Thailand. To commemorate the f ive hundredth 
anniversary (1511-2011), the Bureau of International Cooperation joined 
forces with the Ministry of Foreign Affairs, Burapha University, Khon Kaen 
University, Chulalongkorn University, Thammasat University to organize 
two seminars aimed at strengthening knowledge and understanding on the 
political, economic, social, cultural and educational ties between the two 
countries. Burapha University and Khon Kaen University were selected as 
the venue for these activities as these universities already have established 
linkages with institutions in Portugal. A range of activities were included to 
attract people of all age groups. For example, primary students were invited 
to submit pictures illustrating the relationship in a drawing competition 
and their work was displayed in a special exhibition; secondary students  
demonstrated their knowledge in a special quiz; university students  
articulated the relationship by participating in an essay writing competition;  
and academics raised awareness of educational opportunities talking about 
their experiences studying at Portuguese universities. In addition,
all participants were treated to displays of dancing and 
were able to learn about the Portuguese origins of 
some well known Thai desserts. 

* หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
** นักวิเทศสัมพันธ์ ชำานาญการ สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ส่งทูตนามว่า ดูอาร์ตือ เฟอร์นันดืช เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเจริญ
สมัพนัธไมตรอียา่งเปน็ทางการ ในสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒ ซึง่ทรงแสดง
พระราชไมตรตีอ้นรบัคณะทตูชาวโปรตเุกสเปน็อยา่งด ีถอืเปน็การเปิดบันทกึ
หนา้แรกของประวตัศิาสตรค์วามทรงจำาระหวา่งไทยและโปรตเุกสซึง่เปน็ชาว
ยโุรปชาตแิรกทีเ่ขา้มาในสยามอยา่งเปน็ทางการและสบืสานสมัพันธต์อ่เนือ่ง
มายาวนานจนถึงปัจจุบัน 

• การบรรรยายเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส” 
โดย นายกาศิวัฒน์ ปะรักกะมานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย  

ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
 ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ รักษาการผู้อำานวยการศูนย์ยุโรปศึกษา 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรทั้งสองท่านได้บรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศ

โปรตุเกส รวมถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและโปรตุเกส ดังนี้

• การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของโปรตุเกส 
โปรตุเกสเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู ่ในคาบสมุทรไอบีเรีย มีเนื้อที่ 

๙๒,๓๙๑ ตร.กม. ซึ่งเล็กกว่าไทย ๕ เท่า มีประชากร ๑๐.๗ ล้านคน ภาษา
ที่ใช้คือ ภาษาโปรตุเกส ประชากรส่วนใหญ่ ๙๔ % นับถือศาสนาคริสต์  
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในอดีตโปรตุเกสปกครองด้วยระบอบ
กษัตริย์มายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี แต่ปัญหาความตกตำ่าทางเศรษฐกิจและ 
การดำาเนินนโยบายท่ีผิดพลาด จากประเทศมหาอำานาจกลายเป็นประเทศ 
ขนาดเล็กที่ยากจน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสังคมโปรตุเกสยอมรับไม่ได้ ต่อมา 
ในปี ๑๙๐๘ พระเจ้าคาร์ลูซ จึงถูกลอบปลงพระชนม์โดยพวกหัวรุนแรง  
จากนั้นเจ้าฟ้าชายมานูแอล พระราชโอรสได้เสวยราชย์เป็นพระเจ้า 
มานูแอลที่ ๒ ขึ้นปกครองได้เพียง ๓ ปี ก็ถูกรัฐประหารจากกลุ่มที่นิยม 
การปกครองแบบสาธารณรัฐ ในปลายปี ๑๙๑๐ โปรตุเกสได้เปลี่ยนแปลง 
การปกครองเป็นรูปแบบสาธารณรัฐ

 หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ทหารโปรตุเกสได้ทำาการปฏิวัติ และ
ปลดรัฐบาลออก โดยเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนได้ให้กำาลงัใจทหารโดยนำาดอกคารเ์นชัน่เสยีบทีป่ลายกระบอกปนื 
จึงเปน็ทีม่าของ “การปฏวิตัดิอกคารเ์นชัน่” ในวนัที ่๒๕ เมษายน ๑๙๗๔ และ
อาณานิคมในเอเชียก็ได้ถูกปลดปล่อยหลังจากการปฏิวัติคาร์เนชั่นในครั้งนี้ 
ได้แก่ เมืองกัว มะละกา มาเก๊า และติมอร์ตะวันออก 

ภายหลังการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงการปกครอง โปรตุเกสก็ยังคง
ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตำ่า จนกระทั่งปี ๑๙๘๖ โปรตุเกสได้เข้าเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป ทำาให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ไม่มากนัก สินค้า
หลักของโปรตุเกส ได้แก่ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และอาหาร ค่าแรงที่สูงข้ึน
ทำาให้ประสิทธิภาพในการขายลดลง เป็นผลให้การค้าของโปรตุเกสขาดดุล
มาตลอด ๑๕ ปี ทำาให้ประเทศต่างๆ ไม่ค่อยปล่อยเงินกู้ให้โปรตุเกสเพราะ
เกรงว่าโปรตุเกสจะไม่สามารถชำาระเงินคืนได้ 

ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับโปรตุเกสท่ีผ่านมามีตัวเลข
ค่อนข้างน้อย ปัจจัยสำาคัญอาจเป็นเพราะว่าทั้งไทยและโปรตุเกสเป็นตลาด
ขนาดเลก็ และนกัธรุกจิกไ็มค่อ่ยทีจ่ะสนใจการคา้ระหวา่งกนัมากนกั นอกจาก
นี้การเดินทางระหว่างประเทศทั้งสองยังไม่สะดวก เนื่องจากยังไม่มีสายการ
บินที่บินถึงโปรตุเกสโดยตรง ต้องเดินทางไปต่อเครื่องเครื่องบินที่เมืองหลวง
ใหญ่ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อเดินทางไปยังเมืองลิสบอนของโปรตุเกส อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันมีแรงงานไทยเข้าไปทำางานในโปรตุเกสอยู่ประมาณ ๕๐๐-
๖๐๐ คน ส่วนมากเป็นแรงงานไร้ฝีมือทำางานด้านการเกษตร 

• ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ในสมัยต่างๆ 
ความสมัพนัธส์มยักรุงศรอียธุยา (พ.ศ. ๒๐๕๔ - พ.ศ. ๒๓๑๐) โปรตเุกส

เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการ เพื่อ

ติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาโดยขายอาวุธปืนและกระสุนให้ไทย และซื้อ
ข้าว เครื่องเทศ และของป่าจากไทย และจุดประสงค์อีกประการหนึ่งคือ การ 
เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โปรตุเกสได้เข้ามาช่วยเหลือสยาม 
ในทางด้านการทหาร มีการนำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคน้ันเข้ามาเผยแพร่ 
ในสยาม มีการช่วยสยามสร้างป้อมปราการ สร้างปืนใหญ่ จนกระทั่งได้รับ
พระราชทานที่ดินให้สร้างเป็นหมู่บ้านโปรตุเกส 

ความสมัพนัธส์มยักรงุรตันโกสนิทร ์(พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๕๐๓) ความ
สัมพันธ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในระดับปกติ ได้มีการลงนามในสนธิ
สัญญาการค้าและการเดินเรือ มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ซึ่งถือว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อกัน

ความสมัพันธส์มยัรัชกาลที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๐๓ - ปัจจบัุน) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยือน
โปรตุเกส โดยมี ฯพณฯ โรดริเกซ โทมัส ประธานาธิบดีในสมัยนั้น พร้อมด้วย
คณะรฐับาลถวายการตอ้นรบั การเสดจ็ฯ ประเทศโปรตเุกสในคร้ังนี ้สือ่ต่างๆ 
ได้เผยแพร่ข่าวและสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกบัโปรตเุกส ตัง้แตส่มยัโบราณจนถงึปจัจบุนั โดยมผู้ีสนใจอยา่ง
แพร่หลาย นบัวา่เป็นการสง่เสริมสมัพันธภาพอนัดรีะหวา่งประเทศทัง้สองให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

• สนทนาภาษา การศึกษา และวัฒนธรรม ตอน “เปิดบ้าน  
๕๐๐ ปี กระชับสัมพันธไมตรีไทย-โปรตุเกส” 

โดย ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
และ อ.ดร.เอกพงศ์ สุวัฒนมาลา

มหาวิทยาลัยในโปรตุเกส ได้มีความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับ
มหาวิทยาลัยของไทย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษา
ไทยได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งมหาวิทยาลัยปอโต้
และมหาวิทยาลัยในเมืองลิสบอน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในโปรตุเกส ได้เล่าความเป็นมาของการ
ได้รับทุนไปศึกษาที่โปรตุเกสว่ามหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยปอโต้ของโปรตุเกสเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาไปศึกษา
มหาวิทยาลัยปอโต้โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปอโต้แนะนำาว่านักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ 
จะไปศึกษายังประเทศโปรตุเกสจะต้องเรียนภาษาโปรตุเกสก่อนเพราะเป็น 
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วย ต้องหมั่น 
ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพราะในห้องเรียนระดับปริญญาเอกนั้นจะใช้ภาษา
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อังกฤษเป็นหลัก นอกจากนี้ ในขณะที่ศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานให้ตรงเวลา และรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

• การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โปรตุเกส 
โปรตุเกสในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส โดย ทีมนักเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
๑. โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี
๒. โรงเรียนชลราษฎร์อำารุง จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
๒. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

• การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
- นิทรรศการเกี่ยวกับโปรตุเกสวันน้ี โปรตุเกสในอดีต และความ

สัมพันธ์ไทย-โปรตุเกสในรอบ ๕๐๐ ปี จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการต่างประเทศ

- การแสดงภาพวาดในหัวข้อ “โปรตุเกสที่ฉันรู้จัก” ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัล 

