บทสรุปผู้บริหาร
รัฐบาลได้เล็งเห็ นความสาคัญของพื้น ที่ตามแนวชายแดนซึ่งมีลักษณะพิเศษในการสร้างโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็ นอย่างดี จึงริเริ่มกาหนดให้ มีพื้นที่
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ตามแนวชายแดนของประเทศ จานวน 10 เขตให้ได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์และเป็นพื้นที่สาคัญต่อการพัฒนาเพื่อเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า เป้ า หมาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุ่งไปที่ด้านเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม แต่จาเป็นต้องอาศัย “โครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม” จึงจะเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นฐานโครงสร้าง
ในการผลิตทรัพยากรบุคคล หรือพื้นฐานทางการศึกษา รวมไปถึงพื้นฐานต้นทุนทางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ของประชากรแถบนั้นด้วย ซึ่งการศึกษาพื้นที่โดยคานึงถึงพื้นฐานต่างๆ เหล่ านี้จะทาให้การ
ปรับและการพัฒนาส่วนงานในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจดาเนินไปได้ด้วยดีอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านออกแบบการศึกษาแล้ว การออกแบบหลักสูตร, การบริหารสมรรถนะบุคลากรผู้สอนผู้เรียน และด้านการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชน จาเป็นต้องคานึงถึงต้ นทุนทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา เพื่อให้
มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรประเทศในหลายๆ
ด้านอย่างพร้อมเพรียง
ในการดาเนิน งานวิจัย นี้ มีเป้ าหมาย เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัด
การศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาสารวจต้นทุนด้าน
ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพื่อวิเคราะห์ผลจากการ
ออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้ง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และ (4) เพื่อนาไปสู่การให้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านการ
พัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจานวน 6 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ), จังหวัดนราธิวาส (ภาคใต้),
จังหวัดสระแก้ว (ภาคตะวันออก), จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก (ภาคตะวันตก) และ จังหวัดนครพนม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การดาเนินงานวิจัยมุ่งศึกษาเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางการ
จัดการศึกษาและประสิทธิผลของการออกแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว (2) การศึกษาสารวจ
ต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมอันจะเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาอาชีพที่ใช้
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ภาษา/วัฒนธรรมเป็นหลัก และ (3) ศึกษาวิเคราะห์ผลหรือผลกระทบจากการออกแบบการจัดการศึกษา
บูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น
กระบวนการศึกษาวิจัยในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร
องค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลการประชุมสัมมนา นโยบาย รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและนักการ
ศึกษาจากเครือข่า ยในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือและทางใต้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การศึกษาและกระบวนการลงพื้นที่ (3) ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
พร้อมทั้งจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณากรอบการวิจัยและการออกแบบเครื่องมือ
เพื่อให้ ได้ข้อมูล ตามขอบเขตเนื้ อหาที่กาหนด โดยได้รับคาแนะนาจากที่ปรึกษาโครงการในเรื่องเครื่องมือ
แบบสอบถามเพื่อสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดต่างๆ (4)
ยื่นเสนอขอข้อรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสานักงานอุดมศึกษา (5) การจัดการประชุม สัมมนาเรื่อง “การบูรณาการการจัด
การศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. เป็นประธาน (6) การออกแบบจัดทาและปรับแก้
เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้บริหารการจัดการศึกษาใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ, แบบสัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, แบบสารวจการใช้ภาษาและ
ชาติพันธุ์ของนักเรียนประถมศึกษา และ แบบสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจในแต่ละเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (7) การลงพื้นที่ศึกษาวิจัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระจายเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การสนทนากลุ่ม (Focus group) กับ ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียน และครูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งกระจายเครื่องมือที่เป็นแบบ
สารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ (Language survey) ของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับพื้นฐาน มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่มีหลักสูตร
พัฒ นาการศึ ก ษาหรื อ โครงการวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของแต่ ล ะจั ง หวั ด (8) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep interview) กับผู้แทนสถานประกอบการ ธุรกิจและการค้าในต่ละพื้นที่ในด้านการ
บริหารจัดการศึกษาในด้านรูปแบบและคุณภาพ
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1: รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และ ส่วนที่ 2: ผลการสารวจนักเรียนในเรื่องภาษาชาติพันธุ์ในรูปแบบแผนที่ภาษา ทั้งนี้จะกล่าวโดยสรุป ดังนี้
ส่วนที่ 1: รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระบวนการ จากการสืบค้นเอกสารและ
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก ในบุ ค ลากรทั้ ง ระดั บ บริ ห ารและบุ ค ลากรครู ผู้ ส อน ทั้ ง ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ประถมและ
มัธยมศึกษา) ระดับอาชีวะ และ ระดับอุดมศึกษา พบรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่
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ละจังหวัดที่สอดคล้องกัน โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในแต่ละจังหวัด ,
กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด , รูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละระดับชั้นในแต่ละจังหวัด, ผลการปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละ
จังหวัด และ ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด โดยข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละจังหวัด สรุปดังนี้
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

จังหวัดเชียงราย
รูปแบบ

รูปแบบ จังหวัดเชียงราย

สถานศึกษาได๎บูรณาการ
เ นื้ อ ห า แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ เศรษฐกิ จ
พิเศษเข๎าสูํแผนการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
เป็น 2 รูปแบบ ได๎แกํ (1)
ปรั บ แผนการเรี ย นการ
สอนเป็น 3 สายให๎เข๎า
กั บ พื้ น ฐานการเรี ย นที่ มี
อยูํ แ ละเพื่ อ สอดรั บ กั บ
เป้ า หมายเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ ได๎แกํ
สายวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษามุํงเน๎นการ
จัดการเรียนรู้ในระบบทวิ
ภาคี และ ทวิศึกษา เพื่อ
รองรับการพัฒนาพื้นที่ใน
ด๎านเศรษฐกิจโดยเพิ่มเติม
หลักสูตรพัฒนาอาชีพควบคู่
กับสายสามัญ

รูปแบบ

อาชีวะศึกษาและวิทยาลัยการ
อาชีพ พยายามผลิตนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
เศรษฐกิจพิเศษ ด๎าน
ทํองเที่ยวและการค๎าชายแดน
โดย วิทยาลัยการอาชีพ
เชียงราย เพิ่มหลักสูตร
สาขาวิชาโลจิสติกส์ และ
สถานศึกษาระดับมัธยมได๎นา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ทักษะวิชาชีพเข๎าสูํห๎องเรียน
เพิ่มวิชาเกี่ยวกับสปา
โดยจัดเป็น “โครงการ
(หลักสูตรระยะสั้น)
ห้องเรียนอาชีพ” โดย
สามารถเปิดสอนอาชีพที่
สอดคล๎องกับบริบทจาเป็น
วิทยาลัยการอาชีพได๎เริ่มทา
และความต๎
อ
งการแรงงานใน
สายภาษา (อังกฤษและ
ความรํวมมือกับประเทศเมียน
พื
น
้
ที
่
ซึ
ง
่
โรงเรี
ย
นต๎
อ
ง
ภาษาจีน) และสายศิลป์
มา เพื่อสร๎างแนวทางการ
ประสานงานวางแผนการ
ศักยภาพด๎านอาชีพ
จัดการอาชีวศึกษาพื้นที่
จัดการเรียนการสอน
ชายแดนไทย –เมียนมาร์ เพื่อ
(2) พัฒนาทักษะอาชีพ
ห๎องเรียนอาชีพ ร่วมกันกับ
แลกเปลีย่ นความรู๎ระหวํางกัน
โดยใช้ชั่วโมงในกิจกรรม
สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
มีเนื้อหาทักษะการบริหาร
รู”้ เชํน ปุ๋ยหมักมูล
จัดการ, การบริหารธุรกิจขั้น
ไส๎เดือน, สวนผักนัก
พื้นฐาน, ทักษะอาชีพอื่นๆ ที่
เกษตรน๎อย
สอดคล๎องกับพื้นที่ พร๎อมทั้ง
อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ จัดประสบการณ์ให๎นักเรียน

รูปแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่ม
กลุ่มวิชา “การเป็น
ผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ”
(Entrepreneurship in
Special Economic
Zone) ในหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ.
2560) เพื่อเตรียมความ
พร๎อมแกํนักศึกษาสาหรับ
การเป็นผูป๎ ระกอบการใน
ยุคดิจิทัล รวมทั้งนโยบาย
ภาครัฐและเอกชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พร๎อมทั้ง
มีการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง

ค

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

และ มหัศจรรย์แหํงภาษา มัธยมด๎วยการฝึกงานจริง ใน
สถานประกอบการต่างๆ
ในชํวงปิดภาคเรียน
ข้อเสนอแนะ:
(1) การบริหารจัดการศึกษา: ศึกษาธิการจังหวัด หรือหน่วยงานการศึกษากลางของจังหวัด ควรทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ หน่วยการศึกษาที่สูงกว่า
(2) คุณภาพบริหาร: ควรมีการถ่ายทอดหรือถอดบทเรียนการบริหารของผู้บริหารทีโ่ รงเรียนแก่พื้นที่อื่น หรือควรมีการนา
หลักและวิธีการบางส่วนไปเป็นกลไกในการบริหารการศึกษาในภาพรวม เช่น กลไกการเชื่อมต่อสถานศึกษากับภาค
เศรษฐกิจในระบบกรรมการบริหาร เป็นต้น
(3) อุดมศึกษา: ฝ่ายอุดมศึกษาควรพัฒนาเยาวชนไทยในการมีทักษะเข้าถึงภาษาจีนและทรัพยากรในประเทศจีน และควร
มีเงื่อนไขการรับนักศึกษาจีน, ส่งเสริมให้มีการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการจัดศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัย กลับคืนสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนราธิวาส
รูปแบบ
รูปแบบ
รูปแบบ
รูปแบบ
1.ก า ห น ด ห นํ ว ย ก า ร
เรียนรู๎ในรายวิชาพื้นฐาน
ที่มีเนื้อหาที่สอดคล๎องกับ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง
ๆ ๘ กลุํมสาระ
2.
จั ด เป็ น รายวิ ช า
เพิ่ ม เติ ม เชํ น รายวิ ช า
แปรรู ป อาหารฮาลาล
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ อาชี พ
คอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต๎ น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นต๎น
3. จัดในกิจกรรมพัฒนา
ผู๎ เ รี ย นและกิ จ กรรมลด
เวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลา รู๎
ประกอบด๎วย ด๎านภาษา
(อังกฤษ, มลายู อาหรับ )

1. ก าหนดเป็ น หนํ ว ยการ มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษ 2
เรียนรู๎ในรายวิชาพื้นฐานกลุํม ระบบ คื อ ระบบทวิภ าคี และ
สาระและระดั บ ชั้ น โดยการ ระบบทวิศึกษา
จัดการเรียนการสอน สอนทั้ง
ในห๎องเรียนและนอกสถานที่
2.การจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
ข อ ง ก ลุํ ม ส า ร ะ ใ น แ ตํ ล ะ
ระดับชั้น เชํน
กลุํมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุํ ม สาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ สั ง คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ก ลุํ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู๎
ภาษาตํางประเทศ
3. จั ด เป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นา
ผู๎เรียน ในลักษณะชมรมหรือ
ชุมนุมตําง
4.จัดเป็นกิจกรรมเพิม่ เวลารู๎

วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าส
เน๎ น หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
และหลั ก สู ต ระยะสั้ น เพื่ อ
รองรับการมีงานทา และให๎
ความรู๎ ความเข๎าใจในการ
เป็ น ผู๎ ป ระกอบการ และ
หลักสูตรระยะสั้นทางภาษา
ไ ด๎ แ กํ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง
ภาษาพมํา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
น ค ริ น ท ร์ มี ก า ร จั ด
การศึ ก ษาที่ ส อดคล๎ อ งกั บ
การเป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
พิ เ ศ ษ โ ดย มี ห ลั กสู ต ร
อุ ต สาหกรรมวิ ศ วกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา,
ไฟฟ้า, วิศวกรรมยานยนต์

ง

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

ด๎านอาชีพ (เบเกอรี่, โรตี ตามนโยบายลดเวลาเรียน
สมุ น ไพร, น้ าดื่ ม ) ด๎ า น เพิ่มเวลารู๎
ทั ก ษะอาชี พ , ด๎ า นกี ฬ า
แ ล ะ สุ ข ภ า พ , ด๎ า น
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม

ระดับอุดมศึกษา
ฯลฯ พร๎ อ มหลั ก สู ต รบั ญ ชี
บั ณ ฑิ ต , หลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า
เกษตรศาสตร์
รํ ว ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาให๎กับนักเรียนใน
ระดั บ ประถมและมั ธ ยม
ผํ า น “โครงการห๎ อ งเรี ย น
อาชีพ”โดยจัดกิจกรรมสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให๎กับนักเรียน รร.บ๎านทอน
และ โรงเรียนตากใบ

4. การเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาจัดการเรียนรู๎

ข้อเสนอแนะ:
(1) การบริหารการศึกษา: โครงการหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
กระทรวงศึกษาธิการมักขาดงบประมาณ ขาดความต่อเนื่อง และอาจขัดแย้งกับโครงการหรือนโยบายบางประการใน
สถานศึกษา (เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษากับอาชีพ บางครั้งไม่เป็นไปด้วยกัน) ทุกโครงการขาดความยั่งยืนและความ
ต่อเนื่อง
(2) ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภายใต้การพัฒนาเขต ศก.พิเศษ และ นโยบายสามเหลีย่ มเศรษฐกิจ มั่งคั่ง มั่นคง
ยั่งยืน กับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ หาดใหญ่ มีเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกับผูเ้ รียนในระดับประถม/มัธยม
จึงควรตระหนักในเรื่องของความเหมาะสมของเนื้อหาด้วย
(3) การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสจะต้องส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้
เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส, องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในพื้นที่, องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม / ด้านทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะภาษา (ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู
ภาษาจีน ภาษาอาหรับและภาษาพม่า), ทักษะอาชีพ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ ด้านคุณลักษณะ ซึ่งได้แก่ เรื่อง
วินัย, ความขยัน, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความรับผิดชอบ, การทางานเป็นทีม และจิตสาธารณะ
(4) ส่งเสริมให้กลุ่มผูเ้ รียนที่จะเป็นวัยทางานในอนาคตมี “วินัย” ในการทางาน โดยควรเสริมสร้าง “วินัยอุตสาหกรรม”
(5) ความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจอาจส่งผลให้การวางแผนการจัดการศึกษาไม่ชัดเจน:
(6) หน่วยการศึกษาควรมีการกาหนด/ระบุอาชีพที่มีความต้องการในอนาคตให้เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของหน่วยงาน
การศึกษาทั้งประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

จ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนแกนนามีหลักสูตร
การศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก๎ว คือ “หลักสูตร
เสริมสร๎างอัตลักษณ์คน
ไทยและพลเมืองคุณภาพ
ของอาเซียน” โดยบูรณา
การ 3 ทักษะ ได๎แกํ ทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต
และหลักสูตรทักษะภาษา
ตําง ประเทศเพื่อการ
สื่อสาร 4 ภาษาด๎านทักษะ
ชีวิต เชํน การใช๎
ภาษาตํางประเทศเพื่อการ
สื่อสาร,การแลกเปลี่ยน
เงินตรา,กระบวนการผําน
แดน,กฎหมายแนวปฏิบตั ิ
และสังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศที่แตกตํางกัน และ
ฝึกทักษะอาชีพของท๎องถิ่น
และความต๎องการของ
สถานประกอบการ เชํน
เกษตรกรรม (พืชไรํ ไม๎ผล
พืชพลังงาน)และปศุสัตว์
(โคนม) และงานพื้นฐาน
งานชํางแขนงตํางๆ เป็น
ต๎น
นอกจากนี้ยังมีการ
แลกเปลีย่ นครูสอน
ภาษาไทย – กัมพูชาและ
แลกเปลีย่ นวัฒนาธรรม
ประเพณี ระหวําง

“โครงการห๎องเรียนอาชีพ”
โดยสามารถเปิดสอนอาชีพที่
สอดคล๎องกับบริบทจาเป็น
และความต๎องการแรงงานใน
พื้นที่ ซึ่งโรงเรียนต๎อง
ประสานงานวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
ห๎องเรียนอาชีพ รํวมกันกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

หลักสูตรทวิภาคี การบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว”

หลักสูตรสหกิจศึกษา การ
บริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมในสาขาที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ เช่น โลจิ
สติกส์ การค้าชายแดน
เป็นต้น
สถาบันการศึกษาร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน
เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษและมีความพร้อม
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและได้รับ
การศึกษากลุม่ วิชาชีพ
เฉพาะ 7 สาขา ซึ่ง
สามารถเคลื่อนย้ายใน
ประชาคมอาเซียน ได้แก่
วิศวกร พยาบาล
สถาปนิก การสารวจ นัก
บัญชี ทันตแพทย์และ
แพทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
เปิดโครงการทายาท
เกษตรกร โดยรับสมัคร
นักศึกษาที่มีครอบครัวเป็น
เกษตรกรเข้าศึกษา เพื่อ
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ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

นักเรียนไทย-กัมพูชา

ระดับอุดมศึกษา
พัฒนาความสามารถการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพิ่มมูลค่า
สินค้าการเกษตร ทั้งระบบ
เริ่มตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า

สนับสนุนโครงการ
โรงเรียนคูํขนานระหวําง
จ.สระแก๎ว กับ จ.บันเตีย
เมียนเจย กัมพูชา

ข้อเสนอแนะ
(1) การบูรณาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจกับความรู้ทางศึกษาศาสตร์ เพื่อช่วยครูในการออกแบบ จัดโครงสร้างเวลา
เรียน และบูรณาการเนื้อหา ความรู้ ให้สามารถสอดแทรกให้ได้ทุกรายวิชา เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระในการจัดการเรียน
การสอน และผู้เรียนต้องเกิดทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทาธุรกิจ
(2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้าน
การดาเนินชีวิต วิถีคิดและกฎหมาย
(3) คุณลักษณะทีส่ าคัญที่สุดของแรงงานในพื้นที่สระแก้ว คือ มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษากัมพูชา และ
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถใช้ภาษากัมพูชาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อความก้าวหน้าในการค้าชายและทาธุรกิจแนว
ชายแดนกับประเทศกัมพูชา
(4) ในปัจจุบันนี้แรงงานกัมพูชามีทักษะภาษาไทยครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่ในทางตรงกันข้ามแรงงาน
ไทยไม่สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้เลย ซ้ายังรังเกียจที่จะเรียนรู้ทงั้ ๆ ที่เป็นโอกาสและอยู่ในบริบททีเ่ รียนรูไ้ ด้ตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นการเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในเรื่องภาษาเพื่อนบ้านว่าเป็น “ทักษะที่เพิ่มรายได้” อย่างจริงจัง
(5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยการศึกษา และ สถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว
จังหวัด กาญจนบุรี
รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