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พันทิลา กุลาชัย โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมาก
แข้ง จ.เลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.อัฐพล วิโรจน์รัตน์ โรงเรียน 
บ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.พัชริดา พละเสน โรงเรียน 
บ้านกระถิน จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล
๑. ด.ญ.แพรวทิพย์ บุญทวีสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา
๒. ด.ญ.มณธรา เกียรติเรืองชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
๓. ด.ช.พุฒิพร รัชตะชานนท์ โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
๔. ด.ญ.ทัศยาภรณ์ ไทยทะนุ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ จ.กาฬสินธุ์
๕. ด.ญ.ศิริภัท เทพเกาะ โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา
- การจัดแสดงเรียงความระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “สิ่งที่ข้าพเจ้า

ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ ๕๐๐ ปี ไทย-โปรตุเกส” ที่ได้รับรางวัล 
รางวัลชนะเลิศ  น.ส.วรรณ์ฐิตา พวงจันทร์แดง จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 
รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล 
๑. นายนำาโชค ศศิกรวงศ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. น.ส.วิรุญา แก้วสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
๑. นายธนากร สุดสูง คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม
๒. นายสมบตั ิแซเ่บ ๊คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
๓. น.ส.สุภัทร์พร เทียนงาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช 
- การจัดแสดงมุมของที่ระลึกโปรตุเกสของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

โปรตุเกส โดยมหาวิทยาลัยบูรพา และมุมแสดงตราไปรษณียากร ๕๐๐ ปี 
ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

- การสาธิตขนมไทยต้นตำารับโปรตุเกสที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ขอนแก่น โดย โรงเรียนพัทยาการอาหาร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

- การแสดงชุดระบำามิตรไมตรีไทย-โปรตุเกส โดย สำานักการสังคีต 
กรมศิลปากร 

24



 ไพศาล วิศาลาภรณ์* 

ระหวา่งวนัที ่๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทา่นปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ได้มอบหมายให้ผม (นายไพศาล วิศาลาภรณ์) เดินทางไปราชการ

ที่ประเทศมาเลเซีย เพ่ือปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวง

ศึกษาธิการ ๔ ภารกิจ แต่ละภารกิจมีความน่าสนใจอยู่มาก ผมจึงขอเล่า

ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงรายละเอียดทั้ง ๔ ภารกิจ ด้วยดังนี้

ภารกิจที่ ๑ : การไปส่งนักเรียนที่ได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการ

มาเลเซีย

ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียได้มอบทุนการศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนไทยเป็นรุ่นที่ ๔ จำานวน ๖๐ ทุน เพื่อ

ไปศึกษาที่โรงเรียน SBPI Rawang และโรงเรียน SMKA Kuala Lumpur  

ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนเิทศและพธิมีอบทนุการศกึษา

ดังกล่าวที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 

การมอบทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนรุ่นที่ ๔ ดังกล่าว ปรากฏว่ามี

นักเรียนขอสละสิทธิ์การรับทุนจำานวน ๓ คน ( ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน )  

โดยนักเรียนทุนทั้ง ๕๗ คน ในรุ่นที่ ๔ ได้เดินทางออกจากจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. และถึงโรงเรียนท่ี

ประเทศมาเลเซยีทั้งสองแหง่ในวนัที่ ๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ  

๐๔.๐๐ น.

* ผู้อำานวยการสำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    การดำาเนินงานด้านการศึกษา ๔ ภารกิจ 
ที่ประเทศมาเลเซีย

In 2008, to mark the f iftieth anniversary of diplomatic relations  

between Thailand and Malaysia, the Malaysian Scholarship  

Programme was launched. This six year Programme awards sixty 

full scholarships per year to students wishing to complete their  

secondary education at participating schools in Malaysia. In 

2011, as the programme reached the halfway point, the Royal 

Thai Embassy in Malaysia organized a special camp at the 

Universiti Kebansaan Malaysia where scholarship recipients 

and school administrators from SBPI Rawang and SMKA 

Kuala Lumpur, Malaysia were able to exchange viewpoints 

and discuss some of the challenges they faced.

25

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว



ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณา

เลื่อนระดับนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกไว้ใน

ลำาดับสำารอง มาเป็นตัวจริง ๓ คน เพื่อเดินทาง

ไปศกึษาทีป่ระเทศมาเลเซยีในป ี๒๕๕๔ จำานวน 

๓ คน ประกอบด้วย 

• ด.ญ.มูนา เลาะลีเยาะ จากโรงเรียน

ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ไปศึกษาที่โรงเรียน SMKA 

Kuala Lumpur

• ด.ช.รอซาลี สาม่าน จากโรงเรียน 

สหศาสตร์วิทยาคาร จ.สงขลา ไปศึกษาที่  

โรงเรียน SBPI Rawang

• ด.ช.มูฮัมมัด เจ๊ะแต จากโรงเรียน

สุไหงอุเปวิทยา จ.สตูล ไปศึกษาที่โรงเรียน  

SBPI Rawang

นักเรียนทั้งสามคน ได้มาพร้อมกันที่  

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

และออกเดินทางจากจังหวัดสงขลาผ่าน

ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำาเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมกับผม โดยมี 

นายศรันย์ กอมะ พนักงานขับรถของ ศอ.บต. 

และเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. (นายแวปันดี)  

ร่วมเดินทางไปด้วย 

คณะได้เดินทางไปถึงโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง 

และส่งนักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย

ทัง้สามคน ใหก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทั้งสองแห่ง แล้วเสร็จตามภารกิจเมื่อเวลา 

๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

(โรงเรียน Rawang เวลา ๒๑.๓๐ น. และ 

โรงเรียนที่ Kuala Lumur เวลา ๐๑.๓๐ น)  

หลงัจากนัน้ คณะไดเ้ดนิทางไปเขา้ทีพ่กัโรงแรม 

Plaza Hotel กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภารกิจที่ ๒ : การไปตรวจสอบข้อเท็จ 

จริงของนักเรียนทุนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  

ตามคำาร้องเรียนของผู้แทนกระทรวง

ศึกษาธิการมาเลเซีย

สืบเนื่องจากการปฐมนิเทศและการ

มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ให้กับนักเรียน

ไทยที่ได้รับทุนรุ่นที่ ๔ ที่โรงเรียนหาดใหญ่

รัฐประชาสรรค์  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่   

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้แทนจากกระทรวง

ศึกษาธิการมาเลเซีย (Mr. Norizah จาก The 

Residential and Cluster School Division) 

ได้แจง้ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งของไทยไดท้ราบ

เป็นการภายในว่า นักเรียนที่ได้รับทุนรุ่นที่ ๑ ซึ่งศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสอนศาสนา Lubu บางรายมี

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ทางโรงเรียนได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่นักเรียนไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึน  

ดังนั้นท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบให้ผม และผู้แทน ศอ.บต. ไปช่วยตรวจสอบดูเรื่อง

นี้ต่อไปด้วย 

ผมและนายพีระศักด์ิ รัตนะ ผู้อำานวยการสำานักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และกีฬา ศอ.บต. ได้เดินทางไปพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู - อาจารย์และนักเรียนทุน 

ทุกคนท่ีโรงเรียนสอนศาสนา Labu เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

แล้ว สรุปผลการพบปะหารือและตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ดังนี้

๑. โรงเรียนสอนศาสนา Labu มีนักเรียนจากประเทศไทยรับทุนในรุ่นที่ ๑ (ปี ๒๕๕๑) และ

รุ่นที่ ๒ (ปี ๒๕๕๒) ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาแห่งนี้จำานวน ๕๗ คน เป็นนักเรียน

ชาย ๒๔ คน และนักเรียนหญิง ๓๕ คน 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาได้แจ้งให้แก่ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทยทราบว่า นักเรียนทุน 

จากประเทศไทยบางรายประพฤติตนไม่เหมาะสมผิดต่อระเบียบสถานศึกษา ดังนี้

ก. ความผิดรุนแรง (Serious) จำานวน ๖ คน ๔ กรณี

 สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ๔ คน 

 เข้าร้านเกมส์ ๒ คน

 ใช้โทรศัพท์มือถือ ๑ คน

 โหลดภาพโป๊ในโทรศัพท์มือถือ ๑ คน 

ข. ความผิดไม่รุนแรง (Not Serious) จำานวน ๘ คน ๓ กรณี

 ออกไปนอกสถานศึกษาแล้วกลับมาช้า ๕ คน

 ออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑ คน 

 นั่งหลับในห้องเรียน ๕ คน 

ค. ความผิดสถานเบา (Light Case) จำานวน ๔๔ ครั้ง 

 แต่งตัวไม่เหมาะสม

 เข้าชั้นเรียนช้า 

 กลับเข้าสถานศึกษาช้ากว่ากำาหนด 

๓. ผมได้ว่ากล่าวตกัเตอืนนกัเรยีนไทยในภาพรวม โดยขอให้ทกุคนประพฤตปิฏบิตัตินให้อยู่

ในระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนอย่างเคร่งครดั อย่าได้กระทำาผดิซำา้ซ้อน ขอให้รกัษาเกยีรตยิศของความ

เป็นไทยไว้อย่างมัน่คงและแท้จรงิ อย่าให้คนอืน่มาดถูกูว่าเราเป็นคนทีข่าดระเบยีบวนิยั ขอให้ตัง้ใจ

ศึกษาและทำาความดีให้มากยิ่งขึ้นตลอดไป 

การพบปะนักเรียนและการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนครั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

อาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟังอยู่ด้วย นักเรียนทุกคนได้ปฏิญาณตนต่อหน้าครู-อาจารย์ทั้งหมด 

ว่าต่อจากนี้ไปทุกคนจะทำาดีให้มากที่สุด จะหลีกเล่ียงต่อการกระทำาผิดระเบียบของโรงเรียนและ 

ไดล้งชือ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน พรอ้มทัง้อนญุาตใหโ้รงเรยีนยดึโทรศพัทม์อืถอืไปเกบ็ไวท้ีฝ่า่ยปกครองโดย 

ไม่อนุญาตให้ใช้อีก

ข้อสังเกต

จากการพบปะและหารือร่วมกับครู-อาจารย์ของโรงเรียนสอนศาสนา Luba แห่งนี้ ได้รับการ

แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่ดี มีช่องว่างระหว่างผล

การศกึษาของนกัเรยีนไทยทัง้หมดทีโ่รงเรยีนแหง่นีใ้หเ้หน็อยา่งชดัเจน กลา่วคอื มนีกัเรยีนทีม่ผีลการ

เรียนดีในระดับ TOP TEN อยู่ด้วย เช่น ด.ญ. Tusnim Weato ด.ญ. Salwani Dama ด.ญ. Ausna 

Hemma ด.ญ. Fatornah Bingdoloh และ ด.ช. Rofeedee Rhodea เป็นต้น ในขณะที่นักเรียน 

รายอื่นๆ อยู่ในระดับท้ายๆ ที่มีบางรายวิชาสอบไม่ผ่าน ซึ่งจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป 
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จงึขอความรว่มมอืจากทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการดำาเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว  

ได้แจ้งข้อมูลการดำาเนินงานนั้นๆ ให้กระทรวง

ไดท้ราบดว้ย เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในภาพรวมตอ่ไป

ภารกิจที่ ๔ : พิธีเปิดค่าย “จากใจสู่ใจ 

สำานึกไทย รักษ์บ้านเกิด”

สถานเอกอัครราชทูต ประจำากรุ ง

กัวลาลัมเปอร์ ได้จัดให้มีค่ายนักเรียนขึ้นท่ี

หอพัก Keris Mas มหาวิทยาลัย Universiti 

Kebansaan Malaysia (UKM) ระหว่างวันท่ี 

๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในหวัขอ้ “จากใจสูใ่จ  

สำานึกไทย รักษ์บ้านเกิด” โดยเชิญนักเรียนทุน 

ระดับมัธยมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

มาเลเซีย ทุกคน ทุกรุ่น มาเข้าร่วมอยู่ค่าย และ

เชญินกัเรยีนไทยระดบัอดุมศกึษาทีก่ำาลงัศกึษา

อยู่ในประเทศมาเลเซียมาเป็นพี่เลี้ยง

การจัดค่ายดังกล่าวได้รับความร่วมมือ

จากกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และสถาน

ศึกษาทุกแห่ง ที่รับนักเรียนไทยซึ่งได้รับทุน

จากกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียทุกแห่งเป็น

อย่างดี โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ เป็น 

ผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำาเนินงาน 

เรื่องนี้ให้เป็นจำานวน ๓ แสนบาท

พิธีเปิดค่ายมีขึ้นเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้กล่าวโอวาท

ในพิธีเปิดค่ายจำานวน ๓ คน คือ อัครราชทูต 

ภารกิจที่ ๓ : การหารือในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา 

ผมได้หารือร่วมกับอัครราชทูต (นายทรงศักด์ิ สายเช้ือ) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำา 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย  

(Hjh. Jamelah bt. Mansor และ Mr. Wong Lih Yen) เมื่อวันที่ ๘ และ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

สรุปได้ดังนี้

๑. การประชุมคณะทำางานร่วมด้านการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๔ จะจัดให้มีขึ้นที่ี 

ประเทศมาเลเซีย (อาจเป็นที่ปีนัง) ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดเตรียมหัวข้อ 

ที่จะนำาเข้าหารือต่อที่ประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าด้วย 

๒. ปญัหาการจดัการเรยีน-การสอนในระดบั A Level ใหแ้กน่กัเรยีนทนุกระทรวงศกึษาธกิาร

มาเลเซียให้แก่นักเรียนจากประเทศไทยนั้น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียเสนอแนะให้มี

หนงัสอือยา่งเปน็ทางการจากกระทรวงศกึษาธกิารไปยงักระทรวงศกึษาธกิารมาเลเซยี เพือ่ขอความ

รว่มมอืในการดำาเนนิการในเรือ่งนีใ้ห ้โดยผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิารมาเลเซยีแจง้ใหท้ราบเปน็การ

ภายในว่า โรงเรียนสอนศาสนา Labu จะสามารถดำาเนินการในเรื่องนี้ให้ได้ และควรที่จะได้มีการ

หยิบยกเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะทำางานร่วมด้านการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๔ ด้วย 

๓. ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งครูไทย

ไปเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนทุนที่ประเทศมาเลเซีย แต่ในปี ๒๕๕๓ สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐานไมส่ามารถจดัสง่ครไูปประจำาทีป่ระเทศมาเลเซยีได ้จะอยา่งไรกต็าม ในการดำาเนนิ

งานเรื่องนี้ ผู้แทน ศอ.บต. ได้แจ้งให้ทราบว่า ศอ.บต. อยู่ในวิสัยที่จะจัดส่งครูใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ไปเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียนทุนดังกล่าวได้ โดย ศอ.บต. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมี

หนงัสอือยา่งเปน็ทางการ ขอความรว่มมอืไปยงั ศอ.บต. เพือ่ดำาเนนิการในเรือ่งนีต้อ่ไป โดย ศอ.บต. 

แจ้งให้ทราบว่าอาจส่งครูไปปฏิบัติงานช่วงละ ๒-๓ เดือน เพื่อไม่ให้กระทบต่อเรื่องแนวทางการ

พิจารณาความดีความชอบ (การเลื่อนเงินเดือน)

๔. กระทรวงศกึษาธกิารมาเลเซยีประสงคจ์ะสง่คร-ูบคุลากรทางการศกึษามาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ

ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยจำานวนประมาณ ๑๐ คน เป็นเวลา  

๑ เดือน ซึ่งเรื่องนี้ ผู้แทน ศอ.บต. แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือ โดยกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย 

จะได้ประสานอย่างเป็นทางการกับ ศอ.บต. โดยตรงต่อไป 

๕. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมีความประสงค์จะหาแหล่งทุนจากประเทศไทย

เพื่อให้นักเรียนจากมาเลเซียมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยบ้าง ซ่ึงอัครราชทูตได้แจ้งให้ทราบว่า  

เรื่องนี้มีหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ คือ สพร. มีภารกิจเกี่ยวกับการดำาเนินงานในเรื่อง

นี้ ซึ่งอัครราชทูตจะได้ประสานกับ สพร. เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป 

๖. อคัรราชทตูไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มมีหาวทิยาลยัจากประเทศไทยบางแหง่ประสงค์

ที่จะส่งนักเรียนไปฝึกงานที่ประเทศมาเลเซีย และในขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งในมาเลเซีย 

ก็ประสงค์ที่จะส่งนักศึกษามาฝึกงานที่ประเทศไทย ซ่ึงการดำาเนินงานเรื่องนี้จำาต้องอาศัยความ 

ร่วมมือระหว่างกัน จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความ

อนุเคราะห์ในเรื่องนี้ตามความเหมาะสมด้วย

๗. ปจัจบุนัมหีนว่ยงาน-สถานศกึษาของทัง้ไทยและมาเลเซยีทีด่ำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ รว่มกนั 

เป็นการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานโดยไม่ได้แจ้งข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนั้น  

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
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ทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผม (นายไพศาล วิศาลาภรณ์)  

และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย  

(Hjh. Jamelah bt. Mansor) หลังจากนั้น 

เป็นกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ทั้งกิจกรรม 

ที่ เกี่ยวข้องกับทางโลก เช่น การบรรยาย 

เรื่องในหลวงของเรา (โดยนายกสมาคม 

นักศึกษาไทยในมาเลเซีย) การแสดงละคร 

เยาวชนในหั วข้ อ  วัฒนธรรมไทย  และ 

กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับทางศาสนา  เช่น  

การละหมาด เป็นต้น

การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายครั้งนี้ได้รับความ 

ร่วมมือจากทุกหน่วยงานและสถานศึกษา 

ทุกแห่ ง เ ป็นอย่างดี  สามารถดำา เนินการ 

ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามที่ได้กำาหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมี 

ผลกระทบทางดา้นจิตใจในระยะเริม่แรกของการ 

ดำาเนินการอยู่บ้าง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมี

การเดินขบวนและมีการชุมนุมของคนมาเลเซีย

ในพ้ืนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในลักษณะที่ค่อนข้าง

รุนแรง แต่นักเรียนทุกคนก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

อย่างใกล้ชิดจากสถานทูตและจากกระทรวง

ศึกษาธิการมาเลเซีย ทำาให้ไม่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงแต่ประการใด

ข้อมูลพื้นฐานโดยรวม : เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และ

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีนักเรียน-นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาอยู่ประมาณ 

๑,๕๐๐ คน สว่นใหญเ่ปน็นกัศกึษาไทยมสุลมิจากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นกัศกึษาจำานวนประมาณ 

๓๔๐ คนเปน็นกัเรยีนไทยมสุลมิทีไ่ปศกึษาดว้ยทนุรฐับาลไทย รฐับาลมาเลเซยี และรฐัวสิาหกจิของ

มาเลเซียประกอบด้วย

ทนุกระทรวงการต่างประเทศสำาหรับนักเรียนไทยมุสลิมภาคใต้ ๑๐ คน

ทุน ODOS (หนึ่งอำาเภอหนึ่งทุน) ๗ คน 

ทุนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๙ คน

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ระดับมัธยมศึกษา ๒๖๔ คน

ทุนรัฐวิสาหกิจ Petronas ๕๐ คน 

มหาวิทยาลัยหลักที่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาอยู่ ได้แก ่

มหาวทิยาลยัอสิลามนานาชาตมิาเลเซยี (International Islamic University Malaysia: IIUM) 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ๓๕๐ คน

มหาวิทยาลัย Kolej Universiti Insaniah (KUIN) รัฐเคดาห์ ๓๖๒ คน

มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia (UUM) รัฐเคดาห์ ๗๙ คน 

มหาวิทยาลัย Universiti Teknologie Petronas (UTP) รัฐเปรัค ๕๐ คน

มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ๓๓ คน

มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia (UM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ๓๑ คน

มหาวิทยาลัย Multimedia University (MMU) เขตไซเบอร์จายา ๒๒ คน

มหาวิทยาลัย Kolej University Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)๑๘ คน

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐใกล้เคียง เช่น Universiti Putra Malaysia 

(UPM), Berjaya University College, Unity College International, H.E.L.P. University  