สถานศึกษาได๎บูรณาการ
เ นื้ อ ห า แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ เศรษฐกิ จ
พิเศษเข๎าสูํแผนการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
3 รูปแบบ ได๎แกํ
(1) สร๎างหนํวยการเรียนรู๎
เฉพาะในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษเพื่อนาไปบูรณาการ
ใ น ก ลุํ ม ส า ร ะ วิ ช า ที่
เกี่ ย วข๎ อ งและสามารถ

พัฒนาหลักสูตรการสอนให๎
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีความ
ชัดเจน เป็นต๎นแบบในพื้นที่
ได๎

มีการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาคี, การศึกษาแบบทวิศึกษา

ศูนย์พมําศึกษา
มีการสอนและอบรมภาษา
พมํา

ช

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

เพิ่มได๎
(2) พัฒนาทักษะอาชีพ
โดยใช๎ชั่วโมงในกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู๎”
(3) พั ฒ นารายวิ ช าใหมํ
เ ป็ น วิ ช า “ เ ศ ร ษ ฐกิ จ
พิเศษ” จานวน 2 เลํม
ข้อเสนอแนะ
(1) แผนการจัดการศึกษาที่จะนาไปใช้จริงควรดูบริบทพื้นที่จริงเป็นสาคัญ มิฉะนั้นจะพัฒนาผู้เรียนจริงไม่ได้
(2) ควรส่งเสริมความเข้าใจให้กับนักเรียน/นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในกาญจนบุรี, และ
พัฒนาทักษะภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและพัฒนาสู่การเป็นล่ามในอนาคต และ
พัฒนาให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน ซึ่งแท้จริงแล้วสาคัญกว่าด้านภาษา จึงควรพัฒนาทักษะอาชีพ
ก่อน
(3) การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการ
ประสานงาน การทางานร่วม และการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดตาก
รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

จัดการศึกษาทีล่ ดความ
เหลื่อมล้าเป็นประเด็น
สาคัญ โดยรํางหลักสูตร
แกนกลางให๎สอดคล๎อง
กับเศรษฐกิจ อาชีพ
ภาษา และวัฒนธรรม
รวมทั้งด๎านเกษตรกรรม
โดยมีโครงการ สร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับอาชีพในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาเมียนมาร์ และ

พัฒนาทักษะอาชีพในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาเมียนมา
และ ภาษาจีน

รูปแบบ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ผลิ ต บั ณฑิ ต ตาม ควา ม
ต๎องการของตลาดแรงงาน
ตาก
อี ก ทั้ ง ยั ง บริ ก ารวิ ช าการ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
ด๎ ว ย ก า ร น า ค ว า ม รู๎ ไ ป
โดยสํงเสรินักศึกษาที่มีฐานะ เผยแพรํสูํชุมชน
ยากจน ให๎ไปศึกษาและ
ทางานในสถานประกอบการ

สร๎างเครือขํายความรํวมมือ
ระหวํางโรงเรียนและ
ผู๎ประกอบการ โรงเรียนนา
รํอง

สํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎เรื่อง

ซ

ระดับประถมศึกษา
ภาษาจีน

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ระหวําง
กัน

ข้อเสนอแนะ
•
ควรมีการจัดการการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสาหรับเด็กบนที่สูงหรือเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์
•
ระดับเด็กโต ควรเพิ่มเติมความรู้การค้า ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้น ลดด้านสังคมลง
•
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างเสริมอาชีพให้สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เอง และควรมีการพัฒนาด้านเกษตรอุต
สาหรรมให้มากขึ้น
•
ส่งเสริมให้สถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการมากขึ้น
•
ภาครัฐและเอกชนต้องการความรูผ้ ่านการศึกษาวิจยั เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
จังหวัดนครพนม
รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

เขต 1 มุํงเน๎นการจัดการ
เรียนการสอนสูปํ ระชาคม
อาเซียน เชํน การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

1) มุํงเน๎นการจัดการเรียน
การสอนภาษาตํางประเทศ
มากขึ้น

ดาเนินการพัฒนานักเรียนใน
หลักสูตรอุตสาหกรรม และ
หลักสูตรวิชาพาณิชยกรรม
และบริหารธุรกิจ การตลาด
และโลจิสติกส์

2) มีการบูรณาการเนื้อหาที่
สอดคล๎องกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษให๎เข๎ากับ
สาระการเรียนรู๎ทเี่ กี่ยวข๎อง
เขต 2 มีการจัดการเรียน
เชํน การทํองเที่ยวเชิง
การสอนที่สอดคล๎องกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
บริบทของพื้นที่ เนื่องจาก
บูรณาการเข๎ากับสาระการ
อาเภอทําอุเทน เป็น
เรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนา
อาเภอชายแดนที่ตดิ กับ
และวัฒนธรรม เป็นต๎น
ประเทศลาว ชุมชนสํวน
ใหญํประกอบอาชีพ
3) มีรายวิชาที่สอดคล๎องกับ
เกษตรกรรม และการทา แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประมง ซึ่งการจัดการ
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานเพื่อการตํอ
เรียนการสอนสํวนใหญํ
ยอดสูํการเรียนในระดับ
มุํงเน๎นการบูรณาการ
อาชีวศึกษา หรือระดับ

หลักสูตรเสริมทักษะด๎าน
ภาษาอังกฤษ เวียดนาม และ
ลาว

รูปแบบ

มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดคณะเกษตรและ
เทคโนโลยี, คณะ
วิทยาศาสตร์, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโล
จิสติกส์

มหาวิทยาลัยนครพนม
กาลังอยูํระหวํางการ
ดาเนินยื่นคาร๎องขอเป็น
มีการจัดการศึกษาแบบทวิ
องค์กรรับรองสมรรถนะ
ภาคี, การศึกษาแบบทวิศึกษา,
บุคคล กับสถาบันคุณวุฒิ
การจัดการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพ ใน 3 สาขา ได๎แกํ
ระยะสั้น และหลักสูตร MEP
สาขาวิชาชีพบริการยาน
ให๎ครอบคลุมทุกวิชา
ยนต์, สาขาเทคโนโลยี

ฌ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

สอดแทรกสาระการ
เรียนรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
เชํน

มหาวิทยาลัยตํอไป เชํน
วิชาโลจิสติกส์และการบริการ
วิชาแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็นต๎น

การเลีย้ งปลาดุกในบํอ
ซีเมนต์ การปลูกยางพารา
เป็นต๎น ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
นครพนม

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา
สารสนเทศและดิจติ อล
คอนเทนต์ และสาขาโลจิ
สติก และการจัดตั้งศูนย์
อบรม CAD CAM
คอมพิวเตอร์ชํวยในการ
ออกแบบและการผลิต

ข้อเสนอแนะ
•
หากทางหน่วยงานราชการอยากให้มีการผลิตบุคลากร เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรตั้งโรงเรียนเฉพาะ
ขึ้นมา แล้วมีการจัดการเรียนการสอนด้านนี้โดยตรง เพื่อสามารถป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หากนามาใช้กับหลักสูตร
สามัญ จะทาให้มีข้อจากัดในด้านเกณฑ์การจบหลักสูตร
•
ควรมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรครูผู้สอนก่อน เพื่อให้ครูมคี วามรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ หรือ ควรมีการทาความเข้าใจร่วมกันในด้านเนื้อหา เช่น เรื่องโลจิสติกส์ เด็กควรจะได้เรียนส่วนไหน ประเด็นใดบ้าง
เป็นต้น
•
การวางแผนคุณภาพการศึกษากับเป้าหมายทางเศรษฐกิจยังสอดรับกันไม่ชัดเจน ระบบการศึกษาสามารถผลิต
ทรัพยากรบุคคลที่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการมองว่าคุณภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษา
มาแล้วนั้นยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ และในฝ่ายผู้ประกอบการก็ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงปริมาณและ
ความต้องการในอนาคต เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมากนัก
•
จบมาแล้วทางานไม่ตรงสาย.ทาให้แรงงานไหลออก: สถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาที่จบมาแล้วคือส่วนใหญ่
เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วก็จะทางานไม่ตรงกับสายหรือสาขาที่เรียนมาอีกส่วนหนึ่งก็จะออกไปทางานในกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากนอกจากนี้ยังมีบางส่วนซึง่ ถือเป็นกระแสที่นิยมทาธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง
•
ผู้ประกอบการต้องการให้ฝ่ายพัฒนาการศึกษาสามารถผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน
จริยธรรม วินัยการทางาน และความอดทนในการทางาน

ผลการศึกษาในส่วนที่สอง: ผลการสารวจนักเรียนในเรื่องภาษาชาติพันธุ์ในรูปแบบแผนที่ภาษา
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับสังคม ภาษา และ วัฒนธรรมในพื้นที่ที่ระบุเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้นทุน
สาคัญต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภาษาของผู้เรียนจึงนามาใช้
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เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยมีข้อมูลภาษาของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย: จากการสารวจจานวนภาษา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบนักเรียนไทยที่พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ ประมาณร้อยละ ๕๐ และยังพบนักเรียนที่พูดภาษามอญ-พม่า, ตามด้วยภาษาภาษาพม่า อาข่า และ
ประหล่อง ตามลาดับ, ในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบนักเรียนไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ประมาณร้อยละ ๗๐ และยังพบนักเรียนที่พูดภาษาพม่าสูงสุด ตามด้วยภาษาภาษาม้ง, อาข่า และไทใหญ่ และ
ในพื้นที่อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบนักเรียนไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ประมาณร้อยละ ๙๑
และยังพบนักเรียนที่พูดภาษาม้ง มากที่สุด ตามด้วยภาษาล่าหู่ ลาว และอาข่า ตามลาดับ
(2) ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพั นธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส: จากการสารวจ
จานวนภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอยี่งอ จ.นราธิวาส พบนักเรียนระดับประถมศึกษาที่
เป็นเด็กไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมากที่สุด แต่ยังพบนักเรียนที่พูดภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และลาวร่วมด้วย,
ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อาเภอตากใบ จ.นราธิวาส พบนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นเด็กไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายูมากที่สุด และยังพบนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (พูดภาษามาเลเซีย) รวมทั้งนักเรียนที่พูดภาษาพม่า
และปากีสถานร่วมด้วย, ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อาเภอแว้ง จ.นราธิวาส พบนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็น
เด็กไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมากที่สุด และยังพบนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (พูดภาษามาเลเซีย) รวมทั้ง
นักเรี ยนจากอินโดยนีเซีย และ นั กเรีย นที่พูดภาษาพม่า ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน , ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ
อาเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พบนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นเด็กไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมากที่สุด และ
ยังพบนักเรียนที่พูดภาษาพม่า และนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (พูดภาษามาเลเซีย)
(3) ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว : จากการสารวจจานวนภาษา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นอกเหนือจากนักเรียนไทยที่พูด
ภาษาไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ แล้ว ยังพบนักเรียนที่พูดภาษากัมพูชาเป็นลาดับรองลงมา ตามด้วยภาษาลาว
และพม่า และ ในพื้นที่อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นอกเหนือจากนักเรียนไทยที่พูดภาษาไทยแล้ว มี
นักเรียนที่พูดภาษากัมพูชาเป็นจานวนมากที่สุดในพื้นที่นี้
(4) ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี : จากการสารวจจานวน
ภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนักเรียนไทยที่พบใน
อัตราร้อยละ ๙๐ แล้ว ยังพบนักเรียนที่พูภาษาอื่นๆ ได้แก่ นักเรียนที่พูดภาษาพม่า , กะเหรี่ยง, มอญ, กัมพูชา
และลาว ตามลาดับ
(5) ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก: จากการสารวจจานวนภาษาของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอแม่ระมาด จ.ตาก นอกจากจะพบนักเรียนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษา
แม่ประมาณร้อยละ ๗๔ ยังพบนักเรียนที่พูดภาษาพม่ามากที่สุด ตามด้วยภาษากัมพูชาและลาว ตามลาดับ ,
จากการสารวจจานวนภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอแม่สอด จ.ตาก ซึ่งพบจานวน
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นักเรียนที่พูดภาษา นอกจากจะพบนักเรียนที่ พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ประมาณร้อยละ ๖๔ แล้ ว ยังพบ
นักเรียนที่พูดภาษาพม่ามากที่สุด ตามด้วยกลุ่มภาษากัมพูชา ชาวเขา และ ลาว ตามลาดับ , จากการสารวจ
จานวนภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอพบพระ จ.ตาก ซึ่งพบจานวนนักเรียนที่พูดภาษา
นอกจากจะพบนักเรียนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ประมาณร้อยละ ๗๖ แล้ว ยังพบนักเรียนที่พูดภาษาพม่า
มากที่สุด ตามด้วยกลุ่มภาษาลาว และกัมพูชา ตามลาดับ
(6) ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม: จากการสารวจจานวนภาษา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอเมือง จ.นครพนม ซึ่งพบจานวนนักเรียนที่พูดภาษาไทยมาก
ที่สุด ร้อยละ ๙๐ แล้วยังพบนักเรียนที่พูดภาษาไทญ้อมากที่สุด ตามด้วยชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ภาษาผู้ไท
ภาษากะเลิง ภาษาแสก และอื่นๆ ตามลาดับ และ ในพื้นที่อาเภอท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งพบจานวนนักเรียน
ที่พูดภาษาไทยมากที่สุด ร้อยละ ๙๙ แล้วยังพบนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่พูดภาษากัมพูชา และ ลาว ตามลาดับ
จากข้อมูลด้านภาษาของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดน
สามารถพิจารณาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน ภาษาและวัฒนธรรม กั บ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน (และการเชื่อมต่อสู่อาเซียน) ได้ เนื่องจากกลุ่มประชากรที่พูดภาษาแม่/ภาษาท้องถิ่นบริเวณแนว
ชายแดนนั้นมีภาษาที่เกี่ยวโยงหรือมีสายสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายประเทศ
เช่น พื้นที่ภาคเหนือหรือเขต ศก.พิเศษเชียงรายซึ่งมีชายแดนติดประเทศพม่า ลาว และเชื่อมต่อสู่ประเทศจีน มี
ชาวไทยที่พูดภาษากลุ่มตระกูลจีน-ธิเบต-พม่า ได้ เช่น กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน กลุ่มชาวไทยบนพื้นที่สูง
ที่พูดภาษาพม่า กะยา จิงโพ คะฉิ่น บิซู ซึ่งเป็นภาษาเดียวกันกับประชากรในประเทศพม่า เช่นเดียวกันกับใน
พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ตราด รวมทั้งบางพื้นที่ในอีสานใต้ เช่น สุรินทร์ ศรีษะเกศ ซึ่งมีพื้นที่ติด
ประเทศกัมพูช า (เขมร) ประชากรที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้ส ามารถสื่อสารภาษาเขมรและภาษาในกลุ่มตระกูล
เดียวกัน เช่น มอญ กูย กวย ส่วย ที่เหมือนกับประชากรในประเทศกัมพูชา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทาง
เชื้อชาติ ผ่านภาษา ซึ่งยังเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต ลักษณะเดียวกันนี้เกิด
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เช่น จังหวัดหนองคาย สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ที่มีพื้นที่ติดลาวแล้วเชื่อมต่อสู่
เวียดนาม รวมถึงจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีประชาการไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูอาศัยจานวนมากกว่า 8
แสนคน ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารภาษามลายู ซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ ภาษามลายู ใ นประเทศมาเลเซี ย
อินโดนีเซีย และบรูไน ได้
หากพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนในประเทศไทยทั้ง 10 แห่งแล้ วจะพบว่ามีการ
ตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจด้านต่างๆ โดยพิจารณาจาก “ต้นทุนเชิงพื้นที่” อย่างไรก็ตามหากมีการพิจารณาต้นทุนที่
มองไม่เห็น เช่น “ต้นทุนด้านภาษา วัฒนธรรม สายสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ ” ซึ่งแฝงอยู่ในพื้นที่ ย่อมทาให้
เห็นถึง “ศักยภาพที่สูงขึ้น” ของประชากรในเขตเหล่านี้ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางและทาให้
เป้าหมายของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพลังให้กับอีก 2 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ เสาด้านการเมืองความมั่นคง (APSC) และ เสาด้านสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
นอกเหนือไปจากเสาเศรษฐกิจ (AEC)
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“ต้นทุนทางภาษาแม่ ภาษาชาติพันธุ์ ” ของประชากรในพื้นที่ตามแนวชายแดน นอกจากจะส่งผลดี
ต่อทุกภาคธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ผ่านต้นทุนการใช้ภาษาแม่ /ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยเชื่อมโยงสู่
ประเทศใกล้ เคียง ยั งเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒ นาการศักยภาพด้านการพัฒนาผู้เรียนเพื่ อให้ส อดคล้ องกับ
ตลาดแรงงานบริเวณตามแนวชายแดน โดย คานึงถึงต้นทุนทางภาษาของผู้เรียน เช่น คัดเลือกผู้เรียนที่มีต้น
ทุนเดิมในภาษาแม่/ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับภาษาหลักในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษา
ในการประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาทักษะอื่นเพิ่มเติม เช่น การดูแลผู้ป่วยในอาเซียน การแปลและล่ามทั้งในโรง
แรงและโรงพยาบาล เป็นต้น โดยผู้เรียนกลุ่มนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาในการพัฒนาผู้เรียน
ภาษาเพื่อนบ้าน ทาให้เศรษฐกิจมีตลาดแรงงานคุณภาพสูงขึ้น
หรือแม้กระทั่งในธุรกิจการศึกษาโดยตรง เช่น ในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายที่มีคนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน
เลือกเรียนสายภาษาจีนจนเกิดธุรกิจการศึกษาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีนจานวนมาก เป็นการสร้าง
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จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางภาษาแม่/ภาษาชาติพันธุ์จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาศักยภาพ
ประชากรตามแนวชายแดน ในการใช้ต้นทุนที่มองไม่เห็น ด้านภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ระหว่างประชากรของทั้งสองฝั่งแผ่นดินให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิก
อาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และด้านสังคม-วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มี
ความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผลและความเป็นมาของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งมีลักษณะพิเศษในการสร้าง
โอกาสและพัฒนาศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี จึงริเริ่ม
กาหนดให้หลายพื้นที่เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” และจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษขึ้น โดยพิจารณาจังหวัดหรืออาเภอที่อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศ จานวน 10 เขตให้ได้รับ
การพิจารณาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และเป็นพื้นที่สาคัญต่อการพัฒนาเพื่อเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
โดยแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจระยะที่ 1 จานวน 5 จังหวัดที่ประกาศในปี 2558 และระยะที่ 2 ได้ประกาศในปี
2559 นี้ ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และ
นราธิวาส ดังภาพ

แผนภาพจังหวัดที่ตั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ข้อมูลจาก http://www.realist.co.th/blog)