อีกจำานวนประมาณ ๕๐ คน

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ไปเรียนอยู่ที่

ประเทศมาเลเซีย ขณะนี้มีอยู่จำานวนทั้งสิ้น ๒๖๔ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๒๑ คนและนักเรียนหญิง

จำานวน ๑๔๓ คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

SMAP Kajang จำานวน ๕๘ คน (ชาย ๒๓ คน หญิง ๓๕ คน)

SMAP Labu จำานวน ๕๙ คน (ชาย ๒๔ คน หญิง ๓๕ คน)

SBPI Rawang จำานวน ๕๘ คน (ชาย ๑๐ คน หญิง ๒๘ คน)

SBPI Gombak จำานวน ๕๙ คน (ชาย ๓๐ คน หญิง ๒๘ คน)

SMKA Kuala Lumper จำานวน ๓๐ คน (ชาย ๑๕ คน หญิง ๑๕ คน) 



ลุ่มแม่นํ้าพรหมบุตรในรัฐอัสสัมของอินเดีย
 สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

ความนำา
แม่นำ้าพรหมบุตรเป็นแม่นำ้าศักดิ์สิทธ์ิเชิงเขาหิมาลัยมาแต่โบราณ 

เป็นท่ีเคารพนับถือและได้ก่อให้เกิดชีวิต ได้สร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่

ผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ตามเส้นทางที่แม่นำ้าไหลผ่าน ซึ่งยาวถึง 

๒,๘๘๐ กโิลเมตร เกดิเปน็พืน้ทีชุ่ม่นำา้ทัง้หมด ๕๘๐,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร

แม่นำา้พรหมบุตรมีต้นกำาเนิดจากธารหิมะนำา้แข็งบนเทือกเขาไกรลาส  

ในทิเบต สูงจากระดับนำ้าทะเลปานกลาง ๕,๓๐๐ เมตร ไหลผ่านดินแดน 

ของประเทศจีนยาว ๑,๖๒๕ กิโลเมตร ไหลต่อลงมาในดินแดนของ

อินเดีย ๙๑๘ กิโลเมตร และในดินแดนของบังกลาเทศอีก ๓๓๗ กิโลเมตร  

ดังนั้นจึงเป็นแม่นำ้านานาชาติ มีชื่อเรียกตามภาษาในท้องถิ่นที่ไหลผ่าน

อยู่หลายชื่อ

* อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ผืนป่ามรดกโลก… คาซีรันกา มรดกโลก

Kaziranga Park is situated on the banks 

of the Brahmaputra River in the state of  

Assam, India. It covers an area of 430 square 

kilometers and was inscribed on the World 

Heritage List in 1985. Home to the world's 

largest population of one-horned rhinoceroses and thousands of 

migratory birds from as far af ield as Siberia, it is also a recognized 

conservation site for f ifteen of the world’s rare and endangered 

animals. The area is submerged annually by the flood waters 

of the Brahmaputra and abounds with fertile soils which are  

alluvial deposits of the Brahmaputra and its tributaries. Including 

local communities in the management of the site is an important 

strategy to address the challenges resulting from the flooding as 

well as human activity. 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
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ในประเทศอินเดียนั้น แม่นำ้า “พรหมบุตร” 

เป็นแม่นำ้าศักดิ์สิทธิ์ ท่ี เป็นเทพเจ้าเพศชาย 

อยู่เพียงสายเดียว พรหมบุตรไหลจากที่ราบสูง 

เชิงเขาหิมาลัยตอนล่าง และไหลไปตามแนว

ขวางผ่านกลางแคว้นอัสสัมจากตะวันออก

ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ กินระยะทาง ๗๐๐ 

กิโลเมตร ก่อนจะไหลลงสู่บังกลาเทศไปออก

ทะเลที่อ่าวเบงกอล แคว้นอัสสัมของอินเดียนี้

ขนาบรอบข้างไปด้วยประเทศภูฏาน ประเทศจีน 

ประเทศพม่าและประเทศบังกลาเทศ จึงมีผู้คน 

หลายกลุ่มชาติพันธ์ุ ท้ังที่อยู่มานานหลายร้อย

หลายพันปี เช่น พวกไทยอาหม และพวกผู้คน

ที่อพยพเข้ามาใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน 

การที่มีแม่นำ้าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าพรหม-

บุตรไหลผ่านกลางแคว้นอัสสัม โดยมีแม่นำ้า

เล็กๆ และแควน้อยใหญ่มากมาย ไหลลงมา

สมทบตลอดแนวทางนั้น จึงทำาให้เกิดที่ราบสูง

ชุ่มนำ้าและเกิดเป็นป่าไม้เขียวชอุ่มสวยงามที่

กว้างใหญ่ในดินแดนอัสสัมมาแต่ดึกดำาบรรพ์ 

เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากจำานวนมากและ

กลุ่มชนเผ่าพ้ืนถ่ินต่างๆ แต่ต่อมาก็ได้มีผู้คน

บุกเข้ามาถางป่าทำานาทำาไร่มากขึ้น โดยเฉพาะ

ตั้งแต่อังกฤษมาครอบครองก็ได้มีการจัดสรร

ที่ดินทำาไร่ปลูกชาส่งออกขนาดใหญ่ประมาณ 

๘๐๐ ไร่ และมีการอพยพแรงงานจำานวนมาก

จากที่อื่นเข้ามาทำางานในไร่ชา 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียได้ประกาศ

พื้นที่ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติโดยมีกฎหมาย

คุ้มครองไว้แล้วถึง ๓ แห่งคือ อุทยานแห่งชาติ

นามดาภาทางตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยาน 

แห่งชาติคาซีรันกาทางตอนกลาง และ 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ามานัสทางตะวันตก  

ในจำานวนนี้มีอุทยานแห่งชาติที่ ได้รับการ

ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้ว ๒ แห่ง

คือ มรดกโลกคาซีรันกา กับมรดกโลกมานัส 

มรดกโลกคาซีรันกา....ตัวอย่างที่ได้

รับการยกย่อง

มรดกโลกคาซีรันกานี้ นับว่าเป็นตัวอย่าง

ที่ได้รับการยกย่องว่ามีการอนุรักษ์ผืนป่าและ

มีโครงการคุ้มครองและฟ้ืนฟูพันธ์ุสัตว์ท่ีนับว่า  

“หายากที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ของอินเดีย” รวม ๑๕ ชนิดอย่างได้ผลดีมาก 

โดยเฉพาะการอนุรักษ์แรดนอเดียวที่เคยถูกล่า

จนเกือบสูญพันธ์ุในยุคหนึ่ง จากน้ันก็ได้มีการ 

รณรงค์และออกกฎหมายคุ้มครองมาต้ังแต่ 

สมัยอังกฤษ จนปัจจุบันแรดนอเดียวของอินเดีย

มีประชากรมากที่สุดที่นี่และยังเป็นสัตว์ท่ีพ้น 

ขีดอันตรายเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุแล้ว สัตว์ป่า 

อื่นๆ ที่อนุรักษ์ที่คาซีรันกาก็มี ช้างป่าพันธ์ุ  

อินเดีย ซึ่งได้ผลก้าวหน้าจนมีประชากรช้างป่า 

เพ่ิมมากขึ้นและมีมากที่สุดในอินเดียอีกด้วย  

นอกจากนี้ยังมีควายป่า เสือโคร่ง และกวาง 

ซึ่งชอบอาศัยอยู่ในที่ชุ่มนำ้า ซึ่งทั้ง ๕ ชนิด 

ที่อนุรักษ์ไว้ที่นี่  นับว่าเป็น “บิ๊กไฟว์” หรือ 

สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง ๕ ของผืนป่าคาซีรันกา

 บรรดาสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีหายากท่ี

ขึ้นบัญชีโลกแต่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีท่ีน่ีได้แก่ 

capped langur, hoolock gibbon, tiger  

Panthera tigris, leopard, sloth bear, Ganges 

dolphin, otter, wild boar, water buffalo, gaur, 

sambar, swamp deer, hog deer and Indian 

muntjac. โดยเฉพาะค่างและชะนีคิ้วขาว หรือ 
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hoolock gibbon นั้นหายากเสี่ยงต่อการ 

สูญพันธ์ุและมีจำานวนน้อยมาก ต้องเดินป่า

ขึ้นไปบนเขาสูงตั้งแต่เช้าตรู่จึงจะได้พบ และ

ยังพบเห็นนกมากมายถึง ๑๕๐ ชนิด ผืนป่า 

คาซีรันกามีประวัติการอนุรักษ์ตามธรรมชาติ

มาเป็นพันๆ ปีเพราะทุกๆ ปีจะมีนำ้าท่วม นำาเอา 

แร่ธาตุและดินตะกอนจากแม่นำ้ามาถมทับ 

พื้นที่ป่า สลับกับการมีไฟเผาป่าบางฤดูกาล 

ทำาให้เกิดพืชพันธุ์ในป่าแยกได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ 

คือเป็นทุ่งหญ้าสูงที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจาก

ตะกอนแม่นำ้ า ข้ึนรกหนาซึ่ ง เสือโคร่งชอบ 

หลบซ่อนตัวอยู่  สลับกับแนวป่าไม้ของเขต 

ทรอปิคท่ีเขียวชอุ่มชุ่มนำ้าตลอดปีที่ เปิดโล่ง 

สุดสายตา แต่บางตอนก็เป็นป่าทรอปิคกึ่งเขียว 

กึ่งผลัดใบในบางฤดูและมีหนองนำ้า ลำาห้วย 

ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์นำ้า ซึ่งสัตว์

และนกนำ้าทั้งนกประจำาถิ่นโดยเฉพาะนกยูง  

และนกอพยพ เช่น นกจากไซบีเรีย นกกระสา  

นกกระทุง เหยี่ยวหาปลา เป็นต้น ซึ่งนกอพยพ

นั้นมีมากกว่า ๑๐๐ ชนิด ทั้งนกรวม ๓๐๐ ชนิด 

และสัตว์ทั้งเล็กใหญ่ต่างชอบมาพักผ่อนกินนำ้า 

กินอาหารที่หนองนำ้าลำานำ้ากันตลอดวัน และ 

ลำานำ้าเหล่านี้ยังเช่ือมต่อกับแควและแม่นำ้า 

เล็กใหญ่ซึ่งไหลเชื่อมกับแม่นำ้าพรหมบุตรที่  

หล่อเลี้ยงผืนป่าทั้งหมดอีกด้วย 

ผืนป่าคาซีรันกานี้ประกาศเป็นเขตป่า

คุ้มครองแห่งชาติมาตั้งแต่ค.ศ. ๑๙๐๘ และ

เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ 

ต่อมาจึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ โดยมีการประกาศเตือน

ชาวบ้านก่อนในปี ค.ศ ๑๙๖๙ และในปี  

ค.ศ. ๑๙๘๕ ยูเนสโกจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียน

เปน็มรดกโลกทางดา้นธรรมชาตติามหลกัเกณฑ ์

ข้อ ๙ กับข้อ ๑๐ ของคณะกรรมการมรดกโลก

สิ่งท้าทายสำาหรับอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผืนป่ามรดกโลกบนลุ่มแม่นำา้

พรหมบุตรแห่งนี้ก็มิใช่จะปลอดจากภัยคุกคาม

และสิ่งท้าทายทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม

การเมืองไปเสียเลย ยังมีปัญหามากมายที่ 

ทางการของอินเดียจะต้องเข้าไปเร่งดูแลแก้ไข 

ไม่ให้ปัญหาลุกลามมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะมี

ตัวอย่างป่าสงวนมรดกโลกมานัส ที่อยู่ใน 

แคว้นอัสสัมบนลุ่มแม่นำ้า เดียวกันที่ ได้ขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกไปแล้วในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ เช่นกัน

แต่ก็ต้องถูกข้ึนบัญชีมรดกโลกในภาวะเส่ียง 

ไปแล้วเพราะมีการบุกรุกลอบล่าสัตว์ป่า และ

การเดินทางโยกย้ายถิ่นของสัตว์ป่าถูกขัดขวาง 

สำาหรบัปญัหาการดแูลและอนรุกัษผ์นืปา่ 

คาซีรันกานั้นมีปัญหาจากนำ้าท่วมอย่างหนัก 

ในบางปี โดยเฉพาะในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ซึ่งการ

สำารวจความเสียหายและจำานวนสัตว์ป่าท่ีได้

รับผลกระทบยังส่งรายงานให้คณะกรรมการ 

มรดกโลกได้ไม่ครบถ้วน นอกจากน้ียังมีการ

บุกรุกเนื่องจากมีผู้คนโยกย้ายถิ่นใหม่ๆ อีก

หลายระลอก เนือ่งจากคนในประเทศเพือ่นบา้น 

ประสบภัยพิบัติและยากจนจึงทยอยอพยพ

เข้ามาขายแรงงานในไร่ชา หรือทำาการเกษตร

และการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณป่าสงวนและ 

ป่ามรดกโลก และมีปัญหาของชาวไร่ท่ีขยาย

พ้ืนที่ ทำาไร่ชาขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้สะท้อนอยู่ในข้อมติของคณะ

กรรมการมรดกโลกที่ติดตามห่วงใยในปัญหา

การอนุรักษ์ของผืนป่ามรดกโลกคาซีรันกา 

แห่งนี้มาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะได้มีข้อ 

เรียกร้องให้ทางการของอินเดียวางแผนการ

บรหิารจดัการผนืปา่คาซรีนักาใหค้รอบคลมุดา้น

การติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน การจัดการให้การ

ศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ 

การวิจัยวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการบริหาร

จัดการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ตลอดจนรายงานเรื่องการขยายเส้นทางหลวง

สาย ๓๗ เป็นสี่เลนซึ่งจะกระทบการสัญจร 

โยกย้ายถิ่นของสัตว์ป่า เป็นต้น

องค์กรที่ปรึกษาด้านมรดกธรรมชาติ

ของคณะกรรมการมรดกโลก คือ IUCN ได้ทำา

รายงานทางวิชาการและเทคนิคเสนอคณะ

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
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กรรมการมรดกโลกอยู่เป็นระยะๆ มาตั้งแต่ 

ปี ๑๙๘๕ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลให้

คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินสภาวะ 

การอนุ รั กษ์ ใน ผืนป่ าคาซี รั นกาได้อ ย่าง 

สมำ่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติ

คาซีรันกามีพื้นที่กว้างขวาง การที่มีนำ้าท่วม

และคนอพยพเข้าไปคุกคามอาจจำาเป็นต้อง 

ขยายพื้น ท่ีอนุ รักษ์ อันเป็น เขตมรดกโลก 

ออกไปอีก ๔๔ ตารางกิโลเมตร ในปัจจุบัน 

ทางการได้แบ่งเขตอนุรักษ์ออกเป็นป่าด้าน

ตะวันออก ตะวันตก ตอนกลาง และตอนเหนือ 

โดยมีหนว่ยอนรุกัษ์ไปตัง้สำานกังานอยูใ่นแตล่ะ

เขตเปน็การถาวร และตอ้งมกีารวางแผนรว่มกนั

เพื่อป้องกันผลกระทบจากนำ้าท่วมในระยะยาว 

และต้องมีแผนผังและศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ใน 

ทุกที่ทำาการด้วยเพื่อ ส่ือสารให้ความรู้แก่  

ผู้เดินทางไปท่องเที่ยว และที่สำาคัญต้องนำา 

ชุมชนในท้องถ่ินเข้ามาเป็นกำาลังสำาคัญในการ 

อนรุกัษแ์ละใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนและประชาชน 

ทั่วไป

การอนุรักษ์มรดกโลกกับการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การทีป่า่คาซรีนักาไดเ้ปน็ผนืปา่มรดกโลก

นั้น ทำาให้ผู้คนที่มีความรู้และสนใจเร่ืองการ

อนุรักษ์พากันเดินทางไปท่องเที่ยวท่ีอุทยาน 

คาซีรันกากันมากข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการมรดกโลก

ก็ห่วงใยเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นัก- 

ท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ร่วมมือกับชุมชน

ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อชุมชนจะได้มีรายได้

จากการท่องเที่ยวและเข้าใจถึงความจำาเป็น

ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าของผืนป่า 

แ ห่ ง นี้ ไ ว้ ใ ห้ ย่ั ง ยื น ต่ อ ไ ป  แ ล ะ ใ น เ รื่ อ ง นี้  

ดู เหมือนว่าทางการของอุทยานคาซี รันกา 

ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งแคว้นอัสสัมจะเข้าใจ

ประเด็นความสำาคัญของการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนได้ดีมากและได้มีโครงการร่วมมือกับ

ชุมชนที่เป็นรูปธรรมอยู่หลายโครงการ ดังท่ี 

ผู้เขียนได้ประสบมาด้วยตนเอง

ข้อมูลจากการเดินทางของผู้เขียน 
ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปเยือนผืนป่า

มรดกโลกคาซีรันกาแห่งนี้พร้อมกับคณะท่ี 

เดินทางไปถ่ายทำาสารคดี ในช่วงปลายเดือน 

มีนาคมปี ๒๕๕๔ นี้ เอง การเดินทางจาก

กรงุเทพฯ ไปแคว้นอสัสมั ประเทศอนิเดยี ไปลงที่

เมอืงคอลกตัตา (เดมิเรยีกว่ากลักตัตา) ใกล้และ

สะดวกทีส่ดุ ค้างหนึง่คนื จากนัน้ต้องบนิภายใน
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ประเทศไปลงที่เมืองจอร์หัตในแคว้นอัสสัม

ซึ่งใกล้กับอุทยานคาซีรันกามาก คณะของเรา 

จองท่ีพักไว้ล ่วงหน้าและขอให้เขามารับที่

สนามบิน แวะรับประทานอาหารกลางวัน

กลางทาง กว่าจะเดินทางต่อไปถึงที่พักก็เป็น

ช่วงคำ่าพอดี

อากาศในแคว้นอัสสัมในปลายเดือน 

มนีาคมยงัหนาวเยน็อยูเ่ลก็นอ้ยพอสบายเพราะ 

อยู่ตีนเขาหิมาลัยตอนล่างทางตะวันออกของ 

อินเดีย เราจองที่พักที่ดีที่สุดที่มีอยู่ทั้งหมด 

๓๕ แห่งในแถบนั้น ท่ีพักทุกแห่งอยู่นอกเขต

อุทยาน ที่พักของเราเก่าแก่ที่สุดและมีระบบ 

ดีที่สุด มีชาวยุโรปไปพักกันมาก เป็นบ้านพัก 

เ รือนไม้แบบอังกฤษยุคอาณานิคมอยู่ ใน 

หมู่บ้าน มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วนได้มาตรฐาน 

แต่ไม่หรูหราเลยแถมประหยัดไฟมาก ในห้อง

จึงมืดและมักมียุง ใช้ลูกจ้างในท้องถิ่นทำางาน

ทั้งหมด มีอาหารให้นักท่องเที่ยววันละสามมื้อ 

กับนำ้าชากาแฟเช้ามืดกับบ่ายแก่ๆ เป็นแบบ

พืน้เมอืงอนิเดยีผสมองักฤษ แตท่ีต่อ้งชมเชยคอื

ทางทีพ่กัเขามเีครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัทางอทุยาน

และชุมชนที่มีประสิทธิภาพมาก มีมัคคุเทศก์ 

ที่เป็นชาวบ้านเติบโตมาในพื้นที่ มีความรู้เกี่ยว

กับป่าและสัตว์ป่า ตลอดจนนกในท้องถิ่น

อย่างดี พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีคนขับรถที่มี

ความกระตือรือร้นที่จะพาชมป่า รู้จักเจ้าหน้าที่

อุทยานและเพื่อนร่วมอาชีพจากที่พักแห่งอื่น

อย่างดี จึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพป่า

แต่ละวันและแจ้งข้อมูลการเคลื่อนที่ของสัตว์

ต่างๆ กันได้ดีมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มา

พักที่บ้านพักทั้งที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

และมาจากต่างเมืองในอินเดียก็มีความสนใจ 

ป่าและสัตว์ป่าเหมือนกัน บางคนมาหลายคร้ังแล้ว  

จึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันรูปถ่าย 

แต่ละวันให้กันและกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กันเองอีกด้วย