2

ทั้งนี้เป้าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกมุ่งไปที่ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการ
จัดการภาษีอากรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออานวยความสะดวกกับผู้ประกอบการในประเทศและเพื่อนบ้าน อย่างไรก็
ตามการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านั้น จาเป็นต้องอาศั ย “โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม” จึงจะเกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศในภายหลัง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับร่าง (ยังไม่ระบุ ปี พ.ศ.) ในมาตราที่ 9 และ 10 นั้นได้มีการ
ระบุเงื่อนไขโดยสรุปว่า เมื่อกาหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ถึงความ
เหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ
ด้วยลักษณะของ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนและเป็น
พื้นที่กันชนระหว่างประเทศ ซึ่งลักษณะดังกล่าวแม้เป็นโอกาสในการทาธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันย่อมมีมิติของ
ปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและการค้าเอง ด้านความมั่นคง รวมทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา
และผลกระบทต่อวิถีชีวิตวัฒ นธรรมของคนในพื้นที่แถบนั้น ซึ่งหากไม่มีการศึกษาข้อมูล ที่เป็นต้นทุนของ
ประชากรในแถบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิต พื้นฐานทางภาษา-วัฒนธรรม เพื่อหาโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในพื้น ที่ให้มีโอกาสการประกอบการทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ การพัฒ นาพื้นที่นั้นๆ ย่อม
เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ไม่เกิดผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
หากจะผลักดัน ให้ เขตเศรษฐกิจ พิเศษเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง และเกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแล้ว “ทุกภาคส่วน” ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้นต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะพื้นฐาน
โครงสร้างในการผลิตทรัพยากรบุคคล หรือพื้นฐานทางการศึกษา รวมไปถึงพื้นฐานต้นทุนทางชาติพันธุ์
ภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของประชากรแถบนั้นด้วย ซึ่งการศึกษาพื้นที่โดยคานึงถึงพื้นฐานต่างๆ
เหล่านี้จะทาให้การปรับและการพัฒนาส่วนงานในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจดาเนินไปได้ด้วยดี
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านออกแบบการศึกษาแล้ว การออกแบบหลักสูตร, การบริหารสมรรถนะ
บุคลากรผู้สอน-ผู้เรียน และด้านการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชน จาเป็นต้องคานึงถึงต้นทุนทรัพยากรบุคคลใน
การพัฒนา เพื่อให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากร
ประเทศในหลายๆ ด้านอย่างพร้อมเพรียงโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
หน่วยงานการศึกษาหลายพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เริ่มออกแบบแนวทางการทางาน เป้าหมาย
และกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจในเขตของตนเอง เช่น ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว ได้มีการประชุม “วางแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว ปี พ.ศ.
2560-2564" โดยมีความต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
(http://www.obec.go.th/news/74108)
เช่นเดียวกันกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ได้ออกแบบ “หลักสูตรการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนครพนม” เพื่อรองรับการพัฒนาใน ๑๓
อาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ได้มี การดาเนินการ
3

บู ร ณาการจั ด การศึ ก ษา ภายใต้วิ สั ย ทั ศ น์ "มุ่ งจั ด การศึ ก ษา เตรี ย มคนรองรั บเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ
กาญจนบุรี" โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษแก่ ผู้ เ รี ย น พร้ อ มทั้ ง เน้ น การเรี ย นผ่ า นเทคโนโลยี เป็ น ต้ น
(http://www.thaigov.go.th/)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าหน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสาย
อาชีพได้มีการออกแบบเป้าหมายและกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
อย่างไรก็ตามทิศทางการวางแผนยังไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้คานึงถึงกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับชั้น
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับพื้นฐานเช่น ปฐมวัย ประถมศึกษา รวมไปถึงการวางแผนเชื่อมต่อไปสู่การพัฒนา
ในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งการแผนการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้คานึงถึงต้นทุนทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะประชากรที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของทั้ง 2 ประเทศตามแนวชายแดนซึ่ง
สามารถอาศัยต้นทุนหรือศักยภาพในด้านเชื้อชาติสายสัมพันธ์และเครือญาติระหว่างประชากร 2 กลุ่ม, ภาษา
ถิ่น ที่เชื่อมภาษาเพื่อนบ้ านได้ รวมถึงศั กยภาพในด้ านวัฒ นธรรมของประชากรในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ดังกล่าว
นอกจากนี้แล้วแม้ว่าในการออกแบบการพัฒนาการศึกษาของหลายพื้นที่ได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาการ
ด้านภาษา เช่น ภาษาอาเซียน และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนโดยอาจลืมคานึงถึงพื้นฐานเดิมของ
เยาวชน หรือความสนใจของกลุ่มเยาวชน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่ยังไม่คุ้มค่า ต่องบประมาณและเวลาที่
เสียไป
ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาการศึกษาจาเป็นต้องใช้เวลากว่าจะได้ผลผลิตของผู้เรียนในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ/ธุรกิจ หรือกลุ่มผู้ใช้นักเรียน/นักศึกษาเหล่านี้ ดังนั้นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตต่างๆ จึงควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่จะ
ได้รับการพัฒนาที่ต้องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้ทันกับความต้องการในช่วงที่แตกต่าง
กันด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบการศึกษาในระบบเท่านั้น ควรกินความถึงการจัดการศึกษานอก
ระบบด้วย และควรคานึงถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาช่วยเหลือใน
การสร้างหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ และกลุ่มแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศอีกทางหนึ่งจึงจะเป็นการดี
ศูน ย์ ศึกษาและฟื้น ฟูภ าษาและวัฒ นธรรมในภาวะวิ กฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดาเนินการศึกษาวิจัยด้านภาษา-วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน รวมทั้ง
ความสาเร็จในการออกแบบและพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นฐานไปสู่การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศโดยใช้รูปแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา จึงเห็นโอกาสและเห็น
ศักยภาพของ “ต้นทุน” ต่างๆ ของประชากรและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนใน
การประยุกต์และพัฒนาต้นทุนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการ “พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชากร
ตามแนวชายแดน” ให้มีสมรรถนะและมีศักยภาพในการใช้ต้นทุนที่มองไม่เห็น ตั้งแต่ระดับตัวบุคคล เช่น ด้าน
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ภาษา ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของทั้งสองฝั่งแผ่นดิน รวมถึงทั้งต้นทุนเชิงพื้นที่ที่จับ
ต้องได้ในต้นทุนด้านทรัพยากรแผ่นดิน แผนที่และพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการให้ข้อเสนอแนะ
และวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
ในการด าเนิ น งานวิ จั ย นี้ คณะวิ จั ย โดยศู น ย์ ศึ ก ษาและฟื้ น ฟู ภ าษาและวั ฒ นธรรมในภาวะวิ ก ฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล จะศึกษาข้อมูลเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
ของประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาและประสิทธิผลของการออกแบบการจัดการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจดังกล่าว, 2) การศึกษาสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและ
ประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูลสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมอันจะเป็นข้อได้เปรียบใน
การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาอาชีพที่ใช้ภาษา/วัฒนธรรมเป็นหลัก และ 3) ศึกษาวิเคราะห์ผลหรือ
ผลกระทบจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น โดยใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยจากเอกสาร หลักฐาน งานวิจัย และการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มคนใน
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่
จากกลุ่มต่างๆ เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการพื้นที่ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่พึง
ประสงค์รองรับตลาดแรงงานของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ผล/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่
1.2.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.3 ขอบเขตการดาเนินการวิจัย
เชิงพื้นที:่ ดาเนินการศึกษาวิจัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษา และ แหล่งผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งสิ้น 5 เขต ครอบคลุม 5 ภูมิภาคตามแนวชายแดน อันประกอบด้วย
 จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ)
 จังหวัดนราธิวาส (ภาคใต้)
 จังหวัดสระแก้ว (ภาคตะวันออก)
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 จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก (ภาคตะวันตก)
 จังหวัดนครพนม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เชิงเนื้อหา: แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
 ข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษและการออกแบบการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
สถานศึกษาระดับต่างๆ ในพื้นที่
 ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ข้อมูลการวิเคราะห์ผล/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.4 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา: โรงเรียน (ประถม มัธยม สายอาชีพ) วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในระบบและนอกระบบ (เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และข้อมูลต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรมของเยาวชนในพื้นที่
ดังกล่าว)
2) กลุ่มตั ว อย่า งผู้ ประกอบการ:ห้ างร้าน บริษัท โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล และหน่ ว ยงาน
ราชการที่เกี่ย วข้องกับ การขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(เพื่อให้ ได้ข้อมูล เกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้ใช้นักเรียน/นักศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์ความสอดคล้อง, ความเป็นไปได้
และความสาเร็จ ของการออกแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเป้าหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เหล่านั้น)
1.5 วิธีการดาเนินงานวิจัย
1.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เอกสาร องค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลการศึกษา/ผลการ
ประชุมสัมมนา นโยบาย รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.5.2 ศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบเครื่องมือในการวิจัย โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากรอบการวิจัยและการออกแบบเครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาที่กาหนด
ไว้
1.5.3 ออกแบบและจัดทาเครื่องมือในการดาเนินการวิจัย ตามเป้าหมายเนื้อหาที่กาหนด เช่น
 แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
สถานศึกษาระดับต่างๆ ในพื้นที่
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 แบบสารวจข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 แบบสอบถามส ารวจความต้ อ งการและความคิ ด เห็ น ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารผู้ เ รี ย น (นั ก เรี ย น,
นักศึกษา) ของแหล่งผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และผลกระทบในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามเป้าหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.5.4 กระจายเครื่ องมือในการวิจัย (แจกแบบสอบถาม แบบสารวจ) สู่ สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย
1.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการกระจายเครื่องมือการวิจัย
1.5.6 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา และ แหล่ง
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 เขต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่ นๆ โดยในแต่ละพื้นที่อาจแบ่งเป็น 4
กิจกรรมย่อย
 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านต้นทุนชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมจากสถานศึกษา และข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการสัมภาษณ์
และลงพื้นที่วิจัย (สุ่มกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่สาคัญ)
 ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ และ ความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษามาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และหลั กสู ตรการศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.5.7 จัดทายกร่าง รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.5.8 นาเสนอ (ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสภาการศึกษา
1.5.9 ปรับปรุงและจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และจัดพิมพ์เอกสารรายงานการวิจัย
1.6 ผลผลิต/ชิ้นงาน
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล สถานการณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาของแต่
ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.7.2 ได้รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ
พื้นที่
1.7.3ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.8 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลา 8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง(กุมภาพันธ์ – กันยายน 2560)
1.9 คณะวิจัยดาเนินโครงการ
คณะวิจัยจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้ดาเนินงานหลักดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษาโครงการ
:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
:
ดร.มิรินด้า บูรรุงโรจน์
(ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต)
ผู้ร่วมโครงการ
:
1. ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
2. ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
3. ดร. ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ
4. นางสาวสรัญญากฤษณานุวัตร
5. นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์
6. นางสาวอัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์
7. นายรณกร รักษ์วงศ์
8. นางสาวธนารัตน์ บัวบาน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-33359

ทีมวิจัยในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ได้ทบทวน
วรรณกรรม โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ใน 3 ประเด็น ได้แก่
1. เปูาหมายและยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด
2. ต้นทุนทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด
3. โครงการพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เป้าหมายและยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จาเป็นต้องทราบข้อมูลอันเกี่ยวข้อง
กับเปูาหมายทางด้านเศรษฐกิจของแต่ล ะพื้นที่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสาเร็จของเปูาหมายดังกล่าว
ระหว่าง “การศึกษา” และ “การพัฒนาเศรษฐกิจ” คณะวิจัยจึงศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ “เปูาหมาย
และ แผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ของทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นราธิวาส สระแก้ว กาญจนบุรี
ตาก นครพนม สงขลา ตราด มุกดาหาร และ หนองคาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1.1 จังหวัดเชียงราย
1) เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สานักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกาหนดตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 อาเภอแม่สายเป็นเมืองหลัก “การค้าชายแดน GMS (GMS Trading City)”รองลงไปคือ การ
ท่องเที่ยว
 อาเภอเชียงแสนเป็นเมืองหลัก“เชียงแสนมรดกชาติ(GMS Port City)” เมืองท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ รองลงไปเป็นเมืองโลจิสติกส์และท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้าโขง
 อาเภอเชียงของ เป็นเมืองหลัก “เชียงของ Logistic Hub / ( Logistic City)” หรือเมืองโลจิ
สติกส์และบริการการขนส่ง รองลงไปเป็นเมืองแวะพักท่องเที่ยวหรือเมืองผ่านสาหรับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ทั้ง 3 อาเภอจะส่งผลต่อภาพรวมของจังหวัดเชียงรายในฐานะเป็นเมืองหลัก ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางหลัก (เปูาหมาย) คือ “เชียงราย เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ GMS”และยังเป็นเมืองหลัก “เมืองศูนย์กลาง
การพาณิชย์ การศึกษา แหล่งที่อยู่อาศัย และธุรกิจบริการ”
2) ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดทาร่างแผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการพัฒนาทั้งในส่วนที่เป็นข้อเสนอจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายและส่วนที่เป็นข้อเสนอจากที่ปรึกษา โดยนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและลาดับ
ความสาคัญของแผนงาน โครงการต่างๆให้มีความสอดคล้องกันในเชิงบูรณาการและสามารถนาไปสู่เปูาหมาย
ของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายได้ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว โดยดาเนินการพัฒนา
ตามร่างแผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีการแบ่งเป็น 4 ระยะ ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ปี ดังนี้
 ระยะที่ 1 (2559 - 2560) พัฒ นากิจ กรรมทางเศรษฐกิ จน าร่อง การประชาสั ม พั นธ์ แ ละ
เตรียมความพร้อมของภาคประชาชน
 ระยะที่ 2 (2561 - 2566) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พื้นที่กิจกรรมหลัก
และศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น
 ระยะที่ 3 (2567 - 2572) สนับสนุนผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นรุ่นใหม่ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม พัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิต และการตลาดและการบริหารธุรกิจ
 ระยะที่ 4 (2573 - 2578) การรักษาความสมดุลระหว่างภาคธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ประกอบด้ว ยยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 7 ยุทธศาสตร์ 30 กลยุทธ์ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่ ม ขี ด สามารถในการแข่ ง ขั น
ให้ กั บ ภาคการค้ า และบริ ก ารสู่ ค วาม
ยั่ ง ยื น เพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน

2. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ให้ มี มู ล ค่ า ทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ค ว บ คู่ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วให้ ค งอยู่ อ ย่ า ง
ยั่งยืน

3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตร
แปรรู ป ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดและมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย

4. การส่งเสริมการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมและความสะอาด

5.การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ ป ระกอบการ SMEs และวิส าหกิ จ
ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาสาขาพาณิชยกรรมให้มีความเข้มแข็ง
1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงรุก
1.3 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการแข่งขัน
1.4 ขยายช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการ
1.5 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีพและภาษา
อาเซียน
2.1ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
2.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
เดิม
2.3 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด การท่องเที่ยว
2.4 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการจัดการท่องเที่ยวเชิง
ระบบ
2.5 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ภาษาอาเซียน และ เสริมสร้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรกรรมให้เอื้อต่อการ
ผลิตและตลาด
3.2 พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมี
โอกาสทางการตลาด
3.3 สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงด้านรายได้
3.4 สนับสนึนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มผลิต
3.5 สนับสนุนการกาหนดแผนและปฏิทินการทาการเกษตร
4.1 การสร้ า งมาตรฐานการผลิ ต ให้ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
4.2 สร้างความสัมพันธ์แบบกลุ่มผลิตและการเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน
4.3สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษกับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่
4.4 พัฒนาด้านองค์ความรู้และยกระดับการศึกษาของบุคลากร
5.1 สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจ
จัดการ
5.2 ยกระดับธุรกิจคุณภาพด้านบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐาน
5.3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่
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ประเด็นยุทธศาสตร์
6. การวางผั ง พื้ น ที่ แ ละการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมถึง ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์
สากล
6.1การวางผังพื้นที่การใช้ประโยชร์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนา
6.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อการสร้างการ
เชื่อมโยงพื้นที่
6.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการบริการเพื่อการเติบโต
7.1 เสริมสร้างและผลักดันกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
7.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
ร่วมมือ
7.3 ปรับปรุงกฎระเบียบ อุปสรรคด้านการค้า การลงทุน
7.4 ปรับปรุงและบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
7.5 ปรับปรุงและบังคับใช้กฎระเบียบด้านสาธารณสุข
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2.1.2 จังหวัดนราธิวาส
1) เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศโดยมีรูปแบบ
การบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ ที่ใช้
บังคับปกติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้าในฐาน
การผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่โดยรอบ
ทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและ
ปรับปรุงกฎหมายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(one Stop Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชน
ในฐานรากให้มีส ภาพความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้ น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบทและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและประเทศ นาไปสู่
การจ้างงานลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ จะ
ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น (สิริวษา สิทธิชัย, 2551)
2) ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีวิสัยทัศน์ (Vision)คือ
“เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าชายแดนเฟื่องฟู บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน”
เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า
1) ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและ
ศาสนา การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา
3) เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มค่าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) รายได้ต่อหัว ของประชากรเพิ่มสู งขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่ว ถึง เศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น
5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มี ความพร้อมใน
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้
การค้าชายแดนเฟื่องฟู
1) เมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
2) การค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโกลก) มีมาตรฐานการจัดการ
ด่านเพื่อการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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3) การบริการ การนันทนาการการท่องเที่ยวชายแดน และธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ
4) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้ างพื้นฐาน
เอื้อต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ
5) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด
บ้านเมืองน่าอยู่
1) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส
2) เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล
3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะดี มี ความมั่นคงทางอาหารสูง ยึดวิถีแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง
5) ความอุด มสมบูรณ์ของทรั พยากรทางธรรมชาติ และการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทน
มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน
1) ความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพื้นที่
2) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ มี
ความเป็นพลเมืองนราธิวาส พลเมืองประเทศ ที่เข้มแข็ง
3) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน
4) ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม
5) ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบู ร ณาการภารกิ จ ความมั่ น คงในทุ ก ระดั บ ด้ ว ยคุ ณ ภาพของ
บุคลากร และระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)
1) จังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2) ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ดัชนีความสุข และความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1) การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง (ร้อยละ 30)
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2) การเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง (ร้อยละ 30)
3) การเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ (ร้อยละ 20)
4) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน (ร้อยละ 20)
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal)
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยภาคการเกษตร การท่องเที่ยว ภาคบริการ เติบโตมากขึ้น สามารถ
สร้างงานอาชีพ และรายได้ประชาชน
2) การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3) เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน หมู่บ้านดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐฏิจพอเพียง
4) คุณภาพประชาชน และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และพึ่งพาตนเองได้สูงขึ้น สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่า
5) นราธิวาสมีความอุดมสมบูรณ์ น่าอยู่ อากาศบริสุทธิ์ ปัญหาความเสียหายจากภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติลดลง
6) พื้นที่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ที่ปลอดเหตุ ปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมทุก
ประเภทลดลงอย่างต่อเนื่อง
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่งคั่ง 1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการค้า การ
ทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด
ท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด (กลยุทธ์ต้นน้า)
2. พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อม
ในการสร้ า งสรรค์ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ให้ มี ศั ก ยภาพที่
แข่งขันได้ (กลยุทธ์ต้นน้า)
3. สร้ า งสรรค์ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การผลผลิ ต
ทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า และ
การส่งออก (กลยุทธ์ต้นน้า)
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมของเมือง
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ และจังหวัดอย่างมีประสิ ทธิภ าพ (กลยุทธ์
กลางน้า)
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5. ยกระดั บ ศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
เสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวั ฒ นธรรมและศาสนา
การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา (กลยุทธ์กลาง
น้า)
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็น เมืองเศรษฐกิจ
ฐานการเกษตรอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ค่ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(กลยุทธ์กลางน้า)
7. สร้ า งงาน อาชี พ แก่ ป ระชาชนจากฐานเกษตร
ท่องเที่ ย ว และการบริการ เน้นการกระจายรายได้
เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น (กลยุทธ์
ปลายน้า)
8. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่
สั ง คมดิ จิ ทั ล เชื่ อ มโยงการค้ า กั บ ประเทศ อาเซี ย น
และนานาชาติบนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ปลายน้า)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ 1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจ
ทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิส าหกิจชุมชนเชื่อมโยง
การค้าชายแดนให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
(กลยุทธ์ต้นน้า)
2. จั ด ระเบี ย บ และพั ฒ นาเมื อ งสุ ไ หงโกลกเป็ น
ต้น แบบเมื อ งการค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศของ
ประเทศ ที่ มี ค วามพร้ อ ม มี ม าตรฐาน และการจั ด
การเมืองชายแดนที่เป็นสากล (กลยุทธ์กลางน้า)
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ การดู แ ลความ
ป ล อ ด ภั ย พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดน
(กลยุทธ์กลางน้า)
4. พั ฒ นาระบบการคมนาคม การขนส่ ง และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบครบ
วงจร (กลยุทธ์กลางน้า)
5. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า
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จากฐานของการนันทนาการ และการบริการ (กล
ยุทธ์ปลายน้า)
6. สร้ า งพื้ น ที่ ก ารค้ า เชื่ อ มโยงการค้ า ชายแดนและ
สร้างรายได้และเงินหมุนเวี ยนในพื้นที่ และจั งหวั ด
(กลยุทธ์ปลายน้า)
7. เชื่ อ มโยงระบบการธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก เติ บ โต
อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้า
ชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ (กลยุทธ์
ปลายน้า)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็น 1. พัฒ นาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒ นา
บ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพึ่งตนเองอย่างมั่นคง
ตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส(กลยุทธ์ต้นน้า)
2. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ชุ ม ช น ป ร ะ ช า ช น สู่ ค ว า ม
เปลี่ ย นแปลงด้ ว ยการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐาน
การศึกษา (กลยุทธ์ต้นน้า)
3. เสริ ม สร้ า งความพร้ อ มของเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพ
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ป ร ะ ช า ช น
มี ทั ก ษะสากล (ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล (กลยุทธ์ต้นน้า)
4. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการพึ่ ง ตนเองทางด้ า น
พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน (กลยุทธ์ต้นน้า)
5. พัฒนาระบบบริ การของรัฐทุกระดับให้มีคุณภาพ
ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง
(กลยุทธ์กลางน้า)
6. เสริ มสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ของทรั พยากรทาง
ธรรมชาติ การจั ด การปั ญ หาทางธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม และพัฒ นาให้ เป็นเมื องสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี
อากาศบริ สุ ท ธิ์ บ้ า นเมื อ งสะอาด เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย (กลยุทธ์กลางน้า)
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7. ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ยการมี สุ ข ภาพดี
พึ่ง ตนเองทางสุ ข ภาพได้ อาหารดี อาหารปลอดภั ย
และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์
ปลายน้า)
8. เสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชน ประชาชน ด้วย
งาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง (กลยุทธ์ปลายน้า)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจั ดการ
ในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขที่ยั่งยืน
ตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพื้นที่ (กลยุทธ์ต้นน้า)
2. เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและ
วิ ถี ชี วิ ต บนฐานของหลั ก ธรรมทางศาสนา และอยู่
ร่ ว มกั น บนความหลากหลายของประเพณี และ
วัฒนธรรม (กลยุทธ์ต้นน้า)
3. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่ อจังหวัดในทุก
ประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที่อย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (กลยุทธ์กลาง
น้า)
4. เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการบู ร ณาการภารกิจ ความ
มั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และการ
พั ฒ นาระบบงานความมั่ น คงที่ ทั น สมั ย ได้ รั บ การ
ยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน (กลยุทธ์กลาง
น้า)
5. สร้า งพื้น ที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุ ข
อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่
ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด (กลยุทธ์ปลายน้า)
6. พัฒนาประชาชนนราธิวาสให้มีความเป็นพลเมือง
นราธิวาส พลเมืองประเทศ พลเมืองโลก ที่เข้มแข็ง
(กลยุทธ์ปลายน้า)

20

21

2.1.3 จังหวัดสระแก้ว
1) เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ได้แก่ ตาบลท่าข้าม ตาบลบ้านด่าน ตาบลปุาไร่ อาเภอ
อรั ญ ประเทศ และตาบลผั กขะ อาเภอวัฒ นานคร จุ ดเด่ นของเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษ จ .สระแก้ ว คื อ
เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเ ศษปอยเปต – โอเนียง ประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนที่สาคัญ 4 จุด คือ จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง ด้วยมีจุดผ่านแดนที่สาคัญทาให้จังหวัดสระแก้วเป็น
จังหวัดที่อยู่ระหว่างแนวเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุ่ มน้า
โขงและยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาความร่ ว มมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี –เจ้ าพระยา–แม่โ ขง ตามเส้ นทางแนว
ตะวันออก–ตะวันตก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงพื้นที่สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เวีย ดนาม และจุดผ่านแดนตั้งอยู่ บนเส้ นทางที่ส ามารถเข้าถึงตลาดในกรุงเทพฯ พื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผ่านเลยเข้าไปในกัมพูชา–เวียดนาม ได้โดยตรงตามเส้นทาง
อรัญประเทศ–พนมเปญ–โฮจิมินห์ซิตี้ อีกทั้งจ.สระแก้วยังเป็นส่วนหนึ่งของ Southern Economic Corridors
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจากพม่า -กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-ชลบุรี- สระบุรี- นครนายก- ปราจีนบุรี-กัมพูชาเวียดนาม และมีเส้นทาง Inter Link ตัดผ่านไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือผ่านจากภาคใต้ของ
กัมพูชา-พนมเปญ-ภาคเหนือของกัมพูชา-เวียดนาม เป็นต้น รวมทั้งรถไฟที่จะเชื่อมจากกัมพูชา-อรัญประเทศปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ ทาให้ จ.สระแก้วกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าชายแดนที่มีมูลค้าทางการค้า
ชายแดนสูงมากอีกจังหวัดหนึ่ง
2) ยุทธศาสตร์/ แผนแม่บทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2561 - 2564) มีวิสัยทัศน์ “เมืองชายแดนแห่ง
ความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง” มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
1) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบ
อาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
2) ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
3) ฟื้น ฟูแหล่ งท่องเที่ย วให้ มี ความปลอดภัย และปรับ ปรุงสิ่ ง อานวยความสะดวกเสริมสร้า ง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการด้านสังคมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5) เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
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2.1.4 จังหวัดกาญจนบุรี
1) เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบล ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
ได้แ ก่ ตาบลแก่ ง เสี้ ย นและต าบลบ้ านเก่ า เป็ นเขตพื้น ที่เ ศรษฐกิ จพิ เศษที่ มีศั กยภาพใน 4 ด้ าน คื อ นิค ม
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรม และการค้าผ่านแดน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มีศักยภาพใน
การท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากรทาง การท่องเที่ยวที่
สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้าชายแดน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านคู่ค้าสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4: การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การสาธารณสุข การบริการประชาชนและความมั่นคงชายแดน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 5 : ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายพัฒนาในพื้นที่กาญจนบุรีอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนัก จนกว่าท่าเรือทวายซึ่ง
กาลั ง ก่ อสร้ า งใกล้ จุ ด ผ่ า นแดนบ้ า นพุ น้าร้ อน ต.บ้า นเก่ า ถ้ าแล้ ว เสร็ จ จะกลายเป็ น แนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจตะวันตกของประเทศ ซึ่งจะสอดรับกับแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ที่จะจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง อีกด้วย
เป้าหมายในการวางแผนการศึกษา
ความพร้อมด้านทักษะอาชีพและภาษา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความ
เป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกั บความต้องการและ
เปู าหมายในพื้นที่ อีกทั้งได้นากรอบยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) มาปรับใช้กับการ
วางแผนการศึกษา และให้ความสาคัญกับนโยบายประชารัฐ ซึ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชน และประชา
สังคม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ ตลอดจนคานึงถึงการพัฒ นาประเทศ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
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2.1.5 จังหวัดตาก
1) เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ที่ถูกกาหนดเป็นSEZs ในจังหวัดตากพื้นที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ SEZs ที่เหลืออีก 4
จังหวัด ที่ประกาศในระยะแรกรวมพื้นที่ทั้ งสิ้น 1,419 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 14 ตาบลใน 3
อาเภออันประกอบไปด้วย (1) อาเภอพบพระ ประกอบด้วยตาบลพบพระตาบลช่องแคบและตาบลวาเล่ย์ (2)
อาเภอแม่ระมาดประกอบไปด้วยตาบลแม่ระมาดตาบลแม่จะราและตาบลขะเนจื้อ (3) อาเภอแม่สอดประกอบ
ไปด้วยตาบลแม่สอดตาบลแม่ตาว ตาบลท่าสายลวดตาบลพระธาตุผาแดงตาบลแม่กาษาตาบลแม่ปะ ตาบลแม่
กุและตาบลมหาวัน
จังหวัดตากถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก/ตะวันตก (EastWestEconomic Corridor: EWEC) สามารถเชื่อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเมียวดีของประเทศ
เมียนมาเป็นเส้นทางทางบกสู่ท่าเรือเมาะละแหม่งและกรุงย่างกุ้งโดยมีระยะห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเมียววดี
เพียง11 กิโลเมตรและห่างจากกรุงย่างกุ้ง 560 กิโลเมตรสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการกนพ.ได้กาหนดบทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัด
ตากเป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ” เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ”โดยมีอุตสาหกร
รมและบริการเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมได้แก่(1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม(2) อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรและประมงเช่นอุตสาหกรรมแปูงข้าวโพดและน้ามั นข้าวโพด(3) การผลิตอาหารสัตว์(4) การผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์(5) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ (6) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง (7) อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ (8) อุตสาหกรรมชิ้น ส่ว นประกอบยานยนต์ (9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมบริการ (10) กิจการด้านโลจิสติกส์อาทิคลังสินค้าและศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
2) ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บทของเขตเศรษฐิจพิเศษ
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
เพื่อให้การขับ เคลื่ อนการดาเนินงาน การประมวลปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพื้นที่สาหรับการเตรียมความพร้อมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความถูกต้องรวดเร็ว และมีความ
เป็นเอกภาพ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ขัยเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ศศพ.)
โดยแต่งตั้งบุคคลากรของจังหวัดตากเป็นรองหัวหน้าคณะทางานศูนย์ฯ และคณะทางานศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองหัวหน้าศูนย์ ฯนายอาเภอแม่สอด เป็นคณะทางานศูนย์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดตาก เป็นคณะทางานศูนย์ฯ
ในส่วนของจังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานคณะกรรมการ และคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และ
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ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และ
ความมั่นคง และ3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากดังกล่าวมีหน้าที่กาหนดแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ย วข้องในพื้น ที่ถือปฏิบั ติ รวมถึงกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม ได้แก่
1) ด้านขอบเขตพื้นที่และการจัดหาที่ดิน
2) ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง
3) ด้านสิทธิประโยชน์
4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟูา ประปา) และด่านศุลกากร
5) ด้านการส่งเสริมอาชีพ การฝึกทักษะ และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และการสาธารณสุข
7) ด้านการบริหารสานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service : OSS) และศูนย์ประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี

แผนภูมิแสดงคณะทางานดาเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในด้านต่างๆ
ตามกลุ่มภารกิจ 7 กลุ่ม (7 Cluster)
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แผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
แผนงานระยะเร่งด่วน
การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
โดยผลการประชุ มคณะอนุ ก รรมการโครงสร้ า งพื้ น ฐานและด่ า นศุ ล กากร ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 20
สิ ง หาคม 2557 ณ กระทรวงคมนาคม ได้ อ นุ มัติ แ ผนงานและงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น
ฐานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประกอบด้วยแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
และแผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
การจัดหาแหล่งน้าดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ราษฎรอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาวิกฤติน้าทั้งน้าแล้งและน้าท่วมเป็นประจาทุกปี
คือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตร ในเขตตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว
และตาบลแม่กุ ในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้าท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด ประกอบกับ จังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน และแหล่งน้าดิบในการจัดทาน้าประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโ ต
ทางเศรษฐกิจ จึงมีความจาเป็นในการสร้ างอ่างเก็บน้า ขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน จานวน 6,740 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เนื้อที่
1,068 ไร่โดยกรมชลประทานได้เสนอเรื่องไปยังกรมปุาไม้ เพื่อขอเข้าทาประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุา
แม่สอด เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าห้วยแม่สอดตอนบน พร้อมทั้งได้ตั้งงบประมาณปลูกปุาทดแทนตามมติ
ครม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2525 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมปุาไม้
แผนระยะกลาง และระยะยาว
จัดหาพื้นที่สาหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เร่ งรั ดให้ มี การพิ จารณาเพิ กถอนปุ าไม้ ถาวร “ปุ าแม่ สอด” ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 9
กุมภาพันธ์ 2525 เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้าเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนต่อไป ซึ่งผลการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557 ระบุว่าพื้นที่
ดังกล่าวไม่มีสภาพปุา รวมถึงมีราษฎรเข้าไปทากินและใช้ประโยชน์แล้ว
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่ายสถานที่ตั้งบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสาย
ลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ขณะนี้ได้คัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนงานสารวจออกแบบเก็บ
รายละเอียด
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การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมการบินพลเรือนคาดว่าจะได้รับงบประมาณดาเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด
งบประมาณปกติจานวน 840 ล้านบาทเป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอดเดิมกว้าง 30 เมตร ยาว
1,500 เมตร ให้ มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น-ลงด้านทิศตะวันออก มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานการบิน
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอาเภอแม่สอด
มีโ ครงการขยายเส้ น ทางคมนาคม และการซ่อมแซมเส้ นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพื่อ
เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น
การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง
พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนอง
บัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28 กม.เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอาเภอ แม่สอดถึงอาเภออุ้มผางให้
เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ
โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)
จังหวัดตากได้จั ดประชุม คณะทางานขับเคลื่ อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จังหวัดตาก ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร (กลุ่มย่อย) เพื่อหารือแนวทางการขุดเจาะอุโมงค์
ถนนสายตาก – แม่สอด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้แทนฝุายทหาร และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการ
การขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบางจุดเพื่อลดความคดเคี้ยวและ
ลาดชันของเส้นทางและออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและอุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้เส้นทาง เพิ่มความสะดวกสบาย
และลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที และส่งเสริมให้
เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC) รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต
อั น ใกล้ นี้ โดยจั ง หวั ด จะได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง กระทรวงคมนาคมเพื่ อ ขอรับ การสนับ สนุน แนวคิด และจั ด สรร
งบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป
การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง
1) มีการขอขยายเวลา เปิด – ปิดด่านพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร (สะพานมิตรภาพไทย –
พม่า) เพื่ออานวยความสะดวกแก่แรงงานชาวเมียนมาร์ร์ที่เข้ามาทางานแบบเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งฝุายเมียนมาร์ร์
เห็นชอบในการขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นเวลา 05.00 – 20.00 ตาม
เวลาท้องถิ่นเมียนมาร์ร์ (05.30 – 20.30 น. ตามเวลาไทย) โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
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สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แล้วและกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
2)มีการขยายพื้นที่การเดินสาหรับผู้ถือบัตรผ่านแดน(Border Pass) ชาวเมียนมาร์ร์ให้เดินทางเข้า
พื้นที่ชั้นในได้เพิ่มเติมโดยให้มีการขยายพื้นที่ การเดินทางได้ถึงพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งนี้ ให้จังหวัดประสานกับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการขยายพื้นที่การเดินทางและนาเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนพิจารณาต่อไป
3) การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คงในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานกาหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก เพื่อร่วมกัน
กาหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก และประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2557 มอบหมายให้จังหวัด ใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดาเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น จังหวัดตากจึงประกาศจัดตั้ง “สานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ภายในอาคารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทาพิธีเปิด
สานักงานฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ภายในสานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบด้วย
1) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านการค้า
การลงทุน การให้ข้อมูลและประสานการดาเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง เพื่อให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับ
แรงงาน การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การอบรมฝีมือแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก
3) ศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อใช้
เป็นสานักงานในการประสานความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างแม่สอดและเมียวดี
โดยมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งานจั ง หวั ด ตาก เทศบาลนครแม่ ส อด และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติงานประจา ณ สานักงานฯ เพื่ออานวยความสะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่
นักลงทุนและผู้ที่สนใจ
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อาคารสานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
การบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์
จากผลการประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 257 ได้กาหนดพื้นที่นาร่อง
และพืชเกษตรเปูาหมาย ได้แก่ 1) จ.ตาก สินค้าเกษตรเปูาหมายคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2) จ.สระแก้ว สินค้า
เกษตรเปูาหมายคือ ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง
จังหวัดตาก โดยเปิดช่องทางการนาเข้าสินค้าเกษตรบริเวณชายแดน จ.ตาก เพิ่มเติมไม่เกิน 22 จุด
ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการนาเข้าสินค้าเกษตรให้สะดวกรวดเร็ว และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัดให้มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานรวมถึงมี
การขอขึ้น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ น าเข้า -ส่ งออกข้า วโพดเลี้ ย งสั ตว์ กับกรมการค้าระหว่ างประเทศแล้ ว จานวน 4
สหกรณ์ มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยอบรมให้ความรู้กับสหกรณ์ในเรื่องการนาเข้า -ส่งออกสินค้า
เกษตร และสหกรณ์ในพื้นที่ได้ทาเรื่องแจ้งความประสงค์ขอนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนมกราคม 2558
จานวน 5,000 ต้น โดยนาเข้าผ่านองค์การคลังสินค้า
การวางผังเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ AEC โดยพัฒนาเมือง
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) ในการนาประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย น กระตุ้น เศรษฐกิจ กระจายความเจริญ สู่ ภู มิภ าค ลดความเหลื่ อ มล้ า ยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตของ
ประชาชน และเสริมความมั่นคงของประเทศ
สาหรับจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กาหนดแนวคิดการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวั ดตากโดยวาง Positioning คือ “เมืองคู่แฝดเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียน
มาร์ มีร ะยะทางไปยั ง ท่ า เรื อ มะละแหม่ง และเมื อ งย่ า งกุ้ง ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด ”โดยมี แนวทางการพัฒ นาเป็ น เขต
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า ที่อยู่อาศัยสาหรับแรงงานและ
ประกอบการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
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โดยดาเนินการเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนชายแดน เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมขนส่ง
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซน
นิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย
สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ครั้ ง ที่ 2/2557 ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 เรื่องนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยมีสาระสาคัญของการใช้สิทธิ
ประโยชน์ จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
2) กรณีเป็นกิจกรรมเปูาหมายสาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนด ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจากัดเวลาไม่
เกิน 100 ละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ ร้อยละ 50
ของอัตราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟูา และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ
กนพ.ได้กาหนดบทบาท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เป็น “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง
ประเทศ/ เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” โดยกาหนดโครงสร้างเศรษฐกิจบริการ 51.47 % เกษตร
24.94 % อุตสาหกรรม 16.93 %มีผลผลิตในพื้นที่ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง
พืชผัก ประมงน้าจืดอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เกษตร และสิ่งทอ ในขณะที่ภาคบริการเป็น
ขายส่ง/ขายปลีกโดยมีอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ได้แก่
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น อุตสาหกรรมแปูงข้าวโพด น้ามันข้าวโพด
 การผลิตอาหารสัตว์
 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์
 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบริการ
 กิจการด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
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การเชื่อมโยงภูมิภาคมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการที่เมียนมาร์ร์นาเข้า
สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภคจากฐานการผลิ ตส่ ว นกลางของประเทศไทย เศรษฐกิจ ระดับ ท้องถิ่น ยังไม่มี รูปแบบ
เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ แต่มีโอกาสเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองเมียวดี ผะอัน ย่างกุ้งได้
การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2558เห็นชอบ
พื้นที่เพื่อนามาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ปุามติ
ครม. เนื้อที่ 14,858 ไร่ ใน ต.ท่าสายลวด และ ต.แม่ปะ (อ.แม่สอด) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
จัดทารายละเอียดทางด้านกฎหมายและการชดเชยเสนอ คสช. ออกคาสั่งให้สามารถนาที่ดินดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้กรมธนารักษ์ดูแล
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2.1.6 จังหวัดนครพนม
1) เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปูาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม คือ เป็นเมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน
2) ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากเอกสารเรื่ อ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด นครพนม โดย ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
นครพนม (2558) ได้ให้รายละเอียดเรื่องการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนมที่ดังนี้
 ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการเป็นเส้นทางการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดเพียง 1,029 กิโลเมตร โดยใช้
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) เชื่อมกับเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว และ
เส้นทางหมายเลข 1A ใน สส.เวียดนาม อีกทั้งจังหวัดนครพนมได้ก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ เพื่ออานวยความ
สะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและศูนย์ส่ งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ 3
(นครพนม-คาม่วน) จังหวัดนครพนมจึงเหมาะสมที่จะเป็นจุดพักสินค้าและส่งออกไปสู่เวียดนาม และจีนตอนใต้
และแหล่งค้าส่งสินค้าก่อนเข้าสู่จังหวัดอื่น
 เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ทาง
การเกษตรร้อยละ 53.48 ของพื้นที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา สับปะรด มันสาปะหลัง
ยาสูบ
ด้านการประมงประชาชนหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังมากขึ้นเนื่องจากลักษณะภูมิ
ประเทศเอื้ออานวยและแหล่งน้าที่สาคัญหลายแห่ง ได้แก่ แม่น้าโขง แม่น้าสงคราม ลาน้ายาม ลาน้าก่า ลาน้า
อูน และการปศุสัตว์ที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ไข่ สุกร
นครพนมจึงเหมาะสมกับลักษณะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งออกในสาขาที่มีศักยภาพ
 เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครพนมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประเพณี
วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี อาทิ องค์ พระ
ธาตุพนมปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีอายุเก่าแก่มากกว่า
2,500 ปี รวมทั้งพระธาตุบริวาร ทั้ง 6 ได้แก่ พระธาตุเรณู พระธาตุมหาชัย พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุนคร และพระธาตุมรุกขนคร และยังมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีกับชนเชื้อสายเวียดนาม กับ
หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก เป็นสถานที่ที่เคยพานักของประธานาธิบดีโฮจิมินต์ วีรบุรุษชาว
เวียดนาม อีกทั้งมีทัศนียภาพลาน้าโขง ทิวเขาสลับซับซ้อนจากฝั่ง สปป.ลาว ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง
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 เมืองแห่งการอยู่อาศัยเชิงสุขภาพ (Health Happy Country : HHC)ด้วยความเป็นเมือง
ริมฝั่งโขงอันสงบ สง่างาม น่าอยู่ อากาศดี มีธรรมชาติร่มรื่น ผู้คนมีน้าใจและมิตรไมตรี ทาให้ จังหวัดนครพนม
ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยประจาปี 2555 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ
กรมสุ ขภาพจิ ต และสถาบั น วิจั ยประชากรและสั งคม ทั้งนี้มีโ รงพยาบาลทั่ว ไป ขนาด 341 เตียง ที่พร้อม
ให้บริการประชาชนชาวไทย ลาว และเวียดนาม เมื่อยามเจ็บปุวย อีกทั้งยังมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
ด้านสาธารณสุข เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย
เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้โดยมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น
 ศูน ย์ ธุ ร กิ จ การค้ า ส่ ง และตลาดกลางสิน ค้ า เกษตร สิ น ค้ าในภาคอุ ตสาหกรรมก่ อ สร้ า ง
(ปูนซีเมนต์) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (ข้าว ยางพารา เนื้อโคขุน) ศูนย์กลางการแปรรูปยางพาราครบวงจร
(Rubber City) ศูนย์การแสดงสินค้าและการบริการ ศักยภาพดังกล่าวจังหวัดนครพนมมีที่ตั้งเป็นประตูสู่
อาเซียน และจีนตอนใต้ ทาให้เป็นศูนย์การเชื่อมต่อการค้าและบริการ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านการบริการ อาทิ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ศูนย์การแสดงและจาหน่ายสินค้า
 ศู น ย์ ซ่ อ มอากาศยานและศู น ย์ ฝึ ก อบรมการซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยาน เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรม การบิน เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ ใช้เป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยาน เนื่องจาก
ปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีศูนย์ซ่อมอากาศยาน หากจะซ่อมเครื่องบินต้องนาเครื่องไปซ่อมที่ประเทศสิงคโปร์
การเปิด ศูนย์ซ่อมอากาศยานที่จังหวัดนครพนมจะช่วยให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง
อีกทั้งจังหวัดนครพนมมีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ผลิตนักบินที่มี
คุณภาพออกสู่สังคม จึงเป็นการดีที่จะมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการต่อยอดความรู้ด้านการซ่อมบารุงอากาศยานที่
เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับใบรับรองการทางานที่เป็นสากล
การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
จากเอกสารของสานักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดนครพนม (2558) ได้กล่าวถึงการดาเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดนของจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นศูนย์อานวย
ความสะดวกในการเข้าออกสินค้า ให้แก่ผู้มารับบริการซึ่งจังหวัดนครพนมจะใช้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน
การลงทุน (One Stop Service: OSS) มีที่ตั้งใกล้กับบริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม- คาม่วน)
2) จัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าของจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันด้านการส่งออก และรองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน ใกล้
กับบริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน)
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3) ทาโครงการสารวจแนวเส้น ทางตัดถนนเลี่ยงเมืองรอบสองและโครงการตัดถนนไปสู่ภู
กระแต เพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงกับสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) ได้อย่างสะดวก สามารถแยก
เส้นทางของการขนส่งไปสู่ด่านการค้าชายแดนกับการเข้าออกพื้นที่โครงการโดยไม่รบกวนกันและโครงการ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ทางบกและทางรางซึ่งก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชานชาลาสถานีรถไฟจาก
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น -จังหวัดนครพนม ที่มีปลายทางสิ้นสุดที่บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนมคาม่วน)
4) ทาโครงการศึกษาการจัดตั้งและออกแบบรายละเอียดศูน ย์การขนส่งชายแดนจังหวัด
นครพนม เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะการลดรถวิ่งเที่ยวเปล่า เป็นการจัดการขนส่ง
ที่มีเปู าหมายให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ อย่ างมีประสิทธิภ าพมากที่สุด อีกทั้งยังเพิ่มมูล ค่าทางการค้าระหว่าง
ประเทศ อันเนื่องมาจากการขนส่งและพิธีการทางการค้าที่ลดขั้นตอนและสร้างความสะดวกและประหยัด ใน
การขนส่ง ซึ่งขณะนี้ผลการศึกษาเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการนาเข้าพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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2.1.7 จังหวัดสงขลา
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก โดยถูกตั้งเปูาให้
เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดสงขลามี
ต้นทุนทางพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบริเวณชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้ ดังต่อไปนี้
1. จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ เนื่องจากมีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็น
ด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามลาดับ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับ
ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลาง (Klang) ของประเทศมาเลเซียได้ รวมถึงมีรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทางปา
ดังเบซาร์
2. จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและมาเลเซียในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้
(North-South Economic Corridor: NSEC)
3. เป็นจังหวัดที่มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล และ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
4. เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย ได้แก่อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือทางการค้าการค้าการลงทุนต่อเนื่องใน
แนวทางด่วนเหนือ-ใต้ (North-South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 552.3 ตารางกิโลเมตร ประกอบไป
ด้วย 4 ตาบลในอาเภอสะเดา คือ ตาบลสะเดา ตาบลสานักขาม ตาบลสานักแต้ว และตาบลปาดังเบซาร์
โดยในตาบลสะเดาและตาบลปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่านแดนที่สาคัญทั้ง 2 จุดเพื่อผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
ได้แก่ 1. ด่านศุลกากรสะเดา (ด่านนอก) ตาบลสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงกับรัฐเกดาห์ และ
2.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงกับรัฐเปอร์ลิส
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสาคัญของจังหวัดสงขลา
ที่มาของภาพ http://www.prsongkhla.com/prsongkhla-service/index.php/component/content/article/51-6/2/2558-8/486-15-61

1) เป้าหมายเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
เปูาหมายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการ
ส่งออก การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” นาไปสู่การวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด
สงขลาเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ออกเป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะเร่งด่วน ได้แก่ การดาเนินการสร้างท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2
2. ระยะยาว
ได้แก่ การสร้างทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย การจัดตั้ง
สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสงขลา การพัฒนารถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูา (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์)
และโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge)
นอกจากนี้ แ ล้ ว ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา ยั ง มี แ ผนการพั ฒ นากิ จ การเปู า หมายในด้ า นพื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษอีก 8 อย่าง ได้แก่
1. ยางพาราและผลิตภัณฑ์
2. เครื่องเรือน
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
4. เครื่องแต่งกายมุสลิม
5. แปรรูปอาหารและอาหารทะเล
6. อาหารฮาลาล
7. นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม
8. กิจการขนส่งทางราง
2) ยุทธศาสตร์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”
ส่งผลให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาดาเนินตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี(พ.ศ. 2557-2560) ซึ่งเน้น
เรื่องการสร้างรายได้ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้จังหวัดได้กาหนด
บทบาททางยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ให้เป็นคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม-โลจิ
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สติกส์สู่ตลาดโลก และจากการประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้จังหวัดสงขลาจาเป็นต้องพิจารณาการ
พัฒนาในระยะเร่งด่วน จึงได้กาหนดกิจกรรมและแผนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ 25582559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านการพัฒนาและขยายด่านศุลกากร ประกอบด้วย
1.1) การพัฒนาด่านสะเดา ซึ่งเป็นการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่บนพื้นที่ 574 ไร่ 3 ตารางวา
1.2) การพัฒนาด่านปาดังเบซาร์ โดยเป็นการปรับปรุงห้องน้าทั้งด้านขาเข้าและขาออก ห้อง
ละหมาด ห้องประชุมและห้องทางานเจ้าหน้าที่) รวมทั้งการขยายพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์เพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยขยายพื้นที่สถานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์แบบถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้(Relocatable System)
2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย
2.1) การก่อสร้างสถานีไฟฟูาสะเดาแห่งที่ 2 ในพื้นที่ตาบลสะเดา ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรด่าน
สะเดา
2.2) การก่อสร้างระบบประปาอาเภอสะเดา ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสานักขาม
2.3) การก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย สายบ้านไทย-จังโหลน ตาบล
สานักขาม-ตาบลปาดังเบซาร์เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมรองรับการขยายตัวของเมืองเสริมสร้างศักยภาพของ
การทาธุรกิจการค้าการลงทุน การผลิ ตและการท่องเที่ยวของภาคเอกชนประกอบการเตรียมความพร้อมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) ด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย
3.1) ประกาศการตั้ง Duty Free Zone โดยกาหนดเป็นพื้นที่ปลอดภาษีโดยนารูปแบบของ
เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียเป็นต้นแบบในการจัดทาโดยกาหนดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการใน
อันดับแรก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการจัดตั้งเขตพื้นที่การ
ประกอบการสินค้าปลอดภาษีเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะเดา
3.2) ขอสิทธิประโยชน์สาหรับนักลงทุนจาก BOI ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อจูงใจนักลงทุนทั้ง
ด้านภาษีและสิทธิการลงทุนต่างๆ ต้องมีความแตกต่างกับพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน โดยที่ภาคเอกชนเสนอขอรับ
สิทธิอัตราดอกเบี้ยพิเศษในการลงทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 2.5-3 ต่อปี และให้สิ ทธิพิเศษในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) อาเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมของพื้นที่และ
สามารถลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้ทันทีจากนโยบายรัฐบาลกาหนดให้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) เป็น
เมืองยางพารา (Rubber City)
3.3) ก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ในพื้นที่อาเภอสะเดา เพื่อรองรับกิจการขนส่ง การค้า
ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรองรับการพัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC)
3.4) จัดตั้งศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดย กาหนดสิทธิ
แรงงานต่างด้าวพิเศษนอกจากพื้น ที่อื่น เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้แ รงงาน ซึ่งประกอบด้วย แรงงานเมียนมา
กัมพูชา ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นผู้ใช้แรงงานที่ต้องอาศัยในพื้นที่ไม่สามารถไปกลับได้เหมือนกับพื้นที่
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เศรษฐกิจพิเศษอื่น ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทางานเป็นแรงงานต่างด้าวนาเข้า (MOU)
สัญชาติเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา
2.1.8 จังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด ตราด
จังหวัดตราดได้รับการประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ครอบคลุมพื้นที่อาเภอคลองใหญ่ รวมทั้งหมด 3 ตาบล คือ ตาบลคลองใหญ่
ตาบลไม้รูด และตาบลหาดเล็ก
แผนพั ฒ นาจั งหวัด ตราด พ.ศ. 2557 - 2560 ก าหนดต าแหน่ งที่ เป็ นจุ ด ยืน ทางยุ ทธศาตร์
(Positioning) ไว้ 3 ประการ ได้แก่
1) เมืองเกษตรปลอดภัย
2) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
3) ช่องทางการค้าชายแดน
โดยเน้นให้จังหวัดตราดเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (TRAT Green City) โดยการปูองกัน การฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และรักษาวิถีชีวิตชาวตราดให้คงอยู่ตลอดไป และมีความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน ในภาคการเกษตรเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและนาเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการให้กับเกษตรกร พัฒนาส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ผลผลิตที่สร้างสรรค์ ให้ความสาคัญด้านมาตรฐานการผลิต และการตลาด ตลอดจนใช้ศักยภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดตราด จึงได้กาหนดบทบาทและจุดยืนในการพัฒนา (Positioning) ในการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด ดังนี้ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าส่ง และขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศและการเป็น
ศูนย์กลางให้บริการการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค โดยมีแนวทางในการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่
1. การเป็นศูนย์สนับสนุนและให้บริการการนาเข้า-ส่งออก (Support service in
2. การเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบการขนส่งทางบก ทางน้าและทาง
อากาศ (Logistic Center)

42

ข้อมูลจาก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427692971

3. การเป็นศูนย์กลางให้บริการการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (Tourism Hub)
กาหนดกิจการเปูาหมาย ดังนี้
 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 กิจการโลจิสติกส์
 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 กิจการอบพืชและไซโล
 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
 กิจการผลิคอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสาหรับงานสาธรณูปโภค
 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย
 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับสินค้าอุปโภค
 กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า
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2.1.9 จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น จั ง หวั ด ชายแดน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออก
สูงสุดของประเทศไทยตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก หรือ EWEC เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว ด้วย
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับสองรองจากนครหลวง
เวียงจันทน์

แผนที่แสดงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ที่มาของภาพ http://www.thailandsez.com/th/เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเ/2-เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดา/
จังหวัดมุกดาหารถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดย
ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร 11 ตาบล ใน 3 อาเภอ ได้แก่
1. อาเมืองมุกดาหาร 5 ตาบล ได้แก่ ต.ศรีบุญเรือง ต.มุกดาหาร ต.บางทรายใหญ่ ต.ค้าอาฮวน
ต.นาสีนวน
2. อาเภอดอนตาล 2 ตาบล ได้แก่ ต.ดอนตาล ต.โพธิ์ไทร
3. อาเภอหว้านใหญ่ 4 ตาบล ได้แก่ ต.หว้านใหญ่ ต.ปุงขาม ต.บางทรายน้อย ต.ชะโนด
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ต่อมา จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการทบทวนพื้นที่ในเขต อ.คาชะอี และ อ.นิคมคาสร้อย ในด้านการ
เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมและได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อาเภอเมืองมุกดาหาร ขอเพิ่มเติม 7 ตาบล คือ ต.ค้าปุาหลาย ต.ดงมอน ต.บ้านโคก ต.โพนทราย
ต.ผึ่งแดด ต.กุดแข้ และ ต.ดงเย็น
2. อาเภอดอนตาล ขอเพิ่มเติม 3 ตาบล คือ ต.บ้านแก้ง ต.เหล่าหมี และ ต.นาสะเม็ง
3. อาเภอคาชะอี ขอเพิ่มเติม 7 ตาบล คือ ต.โพนงาม ต.คาชะอี ต.หนองเอี่ยน ต.น้าเที่ยง ต.บ้านซ่ง
ต.คาบก และ ต.เหล่าสร้างถ่อ
4. อาเภอนิคมคาสร้อย ขอเพิ่มเติม 5 ตาบล คือ ต.หนองแวง ต.กกแดง ต.นากอก ต.นิคมคาสร้อย
และ ต.โชคชัย
เป้าหมายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
การพั ฒ นาพื้น ที่จั งหวั ดมุ กดาหารในการเป็น พื้น ที่ เศรษฐกิ จ พิเ ศษ ได้ ดาเนิ นการภายใต้
ยุทธศาสตร์ “ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารเห็นว่าควรมีการลงทุนใน
3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การส่งเสริมสินค้าที่มียอดการส่งออกสูงลงทุนในพื้นที่ เพื่อจูงใจในการลดค่าใช้จ่ายในด้าน
การขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่
1. หน่วยประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลใน HARD DISK
2. มอเตอร์ส่วนประกอบยานยนต์
3. น้ามันเชื้อเพลิง
4. ผลไม้สด
5. รถยนต์นั่ง
6. แทงก์และส่วนประกอบ
7. อุปโภคบริโภคอื่น ๆ
8. ชิ้นงานทาด้วยพลาสติก
9. แผ่นโลหะ
10. ส่วนประกอบหัวอ่านคอมพิวเตอร์
มิ ติ ที่ 2 การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การผลิ ต ภาคเกษตร และอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจาก
การเกษตร เพื่อส่ งเสริมการผลิ ตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ได้แก่ การลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปเกษตรจาก ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ยางพารา การลงทุนตลาดกลางสินค้าเกษตร
คลังสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผ้า
ฝูาย ผ้าหมักโคลน ผ้าเย็บมือ เป็นต้น
มิติที่ 3 การส่งเสริมการลงทุนในด้านการบริการและการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์การแพทย์เอกชน
(Medical Hub) เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
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จังหวัดอยู่แล้ว การลงทุนในมหาวิทยาลัยนานาชาติ การลงทุนในภาคการบริการโรงแรม หรือการลงทุนใน
กิจการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
จากแนวทางการลงทุนดังกล่าว นาไปสู่การกาหนดกิจการเปูาหมายที่มีความเหมาะสมในการลงทุนใน
จังหวัดมุกดาหาร 5 ประเภทกิจการ เพื่อความสอดคล้องกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ คือ
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
3. กิจการโลจิสติกส์
4. นิคมหรือเขตอุสาหกรรม
5. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหารได้มีการขับเคลื่อนการทางานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายและยุทธศาสตร์อันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไปแล้วดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเขต
พัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษมุกดาหารให้ ส อดคล้ องกับศักยภาพการพัฒ นาและสภาพพื้ นที่ของจังหวัด รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบด้วย 5 คณะทางาน ได้แก่ 1)
คณะกรรมการอานวยการ 2)คณะทางานด้านสิทธิประโยชน์และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 3)
คณะทางานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง 4)คณะทางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด่านศุลกากร และ 5) คณะทางานด้านการกาหนดขอบเขตพื้นที่การลงทุน ผังเมือง และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
2. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้กับส่วน
ราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาท้องถิ่น
3. จัดทาแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร(ด้าน
เศรษฐกิจ) เป็นประธาน
4. จัดสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
5. ผลักดันโครงสร้างพื้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร อาทิ
1) โครงการปรับปรุงถนนสายมุกดาหาร–ธาตุพนม (ตอนแยกเข้าอาเภอหว้านใหญ่ – อาเภอ
ธาตุพนม) จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
2) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง บ้านนาไคร้ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ – อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
3) โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟทางคู่ จากจั ง หวั ด ขอนแก่ น มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
4) โครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
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2.1.10 จังหวัดหนองคาย
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
หนองคาย “เมืองน่าอยู่ประตูสู่อาเซียน” หนึ่งในจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มี
ทาเลที่ตั้งติดกับ แม่น้ าโขงและสาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นที่ตั้งของสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียง จันทน์) ซึ่งเป็นประตูการค้าและท่องเที่ยวสู่สปป.ลาวที่สาคัญ
ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมาเกือบ 6 หมื่นล้านบาท
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ในปลายปี 2558 นี้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ.โพนพิสัย อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.เมือง และ อ.สระใคร

www.thansettakij.com/content/14197

1) เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนให้เกษตรกรและครัวเรือนเกษตรกร ใช้ระบบการบริการจัดการแบบผสมผสานและได้
มาตรฐาน
3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรม การค้าและท่องเที่ยว
5. เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ตามชายแดน
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6. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน วัฒนธรรม ยืดหลักธรรม, รักศักดิ์ศรี, เคารพกฎหมาย,
เคารพผู้อื่น , มีประสิทธิภาพ ค่านิยม เศรษฐกิจพอเพียง, ซื่อสัตย์ สุจริต, มุ่งผลสัมฤทธิ์ , รักษา
ประเพณี, มีส่วนร่วม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายและวิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ “เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่ง
ของภาคอีสาน” สาหรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างคุณค่าและยกระดับ มาตรฐาน สินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการ

ในปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการสร้างรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน โดยมีหนองคาย
เป็นจุดเชื่อมต่อบริเวณภาคอีสาน ซึ่งจะมีการดาเนินการปี 2559 นี้
2.2 ต้นทุนทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด
นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเปูาหมายทั้ง 10 แห่งแล้ว ทาง
คณะวิจั ย ได้ศึ กษาข้อมูล พื้ น ฐานที่ส าคัญ เกี่ยวกับสั ง คม ภาษา และ วัฒ นธรรมในพื้นที่ที่ ระบุเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น “ต้นทุน” สาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และ การศึกษา
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ทั้งนี้ทางคณะวิจั ยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาใดๆ ก็ตามหากพัฒนาโดยคานึงถึงพื้นฐานต้นทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในพื้นที่นั้นๆ จะทาให้การพัฒนาดาเนินไปโดยง่ายและประสบความสาเร็จ
อย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกันกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ควรคานึงถึงพื้นฐานทาง
สังคม ภาษา วัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เปูาหมาย เนื้อหาในส่วนนี้จึงนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่ อ
การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สภาพทั่วไปทาง
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และ ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ภาษา ในแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้
2.2.1 จังหวัดเชียงราย
สภาพทั่วไปด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลาย เนื่องจากแหล่ง
ที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ และ สปป.ลาว ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความหลากหลาย
ทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายมีความเป็นอัตลักษณ์สามารถดารงชีวิต
ร่ว มกัน ได้อย่างสงบสุ ข ด้ว ยมิตรไมตรี ที่ดี นอกจากนั้น ประชาชนมีความเลื่ อมใสศรัทธาสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์เพื่อ
เสริมสร้างกาลังใจ และความเป็นศิริมงคลกับชีวิต ตลอดจนให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถสรุปได้
ดังนี้
1) ลักษณะทางสังคม
อาเภอแม่สาย
ประชากรในอาเภอแม่สาย มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา เนื่องจาก
ที่ตั้งของอาเภอแม่สายเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทาให้เกิดกลุ่มชาติพันธุ์สามารถเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยได้สะดวก กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดเด่น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลภาษาไทย กลุ่มตระกูลภาษาจีน
– ทิเบต และกลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเชียติก (มอญ – เขมร) นอกจากนั้น ยังมีประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ได้แก่ จีนฮ่ออพยพ จีนฮ่ออิสระ ไทลื้อ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาร์ ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากเมียนมาร์ บุคคลบน
พื้นที่สูง และชุมชนบนพื้นที่สูง
ลั ก ษณะทางสั งคม ส่ ว นใหญ่ขึ้ น อยู่ กับ การค้า ชายแดน เนื่ อ งจากอ าเภอแม่ ส ายตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ
ชายแดนของจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาร์ มีลาน้าแนวยาวขนานไปกับพรมแดนไทย130 กิโลเมตร
ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการขนถ่ายสินค้าในจีน – เมียนมาร์ ส่วนการค้าไทย เป็นประเภทการค้าส่งมากกว่าค้า
ปลีกปัจจุบันการค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายกับประชาชนตามแนวชายแดนจังหวัดท่าขี้เหล็กที่เดินทางเข้ามา
ที่อาเภอแม่สายโดยตรง อาเภอแม่สายเป็นแภอที่มีการค้าขายชายแดนสูงสุดของภาคเหนือ ในแต่ละปีมีมูลค่า
การส่งออกสินค้านับพันล้านบาท สินค้าส่งออกที่สาคัญได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง
เครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟูา ผ้าทอ ผ้าผืน เครื่องดื่ม รถยนต์ ยางรถยนต์ น้ามันหล่อลื่น น้ามันพืช ยารักษาโรค ผง
ชูรส สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้านาเข้า ได้แก่ เห็ดโคน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา ผ้าทอ ฝูา ย เสื้อผ้าสาเร็จรูป ดอกไม้
สด สินค้าเบ็ดเตล็ด
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อาเภอเชียงแสน
ประชากรในอาเภอเชียงแสนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ในอาเภอเชียงแสนมีความ
หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง มีชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น จีนฮ่อ ไทใหญ่ และชนกลุ่มน้อย ได้แก่ เผ่าอีก้อ
เผ่าเย้า เผ่าม้ง (แม้ว) (อดีตทหารจีนคณะชาติผู้พลัดถิ่น สัญชาติเมียร์มาร์ ไทลื้อ ) คนเชื้อสายไทยในแคว้นสิบ
สองจุไทย สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย (ผู้ใช้แรงงานจากต่างด้าว)
บุคคลสัญชาติเมียนมาร์และลาว
ลักษณะทางสังคมของอาเภอเชียงแสน เป็นวิถีชี วิตสังคมเกษตรกรรม เช่น ทาไร่ ทานา และทา
สวนผลไม้ รองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ การประมง มีการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลา เพื่อการ
บริ โ ภคและจ าหน่ า ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ประเภทหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า น เช่ น ผ้ า ทอพื้ น เมื อ ง
เครื่องปั้นดินเผา และของชาร่ วย ซึ่งผลิตได้จากหมู่บ้านวังลาว และ บ้านสบคา ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน
อาเภอเชียงแสนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยใช้แหล่งทุนจากกองทุน
หมู่ บ้ า น หรื อ อื่ น ๆ ของชุ ม ชน เพื่ อ เชื่ อ มโยงสิ น ค้ า ของชุ ม ชนสู่ ต ลาดทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
อาเภอเชียงของ
อาเภอเชี ย งของเป็ น ชายแดนที่ กั้ น อาณาเขตระหว่ า งประเทศไทยและ สปป. ลาว จึ งท าให้
ประชากรประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวไทยพื้นเมือง ไทลื้อ จีนฮ่อ และชาวไทยภูเขาต่าง ๆ เช่น ม้ง
เมี่ยน ลาหู่ (มูเซอ) ขมุ อ่าข่า เป็นต้น สภาพสังคมของอาเภอเชียงของเป็นวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรม การทาไร่
ทาสวน เช่น ข้าว ลาไย ส้มเขียวหวาน ข้าวโพด ขิง ถั่ว รองลงมาคือการทาประมงน้าจื ด รับจ้าง การค้าขาย
ชายแดน นอกจากนั้น อาเภอเชียงของยังมีศูนย์หัตถกรรมบ้านสถาน และศูนย์ผ้าทอไทลื้อ ตาบลศรีดอนชัย ที่
ได้รั บ การส่ งเสริ มโดยใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่น มาพัฒ นาเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้ กับ
ครอบครัวและชุมชน
2) ภาษา
ภาษาพูด
ใช้พูดจากันเรียกว่า คาเมือง เนื่องจากเชียงรายเคยเป็นเมืองร้างผู้คนนานเกือบร้อยปี ได้มีการ
ฟื้นฟูบ้านเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2384 โดยได้เกณฑ์ราษฎรจากเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ตาก
แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และชนเผ่าไตใหญ่ ไตลื้อ ไตยอง และไตขืน (เขิน) ซึ่งอพยพจากเชียงตุง และสิบสองปันนา
รวมทั้งชาวลาวจากประเทศลาว ได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน ดังนั้นส าเนียงพูดของชาวเชียงรายจึงมีความ
หลากหลายทางสาเนียงในพื้นที่ต่างๆ
ภาษาเขียน
เชียงรายก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดทางภาคเหนืออื่น ๆ คือมีภาษาเขียนที่เรียกว่าอักขระล้านนา
หรือตัวเมือง อักษรล้านนามีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีของอินเดีย มีการจัดระบบของหลักภาษาคล้ายกับ
ภาษาบาลี อักษรล้านนามีรูปทรงกลมปูอมคล้ายอักษรพม่าและมอญ แต่หลักการทางภาษาไม่เหมือนกัน
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3) ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีโล้ชิงช้า
ประเพณีโล้ชิงชา หรือชาวอ่าข่าเรียกว่า “แย้ขู่อ่าเผ่ว” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่บ้านปุาสัก หมู่ 7
ตาบลโปุงผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเริ่มประเพณีช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน
ของทุกปี เป็นช่วงเดียวกันกับที่นาข้าวกาลังงอกและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ชาวอาข่าจะดายหย้าในไร่ข้าวเป็นครั้ง
สุดท้ายเพื่อรอการเก็ บเกี่ยว ประเพณีโล้ชิงชาเป็นประเพณีที่สาคัญของชาวอาข่า ด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการ
ส่งเสริมความรู้ และเกี่ยวพันกับการดารงชีวิตประจาวันของชาวอาข่า
ประเพณีนมัสการพระมหาชินเจ้าดอยตุง
ประเพณีนมัสการพระมหาชินเจ้าดอยตุง เป็นประเพณีชาวล้านนา รวมทั้งชาวไทยใหญ่ในเมียน
มาร์ ถือปฏิบัติสืบต่อกันต่อมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ช่วงประเพณีไหว้พระธาตุ คือ ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือนสี่หรือเดือนหกเหนือของทุกปี ซึ่งถือเป็นประเพณีสาคัญที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้แก่ ชาวเชียงราย ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง ชาวเฉียงตุง จากรัฐฉาน ประเทศ
เมียนมาร์ ชาวหลวงพระบาง จาก สปป.ลาว รวทั้งชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนจะหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการพระ
ธาตุดอยตุง ทาพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอให้พระธาตุดารงอยู่อย่างมั่นคงถาวร
รวมทั้งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครอง และยังความเป็นสิริมงคลแก่ผู้คนที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุ
พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช
การประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชจะจัดขึ้นทุกปีราววันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ กลุ่ม
ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จะมาร่วมขบวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช ทาบุญสืบชะตาและทาพิธี
นพเคราะห์ เชื่อว่าเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคล ประเพณีดังกล่าวเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของคนแม่สายที่มีความ
หลากหลายในชาติพันธุ์ ความเชื่อให้มาอยู่ด้วยกันภายใต้ความคุ้มครองของพระเจ้าพรหมมหาราชที่เป็นผู้สร้าง
เมืองและผู้ปกปักรักษาเมืองแม่สายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีแข่งเรือเมืองเชียงแสน
ประเพณีแข่งเรือเมืองเชียงแสน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 1718 เมษายน เดิมการแข่งเรือมีการตั้งกติกาโดยให้ชาวบ้านเป็นคณะกรรมการการตัดสิน และได้เชิญฝีพาย
อาเภอเชียงของ และมีการมอบรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจในการแข่งขันให้น่าสนใจมากขึ้น ต่อมาได้มีการยก
ประเพณีการแข่งเรือขึ้น จนกลายเป็นมหกรรมสงกรานต์ประเพณีการแข่งเรือเมืองเชียงแสนที่ได้รับความสนใจ
ของผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างถิ่น เช่น จังหวัดน่าน แพร่ และพะเยา เป็นต้น ประเพณีการแข่ งเรือจึงเป็นประเพณีที่
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม และการท่องเที่ยวในอาเภออเชียงแสน จนถึงปัจจุบัน
ประเพณีฮ้องขวัญนกเป็ดน้า
ประเพณีฮ้องขวัญนกเป็ดน้าและประเพณีสืบชะตาทะสาบเชียงแสน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเ วณทะเลสาบเชียงแสน ซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนองบงคาย
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุม จึงทา
ให้มีนกเป็ดน้าอพยพมาพักอาศัยเป็นจานวนมาก งานประเพณีฮ้องขวัญนกหรือการบายศรีรับขวัญนก จะมีการ
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จัดขึ้นพร้อมกับพิธีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน โดยจะประกอบการพิธีจัดไหว้สาพยาแสนภู ประกอบพิธีทาง
ศาสนา จัดสวดนพเคราะห์ สะเดาะเคราะห์ พิธีสืบชะตาเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อนุรักษ์นกเป็ดน้า และ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวอาเภอเชียงแสน
ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก
ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก เป็นประเพณีพื้นบ้านของท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ ชาวประมงหรือพรานล่าปลาบึกบ้านหาดไคร้ ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงได้มีพิธี
บวงสรวงในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาบึก กาลังผสม
พันธุ์ และว่ายทวนน้าขึ้นไปวางไข่ที่ทางต้นน้าในประเทศจีน โดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาที่มีเทพคอยคุ้มครองอยู่
พิธีบวงสรวงจะกระทาบริเวณชายหาดริมแม่น้าโขง โดยมีศาลเพียงตาและมีรั้วรอบทั้งสี่ด้าน ที่มุมรั้วทั้งสี่จะผูก
ต้นกล้วย ต้นอ้อยไว้ ส่วนบนศาลเพียงตาจะมีเครื่องเซ่นบวงสรวง ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน สุรา อาหาร
และผลไม้ การทาพิธีบวงสรวงก่อนการจับปลาบึกเป็นการสร้างกาลังใจ ความเป็นสิริมงคล และโชคลาภแก่
ชาวประมง ตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบกันมาทุกปี
2.2.2 จังหวัดนราธิวาส
1) ลักษณะภาษา / วัฒนธรรมของกลุ่มประชากรในพื้นที่
ภาษามลายูปาตานี
ประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและในอาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จานวนร้อยละ 83 พูดภาษามลายูปาตานีและ
นับถือศาสนาอิสลาม (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ 2544, และ 2547) ประชากรกลุ่มนี้มีอุปสรรคในการเรียน
และนักเรียนจานวนมากไม่ประสบความสาเร็จในการศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นจากปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างไป
จากภาษาและวัฒนธรรมของคนส่วนกลาง ดังนั้นจึงมีปัญหาในการสื่อสารด้วยภาษาราชการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ความแตกต่างของภาษาแม่และภาษาราชการเป็นความแตกต่างของระบบ
วิธีคิด วิธีทาความเข้าใจ ซึ่งเป็นต้นทุนทางภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของแต่ละกลุ่มชน
จากการสารวจสถานการณ์การใช้ภาษาของคนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผล
การศึกษาลักษณะภาษามลายูปาตานี มีความสอดคล้องกันเนื่องจากเห็นได้เด่นชัดว่าคนไทยในสาม จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการใช้ภาษามลายูปาตานีเป็นหลักในชีวิตประจาวัน มีความสามารถในภาษาของตนเองเป็น
อย่ างดี รวมทั้ งมี ทั ศนคติที่ดีต่ อภาษามลายู ปาตานีข องตนมากที่สุ ด (รองลงมาคื อภาษาไทยปนมลายูถิ่ น
ภาษาไทยกลาง ภาษามาเลเซีย และภาษาไทยถิ่นใต้) นอกจากนี้จากสถิติการใช้ภาษาและทักษะความสามารถ
ทางภาษา พบว่าคนไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ภาษามาเลเซียน้อยกว่าภาษาไทยมาก
แสดงให้เห็นว่าคนในพื้นที่นั้นมีความใกล้ชิดกับภาษาไทยมากกว่า และเห็นความจาเป็นและให้ความสาคัญกับ
ภาษาไทยมากกว่าภาษามาเลเซียซึ่งการให้ความสาคัญนี้แสดงให้เห็นจากความคิดเห็นที่สนับสนุนการใช้ภาษา
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มลายูปาตานีอักษรไทยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาไทยของเยาวชนในพื้นที่ ของตนเอง (สุวิไล เปรม
ศรีรัตน์ และคณะ, 2550)
ในสังคมทั่วไปจะมีการเรียกภาษามลายูปาตานีนี้ว่า ภาษายาวี ภาษาอิสลาม ภาษาแขก ภาษา
มลายูถิ่น และภาษามลายูถิ่นปัตตานี อันที่จริง “ยาวี” ไม่ใช่ชื่อภาษา แต่หมายถึงอักษรอาหรับที่ถูกนามา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนคาภาษามลายู ส่วน “อิสลาม” เป็นชื่อศาสนาไม่ใช่ชื่อภาษา บ่อยครั้งที่คนไทยพุทธ
เรียกภาษามลายูปาตานีนี้ว่า “ภาษาแขก” ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของภาษามากนักเพราะสาหรับพวกเขา คา
ว่า “แขก” แฝงไว้ด้วยความหมายของการดูถูกเหยียดหยามคาว่า “ภาษามลายูถิ่น ” ก็บอกแต่เพียงว่าเป็น
ภาษาถิน่ ของภาษามลายู มีความหมายกว้างๆ โดยไม่ได้บ่งบอกว่าใช้กันในพื้นที่ใด ส่วนคาว่า “ ภาษามลายูถิ่น
ปัตตานี” มีความหมายว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษามลายูที่ใช้กันในพื้นที่ปัตตานี ถ้าดูตามความหมายของคาแล้ว
“ปั ต ตานี ” ก็ห มายถึ งอาณาเขตพื้ น ที่ข องจั ง หวัด ปั ตตานีใ นปัจ จุ บั น และไม่ไ ด้ ห มายรวมถึง จั งหวั ดยะลา
นราธิวาส และบางอาเภอของจังหวัดสงขลา แต่ภาษามลายูปาตานีในที่นี้เป็นภาษามลายูถิ่นที่ใช้กันในพื้นที่ที่
เป็นอาณาเขตของ “เมืองปาตานี” ในอดีต ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในปัจจุบัน
ดังนั้นภาษามลายูถิ่นนี้จึงน่ าจะเรียกว่า “ภาษามลายูปาตานี” เพื่อให้กินความได้ครอบคลุมและครบถ้วน(แว
มายิ ปารามัล, 2551)
นอกจากนี้ ใ นทางภาษาศาสตร์อ าจจะถื อ ได้ ว่า ภาษามลายู ถิ่น ที่ ใ ช้ พู ด กั น ในชุ ม ชนชานเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ บ้านคลองหนึ่งแก้วนิมิต บ้านสวนพริกไทย และบ้านบางโพ จังหวัดปทุมธานี และ
บ้านท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี เป็นภาษาถิ่นย่อยของภาษามลายูปาตานี ทั้งนี้เนื่องจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็น
เชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาษาของพวกเขาก็มีความ
แตกต่างจากภาษามลายูปาตานีอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นในด้านเสียง ความหมาย และโครงสร้างประโยค ทั้งนี้
เนื่องจากมีวิวัฒนาการทางภาษาที่แตกต่างกัน
สาหรับชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกภาษาของตนเองว่า บาซอ 'นายู หรือบา
ฮาซอ 'นายู แปลว่า ภาษามลายู (บาซอ/บาฮาซอ แปลว่า ภาษา) และเรียกตนเองว่า “ออแรฺ'นายู” แปลว่า คน
มลายู (คาว่า 'นายู เป็นคาลดรูปของคาว่า มลายู นั่นเอง)
ภาษาเจ๊ะเห
ภาษาไทยถิ่นใต้สาเนียงตากใบ หรือภาษาเจ๊ะเห เป็นภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มหนึ่งที่พูดกันมากตั้งแต่
อาเภอปานาเระ อาเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะ
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงในเขตอาเภออื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาสด้วย นอกจากนี้ ภาษาเจ๊ะเห ยัง
ใช้พูดกันในกลุ่มคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันของมาเลเซียด้วย ถือเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ที่มีเอกลักษณ์
พิเศษ มีการคาที่แตกต่างจากภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไปค่อนข้างมากคาพูดและสาเนียงภาษาได้ สร้างความพิศวงแก่
ชาวใต้ด้วยกันเองรวมไปถึงชาวไทยกลุ่มอื่นด้วย คือสาเนียงพูดเสียงชาวใต้ผสมกับภาษากับภาษาไทยถิ่นเหนือ
เช่นถ้าชาวตากใบถามว่ามาทาไม เขาจะพูดว่า “มาเยียได” ปลายประโยคทอดเสียงยาวว่า “มาเยียด้าย”