ทุกๆ วัน นักท่องเที่ยวเกือบทุกคณะ 

จะออกไปเที่ยวป่าวันละสองหรือสามครั้ง  

ตอนเช้าจะมาพร้อมกันเวลาตีห้าคร่ึงท่ีห้องอาหาร

เพื่อดื่มนำ้าชาตอนเช้าแล้วแยกย้ายกันเดินทาง

ไปยังเขตอุทยาน โดยมีมัคคุเทศก์และคนขับรถ

นำาแยกไปแม้บางคนจะมาคนเดียวก็ตาม เวลา

สายๆ จึงกลับมากินอาหารเช้าในที่พัก แล้วจึง

ออกไปเที่ยวป่าต่อจนถึงบ่ายโมงจึงกลับมากิน

อาหารกลางวัน พักผ่อนเล็กน้อยแล้วออกไป

อีกในช่วงบ่ายแก่ๆ จนถึงคำ่า ทุกคณะสามารถ 

เลือกเขตเข้าชมได้ตามความสนใจและจาก

ข้อมูลการเคล่ือนที่ของสัตว์ในแต่ละวัน เรา

อาจเลือกไปเขตทางเหนือหรือทางตะวันออก  

ตอนกลางหรือทางตะวันตกของอุทยานได้ใน 

ทุกเขตที่เปิดให้ท่องเที่ยว ซึ่งจะมีสถานีควบคุม

อยู่ และจะมีเส้นทางให้รถจี๊ปวิ่งที่อยู่ในสภาพดี

พอสมควร และมิให้เกิดหลงทาง 

ทกุครัง้ทีเ่ขา้อทุยานทกุเขต ผูน้ำาชมจะตอ้ง

ยื่นกรอกเอกสารขออนุญาตให้ทุกคนในคณะ

อย่างเป็นทางการต่อสำานักงานในแต่ละเขต  

และต้องใช้รถและเจ้าหน้าที่อุทยานที่มีอาวุธ 

ประจำานำาทางไปทุกครั้ง การท่องเที่ยวดูสัตว์ 

ทำาได้สองทางคือใช้รถจี๊ปหรือรถกระบะใหญ่ 

ซึ่งเปิดประทุนยืนถ่ายรูปได้สะดวก หรือจะ 

ขี่ช้างชมป่าก็ได้ คณะของเราเลือกใช้รถจี๊ป 

แต่นักท่องเที่ยวบางคณะก็เลือกนั่งบนหลังช้าง 

สุดแต่ความพอใจของแต่ละคณะ 

ป่าคาซีรันกามีพ้ืนที่อนุรักษ์ขึ้นทะเบียน

มรดกโลกไว้  ๔๓๐ ตารางกิโลเมตร เป็น 

ป่าสีเขียวชอุ่มสวยงามมาก ช่วงที่เราไปดอกไม้

ป่าออกดอกสะพรั่งอยู่หลายชนิด มีกล่ินหอม

ละมุน สลับกับทุ่งหญ้าสูงสีเหลือง มีหนองนำ้า

ที่มีแร่ธาตุอุดมผุดอยู่ เป็นระยะๆ ให้ความ 

ชุม่ชืน้แกป่า่และสตัว ์การขบัรถหรอืขีช่า้งเขา้ไป

ในป่าลึกแต่ละเขตจะพบภูมิประเทศและระบบ 

นิเวศที่แตกต่างกันไปบ้าง และพบสัตว์ป่า

นานาชนิดออกหากินหรือลงมากินนำ้าหรือลง

แช่นำ้าเล่นเลนตมยามแดดจัด หรือออกมา

นอนรับแดดอุ่นๆ ตอนเช้าและตอนบ่ายคล้อย 

เป็นภาพและบรรยากาศที่ให้ความรื่นรมย์แก่ 

ผู้มาชมมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยนั่งหลังช้าง 

จะตืน่เตน้กบั “ซาฟารบีนหลงัชา้ง” ของทีอ่ทุยาน

คาซีรันกามาก

แรดนอเดียว เป็นสัตว์ป่าดารานำาตัวเอก

ของที่นี่ ซ่ึงรูปร่างหน้าตาของมันเหมือนสัตว์

โบราณมาก ตามตัวมีหนังหนาย่นจนดูเหมือน

ใสเ่สือ้เกราะ เราจะเหน็มนัอยูโ่ดดเดีย่วหรอืหาก

เปน็ตวัเมยีกม็ลีกูตดิตามมาดว้ย แรกๆ กต็ืน่เตน้

มากแต่ต่อมาก็เห็นมันมากมายเกือบทุกแห่ง 

จนเกือบเบื่อ ทั้ งที่อยู่ ไกลๆ และท่ีเข้ามา 

จนประชิดรถของเรา 

มีข่าวในสื่อมวลชนว่าทางการท่ี น่ีได้

อนุรักษ์ฟื้นฟูแรดนอเดียวจนกระทั่งมีประชากร

เพิ่มมากขึ้น จนนับได้ทั่วโลกถึง ๒,๐๐๐ ตัวจาก

ที่เคยใกล้สูญพันธ์ุเมื่อสมัยอังกฤษมาครอง จึง

ทำาให้องค์การอนุรักษ์อย่าง IUCN ได้อนุมัติให้

ถอดแรดนอเดยีวออกจากรายการสตัวเ์สีย่งตอ่

การสญูพนัธุ ์หรอื “endangered species list” 

แล้วเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เรื่องนี้ทำาให้นักอนุรักษ์

หลายคนห่วงใยว่าการที่แรดนอเดียวไม่อยู่ใน

รายการสัตว์ที่เสี่ยงอันตรายต่อการสูญพันธุ์ 

ในโลก กจ็ะทำาใหม้าตรการทีเ่คยเขม้งวดในการ

ป้องกันการลักลอบฆ่าแรดและมาตรการการ

ฟ้ืนฟูต่างๆ ลดน้อยลง และทำาให้งบประมาณ

ที่ เคยลงมาอุดหนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแรด 

นอเดียวถูกตัดลงไปด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ีการ

ลักลอบล่าก็จะกลับมาชุกชุมขึ้นอีกเพราะจาก

สถิติการลักลอบฆ่าที่ทางองค์การไม่ขึ้นต่อ

รฐับาล (NGO) ทีม่ชีือ่วา่ Wildlife Trust of India 

(WTI) สำารวจพบและแถลงทางส่ือมวลชนใน 

ปี ค.ศ. ๒๐๐๖-๒๐๐๗ ว่า แม้จะมีแรดอยู่ ๑๐๐ ตัว 

ที่นี่แต่ก็มีการลอบฆ่าแรดนอเดียวท่ีคาซีรันกา

ไปถึง ๒๓ ตัว ในปีนั้น 

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔

33



ก็หยุดรถถ่ายรูปกันใหญ่ ทันใดนั้นมีเสียง 

ช้างพลายร้องเสียงแปร๋นแปร๋นดังสนั่นมา 

แต่ไกล ต่อมาช้างพลายตัวใหญ่เจ้าของเสียง

ก็โผล่ออกมาจากป่าลึก มันวิ่งมาอย่างรวดเร็ว

ดันช้างแม่ลูกให้รีบหนีเข้าป่าไปโดยรีบร้อน  

คนนำาทางของเรารีบชวนเราออกรถขับออกมา 

และอธิบายว่าคงจะมีอันตราย เช่น มีเสือหรือ

สัตว์อันตรายอ่ืนที่อาจเป็นภัยต่อลูกช้างน้อย

ออกมาล่าสัตว์หากินในพื้นที่นั้น 

โครงการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟชูา้งทีค่าซรีนักา 

นี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้ผลดีควรชื่นชม  

มีประชากรช้างมากถึง ๗๐๐ ตัว และคนพ้ืน

เมอืงทีน่ีก่เ็กง่ในการเลีย้งชา้งบา้นใหเ้ชือ่งเพือ่ใช้

งานในการรับนักท่องเที่ยว ทำาให้นักท่องเที่ยวที่ 

มากันเป็นครอบครัวชอบมาก ดังน้ันท้ังช้างป่า 

และช้างเลี้ยงจึงเป็นดารายอดนิยมประจำา

อุทยานแห่งนี้ โดยเฉพาะการนั่งเที่ยวชมป่า 

บนหลังช้างเป็นกิจกรรมที่เอเย่นต์ท่องเท่ียว 

ในอัสสัมพากันลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง 

อินเทอร์เน็ตด้วย

ควายป่า เป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่อีกชนิด

หนึ่งที่เขาอนุรักษ์ไว้ได้ผลดี มีอยู่ในอุทยานน้ี

กว่า ๖๐๐ ตัว มันดูปราดเปรียว ขาแข็งแรง มี 

เขาโง้งแหลมคม มันมักหากินชายป่าใกล้นำ้า  

พออากาศร้อนก็จะลงไปแช่นำ้า ครั้งหนึ่งเราเห็น

มนักนิหญา้อยูใ่กล้ๆ  ฝงูใหญ ่มลีกูมาดว้ย แตล่กู

ของมนัตวัหนึง่มขีาเปน็รอยแผลสดๆ เหวอะหวะ 

คนนำาทางบอกว่าคงเพ่ิงถูกเสือเล่นงานมาแต่

ควายใหญ่ในฝูงมันช่วยให้รอดพ้นมาได้

เสือโคร่งเบงกอล เป็นสัตว์ยักษ์ใหญ่

สำาคญัทีด่งึดดูผูม้าเทีย่วปา่ทีน่ีเ่พราะมปีระชากร

เสือโคร่งท่ีเรียกว่า อยู่ในป่าคาสิรางกาถึง ๘๖ ตัว 

ในปี  ค.ศ. ๒๐๐๐ และในปัจจุบันคงจะ 

เพิ่มมากขึ้นอีกเพราะได้มีการประกาศให้ 

นอกจากน้ี Vivek Menon ผู้อำานวยการ

บริหารของ WTI ได้ชี้แจงทางสื่อมวลชนว่า หาก

เกิดนำ้าท่วมใหญ่หรือเกิดโรคระบาดขึ้นเพียง 

ครั้งเดียวก็อาจทำาให้แรดที่คาซีรันกาตายลง

จำานวนมากและทำาให้ประชากรแรดทั่วโลก 

หายไปทีเดียวถึงหนึ่งในสี่ของที่มีอยู่ในโลก

ทั้งหมด และยิ่งกว่านั้นปัญหาการลักลอบ 

ฆ่าแรดก็ยังมีอยู่เป็นระยะๆ ไม่เคยหมดส้ินไปเลย

ช้างป่าพันธุ์อินเดีย  มีให้ เห็นได้ไม่  

ยากเลยในป่าคาซีรันกาน้ีซ่ึงมากันเป็นโขลง

ใหญ่ มีทั้งช้างแม่ลูกและช้างพลาย บางทีมันก็ 

กินหญ้ากันอยู่ ในพงหญ้าสูง  มองเห็นได้  

ไม่เต็มท่ี แต่พวกมันจะกินไปและเดินทาง 

ต่อไปเร่ือยๆ จนออกจากพงหญ้าออกมาที่โล่ง

ให้เราถ่ายรูปได้ถนัด 

บ่ายแก่ๆ วันหน่ึงคณะของเราได้เห็นช้าง

แม่ลูกกินหญ้าอย่างสบายใจอยู่ชายป่าโปร่ง 



สองครั้งต่อมาเราจึงได้เห็นเสือสองตัวเดิน 

ข้ามถนนตัวละครั้ งในระยะที่ เห็นชัดเจน  

มนัเดนิหายไปในพงหญา้รกกอ่นทีจ่ะตดัออกมา

ข้ามทุ่งหญ้าเตี้ยๆ ที่เปิดโล่งแล้วเข้าไปในป่ารก

อีกด้านหนึ่ง 

การไปดักดูเสือนั้นต้องไปนั่งเฝ้ากันเป็น 

เวลานานๆ ทั้งๆ ที่เรารู้ว่ามันกินเหยื่ออยู่ใน 

พงหญ้าแต่เราก็ไม่เห็นมัน และไม่รู้ว่ามันจะ 

ออกมาให้เห็นหรือไม่ คนนำาทางจะสังเกต 

รอยเท้าและรอยมูลที่มันถ่ายทิ้ งไว้ ใหม่ๆ  

จึงจะรู้ว่ามันอยู่แถวไหน และจะสังเกตได้ว่า 

หากมีเสืออยู่ในแถบนี้จะไม่มีสัตว์อื่นอยู่เลย  

ทั้งป่าจะเงียบสนิท บางทีจะได้ยินเสียงสัตว์อื่น 

ร้องเตือนภัยกันเอง คนที่นำาทางและคนท่ี 

ไปเที่ยวป่าที่รู้ข่าวเสือจะพากันตื่นเต้นกันมาก  

และพากันมาจอดรถรอคนนำาทางบางคน 

ทำาท่าเครียด คอยป้องหูฟังเสียงเสือหรือ 

เดินดมกลิ่นมูลเสือว่าสดใหม่แค่ไหน แต่ 

คนนำาทางของเราเป็นเด็กหนุ่มชาวไทยอาหม  

เขานำาทางนักท่องเที่ยวในป่าที่นี่มา ๑๖ ปี 

แล้ว เขาบอกเราว่าต้องอดทนรอแต่ก็ต้อง 

มี โชคดีด้วยจึงจะได้ เห็นเ สือ คนท้องถิ่น 

บางคนเชื่อว่าเสือโคร่งเป็นเหมือนวิญญาณ ถ้า

มนัไมต่อ้งการใหส้ตัวอ์ืน่หรอืคนเหน็ตวัมนัเราจะ

ไมเ่หน็เลยแมจ้ะอยูใ่กลห้รอือยูบ่นหลงัชา้งทีส่งู 

เช่น มีข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม

ป่าคาซีรันกาเป็นแหล่งอนุรักษ์เสือโคร่งมา 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ โครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง 

ที่นี่ ได้รับความสนับสนุนและได้ผลดีมาก  

ก่อนหน้าน้ีในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ ได้สำารวจพบ 

เสือโคร่งท่ีน่ีเพียง๓๐ ตัวเท่าน้ัน แต่จากการสำารวจ 

ล่าสุดทั่วทั้งอินเดียมีเสือโคร่งเบงกอลเหลืออยู่

ถึง ๑,๔๐๐ ตัว 

ปัจจุบันที่คาซีรันกานี้นับว่ามีโอกาสจะ

พบเสือโคร่งได้มากที่สุดเพราะมีประชากรเสือ 

ต่อพื้นที่สูงที่สุด แต่เนื่องจากเสือโคร่งเป็น 

เจ้าแห่งการพรางตัวเมื่ออยู่ในพงหญ้ารก ถึง

เราจะรู้ว่ามันนอนอยู่ในพงหญ้าเราก็อาจมอง 

ไม่เห็นตัวมันเลย นอกจากคนพื้นเมืองที่นำาทาง

เขาจะมีสายตาที่มองเห็นได้ยาวไกลและ 

คมชัดมาก 

คณะเราโชคดีที่ได้เห็นเสือโคร่งถึง ๓ ครั้ง

ในเวลาสามวันที่ออกเที่ยวป่าคาซีรันกา ทั้งนี้ 

ได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าจากนักท่องเที่ยว 

ชาวฝรั่ ง เศสในที่ พักว่ามี เ สือซ่อนอยู่ที่ ใด 

จึงไปดักรออยู่  ครั้งแรกเห็นไกลๆ ในที่โล่ง 

ชายทุ่งหญ้าริมนำ้า โดยมันออกจากพงหญ้า

ที่เฝ้าเหยื่อที่ล่ามาได้ตลอดทั้งวันจนมันเบื่อ 

จึงออกมานอนกล้ิงเกลือกไปมาผ่ึงพุงอยู่บน 

เนินดินในเวลาแดดอ่อนยามเย็น แต่เราอยู่  

ไกลมากเพราะมีหนองนำ้าใหญ่กั้นขวางอยู่และ 

สีของมันก็กลมกลืนกับดินและหญ้ามาก อีก 
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ปีนี้เองว่า นักท่องเที่ยวบนหลังช้าง ๘ คนในป่า

คาสริางกาถกูเสอืโครง่แมล่กูออ่นกระโดดโจมตี

โดยไม่รู้ตัวทั้งๆ ที่อยู่สูงมองเห็นทุกอย่างได้ง่าย 

เคราะห์ดีที่ควาญช้างชำานาญและมีสติไล่เสือ

ออกไปพร้อมกับดันช้างวิ่งหนีได้ทัน

ภายในเขตอุทยาน เราได้เห็นเขาจัด

ต้ังบ้านและที่พรางส่องสัตว์อยู่บนต้นไม้ใหญ่

สำาหรบัเจ้าหน้าทีข่องอุทยานเฝา้เพือ่ปอ้งกนัการ

ลกัลอบลา่สตัว ์มทีีพ่รางตวักระจายกนัอยูห่ลาย

แห่ง เอกสารทางการระบุว่ามีการตั้งค่ายเฝ้าใน

ลักษณะต่างๆ ถึง ๑๒๒ แห่งทั่วเขตอุทยาน รวม

ทัง้เรือแพในแมน่ำา้ดว้ย นอกจากนีย้งัมพีาหนะที่

ใช้ติดตามคนร้าย เป็นเรือเร็ว รถ ช้างอยู่จำานวน

มาก และมเีจา้หนา้ทีอ่ยู ่๘๐๐ คน เปน็เจา้หนา้ที่

พิทักษ์ป่า ๒๐๐คน และมีปืนไรเฟิลและปืน

อื่นๆ รวมทั้งปืนพกสั้น รวมทั้งหมดเกือบ ๘๐๐ 

กระบอก นอกจากนี้ยังจ้างคนในหมู่บ้านคอย

เฝ้าระวังผู้คนที่ไปมาแปลกหน้าและแจ้งเหตุ

หากมีนักลักลอบบุกรุกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่

ปจัจุบนัเจ้าหน้าทีข่องอทุยานกำาลงัรณรงค์

ให้ชาวบ้านที่ทำาการเกษตรในพื้นที่โดยรอบ

อุทยาน ให้เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ด้วยเกรงจะมีผล 

กระทบต่อนำ้า นก และสัตว์ป่าเพราะมีข้อมูล 

ว่านกนำ้าและแร้งหลายชนิดมีประชากร 

ลดน้อยลงมากจนเสี่ยงใกล้สูญพันธ์ุ

ที่บ้านพักผู้เขียนได้พบชาวฝรั่งเศส 

ทีท่ำางานทีศ่รลีงักาและเขามาพกัทอ่งเทีย่ว 

ที่นี่คนเดียวทุกปีเพราะเขาชอบป่าและ 

สัตว์ท่ีน่ีมาก นอกจากน้ียังได้พบครอบครัว 

ชาวออสเตรเลียมีลูกเล็กๆ  สองคนมา 

ท่องเท่ียวด้วยความตื่นเต้น และทุกๆ วัน 

จะช่วยกันทำาบัญชีชื่อนกและสัตว์ที่พบเห็น 

นักท่องเที่ยวบางคนมาไกลจากไอร์แลนด์ 

และฟินแลนด์มากันสองคนบ้าง มาเป็นกลุ่ม 

บ้าง ทุกคนพอใจในการบริหารจัดการของ 

อุทยานคาซีรันกา และบริการที่พัก-อาหาร 

ที่ไม่หรูหรา  แต่สะอาดและเป็นระบบที่มี  

ประสิทธิภาพพอสมควร

ผูจ้ดัการทีพ่กัไดบ้อกกบัผูเ้ขยีนวา่ เขาตอ้ง

พยายามทำาให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการท่องเที่ยว 

เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเองด้วย โดยจัด 

ให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม เช่น เต้นระบำา 

พื้นเมืองและทอผ้าขาย เพราะชาวบ้าน 

จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความภาค- 

ภมูใิจในพืน้ทีม่รดกโลกในเขตแดนของตน

มากขึ้นด้วย 
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เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นางสาว 
จุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวงศึกษา- 
ธิการและผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา สำานกับรหิารงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำานักความ 
สัมพันธ์ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับ H.E. Mrs.  
Linglingay F.Lacanlale เอกอัครราชทูต
ฟิลิปปินส์ ประจำาประเทศไทย ณ ห้องรับรอง
จันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ  โดย  
H.E. Mrs. Linglingay F. Lacanlale ได้หารือ