53

ภาษานี้เป็นภาษาที่มีผู้พูดอาศัยกระจายในวงกว้าง ชื่อเรียกของภาษานี้จึงมีให้เรียกต่างๆกันไป
อย่าง ภาษาเจ๊ะเห มาจากชื่อตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ภาษาไทยถิ่นใต้สาเนียงตากใบ เป็น
คาเรียกในวงกว้าง ชี้เฉพาะว่าภาษานี้มีผู้พูดกลุ่มใหญ่อยู่ในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หรือภาษาตุมปัต ที่
เรียกในกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันที่มีคนเชื้อสายไทยเป็นจานวนมาก
ภาษาพิเทน
ภาษาพิเทนเป็นรอยต่อระหว่างภาษาไทยถิ่นใต้กับสาเนียงตากใบ พร้อมกับอิทธิพลของภาษา
มลายูปาตานีที่รายล้อม ทาให้สาเนียงพิเทนเกิดการผสมผสานระหว่างภาษาไทยถิ่นใต้กับภาษาตากใบ และได้
นาคามลายูปาตานีมาใช้ จนภาษามลายูปาตานีมีอิทธิพลมากต่อภาษาพิเทน
หากนาลักษณะโครงสร้ างของคาและการสร้างคาในภาษาพิเทนมาเปรียบเทียบกับภาษาไทย
มาตรฐาน จะเห็นได้ว่า 1) ภาษาพิเทนมีโครงสร้างของคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์เหมือนกับภาษาไทย
มาตรฐาน 2) ภาษาพิเทนมีลักษณะการสร้างคาซ้า คาซ้อนและคาประสมเหมือนกับภาษาไทยมาตรฐาน
3) การเรียงลาดับคา คาบางคาในภาษาพิเทนจะเรียงลาดับคาสับที่กับภาษาไทยมาตรฐาน 4) การสร้างคา
ภาษาพิเทนบางคาจะนาเอาคาภาษามลายูปาตานีมาประสมกับคาภาษาไทย เป็นต้น
ปั จ จุ บั น คนในต าบลพิ เ ทนพู ด ภาษาพิ เ ทนน้ อ ยลง ส่ ว นมากจะใช้ ภ าษามลายู ป าตานี ใ น
ชีวิตประจาวัน ตามความนิยมของผู้ใช้ภาษาส่วนใหญ่ การใช้ภาษาเดิมของถิ่นนี้มีคงมีใช้กันบางหมู่บ้าน ซึ่งผู้ที่
สามารถใช้สาเนียงพิเทนได้ดีคือ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อายุน้อยกว่านี้บางคนไม่ยอมพูดภาษาของตน หรือพูดได้
ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะคาศัพท์บางคาไม่สามารถบอกได้ว่าภาษาเดิมใช้ว่าอย่างไร และจะใช้คาศัพท์ในภาษา
มลายูปาตานีแทน จนคิดว่าภาษามลายูปาตานีเป็นของตนเอง(มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, ออนไลน์)
2) ด้านสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
ในจังหวัดนราธิวาสมีสังคมแบ่งออกได้ตามภาษาและศาสนาเป็น 3 รูปแบบคือสังคมชุมชนที่พูด
ภาษมลายูปาตานีและนับถือศาสนาอิสลามสังคมชุมชนที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธ และสังคมชุมชน
ที่พูดภาจีนและนับถือศาสนาอื่นเช่นพุทธและคริสต์
ประชากรจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูดั้งเดิมชาวไทยเชื้อสายจีนและชาว
มาเลเซียอพยพจากมาเลเซียศาสนาที่ นับถือประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 82% ศาสนาพุทธ 17 %
นับถือศาสนาคริสต์และอื่นๆ 1% สังคมที่พูดภาษามลายูปาตานีและนับถือศาสนาอิสลามมักตั้งบ้านเรือนอยู่
เป็นกลุ่ม ไม่ปะปนกันถ้าจาเป็นก็จะอยู่ปะปนกันบ้างการนับถือศาสนาต่างคนต่างปฏิบัติศาสนากิจของตนไป
ไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันโดยสันติมีบ้างที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องเล็กน้อย
ปัจจุบันผู้ที่พูดภาษามลายูปาตานีก็สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่เพราะการศึกษาสูงขึ้น
กว้างออกไปตามความเจริญของท้องถิ่นและความจาเป็นที่ต้องประกอบอาชีพสัมพันธ์กันสาหรับชาวพุท ธที่พูด
ภาษาไทยก็สามารถพูดภาษาถิ่นได้ นับเป็นวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมแห่งยุคโลกาภิวัตน์รูปแบบของชุมชนมัก
เกิดขึ้น โดยถือศาสนาเป็นศูนย์กลางเช่น วัดมัสยิดหรือสุเหร่าเพราะต้องอาศัยคนที่รวมกันเข้าเป็นชุมชนที่
สนับสนุนค้าจุน ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
และไม่แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆเช่นการแต่งกายการขึ้นบ้านใหม่วันสงกรานต์การบวชนาควันออกพรรษา
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ประเพณีเดือนสิบ(วันสารทไทย) และประเพณีลอยกระทงชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะมีวัฒนธรรมและ
ประเพณีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับจังหวั ดอื่นๆสาหรับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีความแตกต่างกัน
ไป
การแต่งกายชาวนราธิวาสปัจจุบันแต่งกายตามหลักศาสนาที่ตนนับถือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็
แต่งกายแบบที่นิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไปสาหรับมุสลิมที่คงแก่เรียนในทางศาสนามักนิยมแบบชาวอาหรับก็มี
อยู่เป็นอันมากจะเห็นอยู่ทั่วไปผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็แต่งกายตามแบบของชาวไทยที่นิยมโดยทั่วไปชาวพุทธไม่
นิยมแต่งกายแบบชาวฮินดูหรือชาวอินเดียอันเป็นแหล่งของศาสนาพุทธชาวพุทธในชนบทแต่งกายแบบไทยแท้
ตามสบาย ถ้าอยู่ในเมืองก็แต่งกายแบบสากลหรือตามที่ทางราชการไทยบัญญัตินิยมค่อนข้างไปทางยุโรป
ประเพณี ช าวไทยพุทธที่ยึ ดถือปฏิบัติกันในท้องถิ่นอาทิประเพณีชิงเปรตประเพณีบังสุ กุล บั ว
ประเพณีลาซังประเพณีลากพระประเพณีกินวานฯส่วนประเพณีของชาวไทยมุสลิมที่ยึดถือปฏิบัติกันในท้องถิ่น
อาทิประเพณีมาแกปูโละประเพณีการเข้าสุนัตประเพณีวันฮารีรายอประเพณีวันเมาลิดประเพณีกวนอาซูรอ
เป็นต้น
2.2.3 จังหวัดสระแก้ว
จากโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
ในเขต จังหวัดสระแก้ว (สิริกมล สายสร้อย และคณะ , 2545) พบว่ามีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
ชาวลาว เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในจังหวัด สัดส่วนร้อยละ 70 ของประชากรทั้งจังหวัด และส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ชุมชนบ้านประจันตคาม โดยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอรัญประเทศ
ชาวญ้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในเขต อ.อรัญประเทศ
ชาวจีน
ชาวเวียดนาม
ชาวเขมร กลุ่มชนเชื้อสายเขมรที่ตั้งถิ่นฐานใน จ.สระแก้ว ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มชาวเขมร
ใน อ.ตาพระยา กลุ่มชาวเขมรบ้านละลมติม อ.โคกสูง และกลุ่มชาวเขมรบ้านตุ่น อ.โคกสูง
แผนที่กลุ่มภาษาและชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ , 2547) พบว่าใน
จังหวัด สระแก้ว เรียงตามลาดับจานวนภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุด ดังนี้
1) ไทยกลาง
2) ลาวอีสาน อาศัยอยู่แถบ อ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร อ.เขาฉกรรจ์
3) ไทยโคราช
4) เขมรถิ่นไทย (เขตอ.ตาพระยา) อาศัยอยู่แถบ อ.ตาพระยา อ.โคกสูง บ้านตุ่น บ้าหนองบัวเหนือ ต.
บ้าน ด่าน อ.อรัญประเทศ และบางต าบลของ อ.คลองหาด
5) ญ้อ (อ.อรัญประเทศ) อาศัยอยู่แถบ อ.อรัญประเทศ ต.คลองน้ าใส ต.เมืองไผ่ ต.ท่าข้าม ต.ผ่าน
ศึกษาและในเขตเทศบาล ต.อรัญประเทศ ยกเว้นในตลาด อ.อรัญประเทศ
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6) กูย-กวย อาศัยอยู่แถบ บ้านฝักมืด ต.คลองหินปูน อ.วังน้าเย็น หมู่ 6 หมู่ที่ 10 ต.เขาสามสิบ อ.
เขา ฉกรรจ์ และบ้านน้อยละลมติม ต.โคกสูง บ้านกุดเกย ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
7) ผู้ไทย
8) พวน
2.2.4 จังหวัดกาญจนบุรี
จากการสัมภาณ์คุณชาลี สารองทรัพย์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (25 สิงหาคม 2560 ) ให้ข้อมูลว่ามีผู้พูดภาษาพม่า มอญ กะเหรี่ยงเป็น
ส่วนมาก บางส่วนเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว แต่บางส่วนเป็นเด็กจากฝั่งพม่าซึ่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนไทย และ
จากงานแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ,2547) มีข้อมูลในอ.เมือง
กาญฯ ว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์พวน ลาวอีสาน ไทยกลาง มอญ กะเหรี่ยงโปว อย่างไรก็ตามพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในจ.กาญฯ เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆที่ประกอบด้วย 2 ตาบลในอาเภอเมือง หากต้องการข้อมูลที่ชัดเจน จาเป็นต้อง
ลงพื้นที่สารวจ
2.2.5 จังหวัดตาก
จากงานแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยสุวิ ไล เปรมศรีรัตน์และคณะ (2547) ใน
ส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากใน 3 อาเภอดังกล่าว มีกลุ่มชาติพันธุ์ดังต่อไปนี้
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาเภอแม่สอด ได้แก่ ภาษาไทยกลาง และมีภาษากลุ่มชาติพันธุ์อื่นอีก
ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ พม่า ม้งขาว ม้งลาย ละหู่นะ
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาเภอแม่ระมาด ได้แก่ ภาษากะเหรี่ยงสะกอ และภาษาพม่า
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาเภอพบพระ ได้แก่ ภาษากะเหรี่ยงสะกอ ภาษาพม่า ม้งขาว ม้งลาย
พม่า และไทยกลาง
2.2.6 จังหวัดนครพนม1
1) ลักษณะประชากร
จังหวัดนครพนมมีประชากรทั้งสิ้นกว่ า 700,000 คน (จากการสารวจปี 2553) แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 12 อาเภอ 97 ตาบล 1,123 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา,
ทาไร่, ทาสวน, เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง