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เอกอัคร- 
ราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าพบรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  
บุณยเกียรติ) เพื่ออำาลาในโอกาสพ้นจาก 
ตำาแหนง่ และแสดงความขอบคณุสำาหรบัความ 
ร่วมมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ท้ังสองประเทศ ท้ังน้ีได้แจ้งให้ทราบความคืบหน้า 
เกี่ยวกับการดำาเนินการจัดส่งครูอาสาสมัคร
เกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย
ว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดำาเนินการคัดเลือก
ครูอาสาสมัคร และขอความร่วมมือกระทรวง

เกี่ยวกับระบบและนโยบายการคัดเลือกและ
การจา้งครชูาวตา่งประเทศ การออกใบอนญุาต
ทำางานใหก้บัครฟูลิปิปนิส ์ซึง่ปญัหาทีพ่บมากจะ
เป็นเรื่องสัญญาจ้างและการขอต่อวีซ่าในกรณี
ที่ขออยู่ต่อที่ประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ 
เสนอให้มีระบบการคัดเลือกครูเพื่อให้ได้ครูที่มี 
คุณภาพและมาตรฐาน เช่น การคัดเลือกครู 
ในลกัษณะ Government to Government หรอื
หน่วยควบคุมการจัดทำาสัญญาจ้างและอัตรา
เงินเดือนครู ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดเ้สนอวา่ไทยควรมกีารจดัทำาแผนและกำาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อดำาเนินการเรื่องการคัดเลือกครู 

ศึกษาธิการจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ครูอาสา
สมัครเหล่านั้นจะต้องเดินทางไปสอน เพื่อที่จะ
ได้มีเวลาศึกษาเก่ียวกับสถานศึกษาก่อนที่จะ
เดินทางมาประเทศไทย และยังขอให้กระทรวง
ศึกษาธิการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัด
ตั้งศูนย์การศึกษาเกาหลีด้วย นอกจากนี้ ได้
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยผลักดันให้มี
การลงนามความตกลงด้านการศึกษาตามร่าง
บันทึกฯ ที่จัดส่งไปให้แล้วนั้น ให้เป็นรูปธรรม 
โดยเรว็ โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
ไดร้บัทราบ และจะมอบใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

รวมทั้งอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของครู 
ชาวตา่งชาต ิโดยกระทรวงศกึษาธกิารจะจดัใหม้ี
การหารอืเรือ่งดงักลา่วกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมทัง้กระทรวงการตา่งประเทศดว้ย นอกจากนี ้
ยงัไดห้ารอืเกีย่วกบัการจดัทำาบนัทกึความตกลง
ด้านการแลกเปล่ียนครูในสาขาที่ทั้งสองฝ่าย
จะตกลงร่วมกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ของครูทั้งสองประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
อยูร่ะหวา่งการดำาเนนิงาน รวมทัง้การรบัรองวฒุิ
การศึกษาและสถาบันการศึกษาของฟิลิปปินส์ 
ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการปรับระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจาก ๑๐ ปี เป็น ๑๒ ปี 

เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำา
ประเทศไทย หารือด้านความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ

จดัสง่รายชือ่สถานศกึษาใหท้ราบตอ่ไป สำาหรบั
การจดัตัง้ศนูยเ์กาหลศีกึษานัน้ หากเกดิขึน้แลว้
จะทำาใหเ้กดิการพฒันาการเรยีนการสอนภาษา
เกาหลีขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้
นักเรียนศึกษาวิชาอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป ในการน้ีรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงศกึษาธกิารไดข้อใหช้ว่ยผลกัดนั
เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้าน ICT 
ความร่วมมือกับ KERIS และ KEDI ต่อไปด้วย

วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
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รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยยูเนสโก และคณะผู้บริหาร 
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเคนย่า  
ศึกษาดูงานประเทศไทย

คณะผู้แทนสาธารณรัฐซูดาน
ดูงานด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ นางสาว 
จุไรรัตน์ แสงบุญนำา รองปลัดกระทรวงศึกษา- 
ธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ 
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 
ได้กล่าวต้อนรับ Dr.Evangeline Njoka  
รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 
ยเูนสโกและคณะผูบ้รหิารกระทรวงศกึษาธกิาร
ของประเทศเคนย่า รวม ๘ คน ณ ห้องประชุม
หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำานักความสัมพันธ์ 
ต่ า งประ เทศ  สำ านั ก งานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 
ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ และได้กล่าวถึงการดำาเนินงานความ 
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษา- 

เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ Prof. 
Awatif Abdelbagi Elojaimi ปลัดกระทรวง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสาธารณรัฐซูดาน
และคณะรวม ๘ คน ได้เดินทางมาเยือนกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
ของไทย การผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษา 
และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ นำ้าฟ้า 
เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การ 
ต้อนรับร่วมกับผู้แทนสำานักความสัมพันธ์  
ต่างประเทศ สป. สำานักบริหารงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ในโอกาสนี ้ 
ดร.วรัยพร แสงนภาบวร ผู้อำานวยการศูนย์
พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ได้เป็น 

ผู้บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้าง นโยบาย และ
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย และได้ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ทีฝ่า่ยซดูาน
สนใจ เช่น การบูรณาการการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆ การใช้บุคคลที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นผู้สอน การเรียนภาษาอังกฤษ และ
การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน 
การศกึษาใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในระดบัสากล เปน็ตน้ 
สำาหรับกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ซูดานนี้เป็นกระทรวงที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นใหม่ 
อยู่ระหว่างการกำาหนดโครงสร้างการบริหาร
และกำาหนดบทบาทภารกิจ โดยหน้าที่หลักจะ 
รับผิดชอบด้านนโยบาย และแผนงานด้านการ
จัดเตรียมบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและฝึกอบรม
ข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ โดยคณะผู้แทน

Assessment: MDA) และกลไกการทดสอบ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาของประเทศ  
โดยได้นำา เสนอภาพรวมระบบการศึกษา 
โครงสร้ างการบริหารงานของกระทรวง
ศึกษาธิการ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
ซึ่งมุ่งเน้นใน ๓ มิติหลัก คือ ๑) โอกาสทางการ
ศึกษา ๒) คุณภาพการศึกษา และ ๓) การมี 
ส่วนร่วมทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การขับเคลื่อนทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ 
เพื่อนำามาใช้ให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา แนวทางในการ 
สร้างเสริมคุณภาพการศึกษา รวมถึงโครงการ
นำาร่องใน ๖ จังหวัด ๔ ภูมิภาคในการจัดเก็บ
ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนระดับชาติ

ซูดานที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้มี
เป้าหมายที่จะแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหา
ความรว่มมอืดา้นการฝกึอบรมดา้นอาชวีศกึษา 
การสร้างงานให้แก่บัณฑิตจบใหม่ด้าน SME 
และโครงการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ เพื่อนำาไป
เปน็แนวทางในการบรหิารงานของกระทรวงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของซูดานต่อไป ท้ังน้ี 
กระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัใหค้ณะผูแ้ทนซดูาน
ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานศึกษาหลายแห่ง 
เช่น สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ (SIBA) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และวิทยาลัย
เทคนิคราชสิทธาราม เป็นต้น

ธิการและคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 
ยูเนสโกของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร 
ดังกล่าวยังได้ร่วมหารือกับนางสาวดุริยา  
อมตวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำานักความสัมพันธ์ 
ต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษา- 
ธิการในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  
รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสำานักทดสอบการศึกษา สพฐ.  
เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการศึกษาเพ่ือ 
ปวงชนระดับชาติ กลไกการดำาเนินงานและ 
การจัดเตรียมรายงานการประเมินผลก่ึงทศวรรษ 
ด้านการศึกษาเพื่อปวงชน (Mid-Decade  
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๑. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมทั้งความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒. เพ่ือเป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สำาหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่ 
 จะนำามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต

ปีละ ๔ ฉบับ ประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และตุลาคม - ธันวาคม
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อุทยานแห่งชาติใจกลางแคว้นอัสสัม 
ในลุ่มแม่นำา้พรหมบตุร ทีท่ีเ่ป็นผนืป่าอันเขยีวชอุ่ม 
สวยงาม  อุดมด้วยพืชพันธุ์ ดอกไม้ป่า และ 
สัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งพันธุ ์สัตว์หายาก 
ทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่งต่อการสญูพนัธุก์ว่า ๑๕ ชนดิ  
อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าที่อนุรักษ์ไว้และได้ผลดีมาก 
คือ แรดนอเดียว ช้างป่า เสือโคร่งเบงกอล  
ควายป่า และกวาง โดยเฉพาะแรดนอเดียวนั้น
เป็นสัตว์ที่เคยเกือบสูญพันธุ์ในสมัยที่อังกฤษ
เข้ามาครอบครอง แต่ปัจจุบันได้ฟื ้นฟูจนมี
จำานวนมากกว่า ๒,๐๐๐ ตัวทั่วโลก 

คาซีรันกาจึงนับเป็นตัวอย่างของอุทยานท่ีได้รับ 

การยกย่องว่ามีการอนุรักษ์ผืนป่าและโครงการคุ้มครอง

และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์อย่างได้ผลดีมาก และเนื่องจากอยู่ 

ในพื้นที่ชุ่มนำ้าตลอดทั้งแนวป่า จึงทำาให้พืชพันธุ์ไม้เจริญ 

งอกงามดี สัตว์ต่างๆ ได้มาพักผ่อนกินนำ้าที่หนองนำ้า 

กันตลอดทั้ ง วัน ทำ าให ้ ระบบนิ เ วศของผืน ป่านี ้

คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  

ไว้ได้อย่างดี

ทีเดียว
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