1

สานักงานจังหวัดนครพนม. (ม.ป.ป.). บรรยายสรุปจังหวัดนครพนม, 25 ธันวาคม 2560.
http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/nakhonphanom53.pdf.
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ลักษณะประชากรจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 7 เผ่า ได้แก่ ไทย ลาว ผู้ไท ญ้อ โซ่ กะเลิง และ
แสก นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และเวียดนามร่วมอาศัยอยู่ ทุกชนเผ่าและทุกเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ และยังคงมีความพยายามรักษาประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง
2) สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครพนม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ได้แ ก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูลังกา
น้าตกตาดขาม น้ าตกตาดโพธิ์ หาดดอนแพง อาเภอบ้านแพง ดานสาวคอย อาเภอนาแก เป็นต้น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น พระธาตุท่าพนม พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประสิทธิ์ พระ
ธาตุมหาชัย พระธาตุศรีคูณ เป็นต้น
ประเพณี
ประเพณีที่ส าคั ญในจั ง หวั ดนครพนมได้แ ก่ ประเพณีแ สกเต้น สาก ประเพณี ไหลเรือไฟ และ
ประเพณีโซ่ทั่งบั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ประเพณี แ สกเต้ น สากเป็ น ประเพณีของชนเผ่ าแสก อาศัยอยู่ในบ้านอาจสามารถตาบลอาจ
สามารถห่างจากตัว เมืองนครพนมประมาณ 4 กิโลเมตรเป็นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่เต้นกันเป็นประจาทุกปีใน
เดือน 3 ขึ้น 2 ค่า การเต้นสากนอกเทศกาลจะต้องทาพิธีขอขมาก่อนโดยใช้หัวหมูเงิน 20 บาทและเหล้าทาพิธี
ที่ศาลเจ้าประจาหมู่บ้าน โดยการเสี่ยงทายใช้ไม้สีถ้าไม้สีเดียวกันถือว่าเจ้าไม่อนุญาต การเต้นแสกเต้นสากใช้ไม้
ยาวทาสีแดงสลับขาวเรียก “สาก” นาด้วยเสียงกลองจังหวะเร็วผู้เต้นจะซอยเท้าถี่ๆลงไปตามจังหวะการ
กระทบไม้คล้ายกับการเต้นลาวกระทบไม้แต่เร็วกว่ามาก
ประเพณีไหลเรือไฟในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดของทุกปีจังหวัดนครพนมจะมีการจัดงานประเพณีไหล
เรือไฟซึ่งการไหลเรือไฟถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิก ชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้ง
โบราณประเพณีไหลเรือไฟบางทีเรียกว่าล่องเรือไฟลอยเรือไฟหรือปล่อยเรือไฟซึ่งเป็นลักษณะที่เรือไฟเคลื่อนที่
ไปเรื่อยๆเรือไฟหรือเฮือไฟหมายถึงเรือที่ทาด้วยท่อนกล้วยไม้ไผ่หรือวัสดุที่ลอยน้ามีโครงสร้างเป็นรูปร่างต่างๆ
ตามความต้องการเมื่อจุดไฟเปลวไฟจะลุกเป็นรูปร่างตามโครงสร้างนั้นๆงานประเพณีไหลเรือไฟจะมีขึ้นใน
เทศกาลออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่าเดือน 11โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บน
ฝั่งแม่น้านัมมทานทีในแคว้นทักขิณาบทประเทศอินเดีย (ปัจจุบันเรียกว่า“แม่น้าเนรบุททา”)
ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าในครั้งนี้พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพ
ของนาคเมื่อเสด็จกลับพญานาคทูลขอให้พระองค์ประทับรอยพระบาทไว้ณริมฝั่งแม่น้านัมมทานทีพระองค์จึง
ได้ประทับรอยพระบาทไว้ตามประสงค์ของพญานาครอยพระบาทที่ทรงประทับไว้นี้เป็นที่เคารพของเทวดา
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มนุษย์ตลอดจนถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ต้องการบุญกุศลด้วยเหตุนี้การไหลเรือไฟจึงถือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธ
บาท
โซ่ทั่งบั้งเป็นประเพณีของชาวโซ่ (โส้) ซึ่งเป็นชนเผ่าๆหนึ่งของจังหวัดนครพนมชาวโซ่มีภาษาเป็น
ของตนเองการเต้นโซ่ทั่งบั้งเป็นการราในงานศพเพื่อส่งวิญญาณผู้ตายให้ไปสุขสบายในชาติหน้าการรามีทั้งชาย
และหญิงหมู่บ้านชาวโซ่มีอยู่ที่บ้านโพนจานอาเภอโพนสวรรค์โดยเดินทางไปตามถนนนครพนม – ท่าอุเทน
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน - กุสุมาลย์ 25 กิโลเมตรชนเผ่าโซ่มีกระจายอยู่ในหลายอาเภออาทิที่อาเภอ
ท่าอุเทนอาเภอศรีสงครามและอาเภอนาแก(สานักงานจังหวัดนครพนม, ม.ป.ป. : ออนไลน์)
3) ภาษา
จากงานแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ,2547) ใน
ส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมใน 2 อาเภอดังกล่าว มีกลุ่มชาติพันธุ์ดังต่อไปนี้
กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาเภอเมืองนครพนม มีภาษาหลักคือภาษาลาวอีสาน และมีภาษากลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นอีกได้แก่ กลุ่มผู้ไท กลุ่มกะเลิง กลุ่มแสก กลุ่มญ้อ กลุ่มเวียดนาม และกลุ่มโซ่
กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาเภอท่าอุเทน มีภาษาหลักของกลุ่มลาวอีสาน และมีภาษากลุ่มชาติพันธุ์
อื่นอีกประกอบไปด้วย กลุ่มญ้อ กลุ่มกะเลิง กลุ่มโซ่ กลุ่มผู้ไท และกลุ่มเวียดนาม
2.2.7 จังหวัดสงขลา
ด้านภาษา
จากการศึกษาของ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ (2547) พบว่า ภาษาไทยถิ่นใต้เป็นภาษาหลัก
ในพื้นที่ทุกอาเภอของจังหวัดสงขลา ในขณะที่ในอาเภอบางกล่า อาเภอควนเนียง อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอ
สทิงพระ มีผู้พูดภาษาลาวอีสานอาศัยอยู่รวมกันด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้พูดภาษามลายูถิ่นกระจายตัวอยู่ใน
หลายอาเภอ โดยเฉพาะในอาเภอที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย เช่น อาเภอนาทวี อาเภอเทพา อาเภอสะเดา
อาเภอสะบ้าย้อย และ อาเภอจะนะ ส่วนอาเภอที่อยู่ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียไปทางตอนเหนือของ
จังหวัดสงขลาก็พบว่ามีผู้พูดภาษามลายูถิ่นอยู่ด้วย เช่นในพื้นที่อาเภอระโนด อาเภอควนเนียง และ อาเภอนา
หม่อม
ด้านวัฒนธรรม
จากรายงานสรุปของจังหวัดสงขลา (2559) พบว่า จังหวัดสงขลามีประชากรส่วนใหญ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 63.42 ส่วนศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 33.42 ส่วนศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาคริสต์
ศาสนาฮินดู ศาสนาสิกข์ ศาสนาบาไฮ และความเชื่ออื่น ๆ ) คิดเป็นร้อยละ 3.16
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การจัดการศึกษาในจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลามีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลายหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยรูปแบบการจัดการศึกษามีทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา
ด้านการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีการกระจาย ตั วอยู่ในอาเภอต่างๆ ของจังหวัด
สงขลา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่และอาเภอจะนะมากที่สุด และอาเภอเทพาตามลาดับ ส่วนอาเภอ
สะเดาเป็นพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น มีจานวนโรงเรียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลามีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 23
แห่ง เป็นการให้บริการทางการศึกษาด้านอาชีพซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบ จานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา วิทยาลั ย ประมงติณสู ล านนท์ วิทยาลั ยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลั ยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจัดการศึก ษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปทส. รวมทั้งจัดการศึกษา
วิชาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ประชาชนในจังหวัดด้วยการรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้เรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวีวิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จังหวัดสงขลามีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งภาครัฐและเอกชน 7 แห่ง
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย มหาวิ ทยาลั ย หาดใหญ่ วิท ยาลั ยชุ มชนจังหวัด สงขลา วิทยาลั ยพุท ธศาสนา
นานาชาติ
นอกจากนี้ มีม หาวิ ทยาลั ย ที่เ ป็ นสาขาของมหาวิ ทยาลั ย อื่น มาเปิ ด สอนอี ก หลายแห่ ง เช่ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทาให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ภาคใต้มี มหาวิทยาลั ย เป็ น ที่ย อมรั บ ในระดับ นานาชาติ คื อมหาวิท ยาลั ยสงขลานคริ นทร์ ได้ รับรางวั ล ใน
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ห ลาย สาขามากมาย ทั้ ง ด้ า นการบริ ก ารสั ง คม การวิ จั ย เช่ น กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งประกอบด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น
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2.2.8 จังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภาษา วัฒนธรรม ของกลุ่มประชากรในจังหวัดตราด
จานวนประชากรในจังหวัดตราด มีจานวน ๒๑๖,๔๘๓ คน ส่วนใหญ่เป็นวัยทางาน รองลงมาคือ
วัยเด็กและผู้สูงอายุ จังหวัดตราดมีประชากรนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นมุสลิมและคริสต์ จากรายงาน
แผนที่กลุ่มภาษาชาติพันธุ์ พบว่าในพื้นที่จังหวั ดตราด ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง สาหรับกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ นั้นอาจอาศัยอยู่เดิมในพื้นที่นี้ และบางกลุ่มได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาเป็นระยะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์ด้านภาษา วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดตราดมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มอีสานใต้และ
กัมพูชาเนื่องจากมีพื้นที่ต่อเนื่องถึงกัน โดยปรากฎกลุ่มภาษาจานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทยกลาง ภาษาลาว
อีสาน ภาษาคาเมือง ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษากะซอง และ ภาษาซัมเร โดยความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมส่วนใหญ่อยู่บริเวณอาเภอบ่อไร่ ซึ่งประชากรที่พูดภาษากะซองและซัมเร ทั้งนี้ในปัจจุบันเชื่อว่าน่าจะ
มีผู้พูดน้อยลงอาจเหลือไม่ถึง 50 คนแล้ว จนกระทั่งเป็นภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตแล้ว ส่วนผู้ที่พูดภาษาเขมรถิ่น
ไทยพบมากในอาเภอแหลมงอบ และกิ่งอาเภอเกาะช้าง สาหรับอาเภอเมืองและเขาสมิงจะพบภาษาลาวอีสาน
นอกเหนือไปจากภาษาไทยกลาง
2.2.9 จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภาษา วัฒนธรรม ของกลุ่มประชากรในจังหวัดมุกดาหาร
จากการศึกษาของสุวิไล เปรมศรีรัตน์และคณะ (2547) ในเรื่องภาษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พบว่า
จังหวัดมุกดาหารมีภาษาหลักคือภาษาลาวอีสาน ส่วนในพื้นที่ระดับอาเภอในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต่างก็มีภาษา
ย่อยของแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
อาเภอเมืองมุกดาหาร มีกลุ่มผู้ใช้ภาษาผู้ไท / ภูไท อยู่เป็นจานวนมาก รองลงมาเป็นภาษาญ้อ และ
ภาษาโซ่ตามลาดับ
อาเภอดอนตาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ภาษาผู้ไท / ภูไท แทบทั้งพื้นที่ แต่ก็มีกลุ่มผู้ใช้ภาษาเวียดนาม
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ อยู่กลุ่มหนึ่ง
อาเภอหว้านใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ภาษาลาวอีสานทั้งพื้นที่
อาเภอคาชะอี พื้นที่แห่งนี้เกินกว่าครึ่งใช้ภาษาผู้ไทย / ภูไท รองลงมาเป็นภาษากะเลิง และ
ภาษาไทยภาคกลางตามลาดับ และยังมีการใช้ภาษาญ้ออยู่บ้างเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
อาเภอนิคมคาสร้อย จากการศึกษาพบว่านอกจากการใช้ภาษาลาวอีสานแล้ว ยังมีการใช้ภาษาผู้ไทย /
ภูไท ในพื้นที่ร่วมกับภาษาญ้อ อยู่เป็นสัดส่วนเกือบครึ่งต่อครึ่ง แต่ก็ยังมีการใช้ภาษาโซ่อยู่บ้างเป็นจานวนน้อย
มาก
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นอกจากประเด็นด้านภาษาแล้ว จากรายงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ยังเสนอว่า ในด้านวัฒนธรรมนั้น จังหวัดมุกดาหารมีวิวัฒนาการทางชาติพันธุ์อัน
เครือญาติกันนาไปสู่ความสัมพันธ์อันดีกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยกล่าวไว้ว่า
“จังหวัดมุกดาหารมีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อน
บ้าน คือ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน
และการมีความใกล้ชิดทางเครือญาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ใกล้เคียงกัน ทาให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยมีกรอบความร่วมมือที่สาคัญ คือ คณะกรรมการร่ วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดนไทย – ลาว จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง”
2.2.10 จังหวัดหนองคาย
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภาษา วัฒนธรรม ของกลุ่มประชากรในจังหวัดหนองคาย
ด้านภาษา: หนองคายอยู่ในเขตลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งเขตนี้ประกอบไปด้วยประชากรกลุ่มชนต่างๆ
หลายกลุ่ม ทั้งผู้พูดภาษากระกูลไท มอญ-เขมร ซึ่งส่วนใหญ่มีประวัติการอพยพมาจากฝั่งลาวในช่วงต่างๆ ของ
ประวัติศาสตร์อีสาน
จากผลการสารวจสถานการณ์ภาษาในจังหวัดหนองคาย พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัด
หนองคายจะใช้ภาษาไทยอีสานในการสื่ อสารและภาษาไทยกลาง อย่างไรก็ตามยังมีประชากรที่พูดภาษา
ท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงภาษาชาติพันธุ์อีกจานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาญ้อ, ภาษาผู้ไท, ภาษาพวน, ภาษาเวียดนาม,
ภาษาจีน, ภาษากะเลิง, ภาษาโย้ย และภาษาโซ่
ภาษาอีสานของคนหนองคาย มีจุดเด่น คือมักจะใช้คาว่า "หวา" หรือ "ฮะหวา" ลงท้ายประโยค
คาถาม ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่ง เช่น "เจ่ามี่ลูกซายสองค่นหวา" ซึ่งแปลได้ว่า "คุณมีลูก
ชายสองคนหรือ" ซึ่งคาว่า "หวา" นี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาลาว เนื่องจากในอดีตมีการอพยพถิ่นฐานของชาว
ลาวเวียงจันทน์เข้ามายังฝั่งจังหวัดหนองคายเป็นจานวนมากและยังมีความสัมพันธ์กันมาช้านานตั้งแต่อดีตจึง
ทาให้ได้รับอิทธิพลทางด้านภาษามาด้วยซึ่งถ้าเป็นสาเนียงภาษาหนองคายแท้ๆจะพูดภาษาไทยอีสานสาเนียง
เหน่อคล้ายจะออกเป็นสาเนียงภาษาลาวเวียงจันทน์ แต่เมื่อฟังดีๆแล้วจะไม่ใช่ภาษาลาวเวียงจันทน์แ ต่เป็น
ภาษาไทยอีสาน และจะใช้ภาษาไทยกลางสื่อสารกันในเมือง
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม: ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีเหมือนคนไทยทั่วไปในภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นแนวทางการดารงชีวิต นอกจากนี้ยัง
มีประเพณีประจาจังหวัดอื่นๆ เช่น เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย, งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้า
องค์ตื้อ, งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ, งานบุญบั้งไฟ, งานแห่เทียนเข้าพรรษา, งานแข่งเรือ, งานแห่ปราสาทผึ้ง เป็น
ประเพณีของท้องถิ่น เก่าแก่ ซึ่งทางจั งหวั ดได้จัดให้ มีขึ้นควบคู่กั นกับงานแข่งเรือ มี การจัดทาปราสาท ผึ้ ง
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ประกวด และนาลงเรือยนต์ล่องไปตามลาน้าโขง กลางคืนมีการไหลเรือไฟประดับดวงไฟมากมาย นอกจากนี้ยัง
มีประเพณี วันออกพรรษา และ ลอยเรือไฟบูชาพญานาค หรืองานบั้งไฟพญานาค ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายไม่กี่ปีมานี้เอง
2.3 โครงการพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา
เนื่องจาก “รูปแบบการจัดการศึกษา” ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเ ศษ มีผ ลต่ อ การพั ฒ นา “รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาในเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ” โดยตรง คณะวิ จัย จึ ง ได้ มี
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้าน “รูปแบบการศึกษา” ต่างๆ ทั้งจากเอกสาร สื่อออนไลน์ และจากการลงพื้นที่
เกี่ย วกับ โครงการพิเศษที่มีอยู่ เดิมในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตต่างๆ ก่อนหน้าที่จะมีการจัดการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พบว่ามีโครงการในหลายลักษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งโครงการพิเศษให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จานวน 5 โครงการ โดยแต่ละโรงเรียน
สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 หรือ 2 โครงการตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณาตามสมควร ทั้งนี้
ทาง สพฐ. มีงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้อีกด้วย
โครงการเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีดังนี้2 (สานักประชาสัมพันธ์
เขต 8 กาญจนบุรี, 2556 : ออนไลน์)
1) โรงเรียนซิสเตอร์ สกูล (Sister School) เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บวก
กับภาษาในประเทศอาเซียนอีก 1 ภาษา มีงบประมาณให้โรงเรียนละ 244,800 บาท, ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์อาเซียนศึกษาคนละ 12,000 บาทต่อเดือน และครูสอนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนคนละ 8,400 บาท
ต่อคน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอีกโรงเรียนละ 500,000 บาท ด้วย
2) โรงเรียนบัฟเฟอร์ สกูล (Buffer School) เป็นโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เหมือนกับซิสเตอร์ สกูล ต่างกันตรงที่ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนจะเรียนภาษาประเทศที่มีพรมแดนติดกับ
ที่ตั้งของโรงเรียน ส่วนเรื่องงบประมาณที่ทาง สพฐ. จัดให้เหมือนกับซิสเตอร์ สกูล

2

สานักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี. (2556). สพฐ. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5 โครงการ เน้นเรียนรู้
ภาษาเพื่อนบ้าน, 6 ธันวาคม 2560. http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=2131&filename=index.
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3) โรงเรียนอาเซียน โฟกัส สกูล (ASEAN Focus School) มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสภาพศูนย์
จัดการเรียนรู้ในด้านประชาคมการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
ด้วย
4) โรงเรียนอาเซียน เลิร์นนิ่ง สกูล (ASEAN Learning School) เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาศูนย์
จัดการการเรียนรู้ ด้านประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม โดยมีงบประมาณโรงเรียนละ
50,000 บาท
5) โรงเรียนคู่พัฒนาไทย - อินโดนีเซีย เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ค่านิยม ความ
เสมอภาคทางเพศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้งบประมาณ
โรงเรียนละ 50,000 บาท
2.3.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
แต่เดิม “โครงการประชารัฐ ” (สพป. เชียงใหม่ 3, 2559 : ออนไลน์)3เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ป ระชารั ฐ เพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานราก ของ พล .อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ ได้มอบหมายให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทา “โครงการโรงเรียนประชารัฐ ” โดยมีสานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นผู้กากับดูแล ต่อมาจึงได้จัดทาบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นาระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชา
สังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย
โครงการโรงเรียนประชารัฐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาและยกระดับ การจั ดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นาในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม
จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา
2) เพื่อจั ดทาและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โ ปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3. (2559). โรงเรียนประชารัฐคืออะไร, 6 ธันวาคม 2560.
http://www.cmarea3.go.th/2559/?p=445
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3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ
4) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดทาคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการบริการชุมชนและ
สังคม
5) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับ นานาชาติ
จากการดาเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐที่ผ่านมา โครงการในระยะแรกเริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปี ง บประมาณ 2559 มี โ รงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการจ านวน 3,342 โรงเรี ย น ส าหรั บ ในระยะต่ อ มาใน
ปีงบประมาณ 2560 สพฐ. ได้บูรณาการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนแม่เหล็ก และโรงเรียนขนาดเล็ก
เข้าไว้ด้วยกันกับโครงการโรงเรียนประชารัฐ ทาให้มี โรงเรียนเข้าสู่โครงการนี้จานวน 4,081 โรงเรียน โดยสรุป
แล้วในปัจจุบัน มีโรงเรียนประชารัฐจานวนทั้งสิ้น 7,423 โรงเรียน (รัฐบาลไทย, 2560 : ออนไลน์)4
2.3.3 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2, 2560 :
ออนไลน์ )5เกิดขึ้น จากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติโดยน้อมนาเอาศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทาง
หลักเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
การดาเนินงานโครงการมุ่งเน้นให้สถานศึกษาน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแห่งการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน และมุ่งหวังให้ผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับ
การบ่ มเพาะอุป นิ สั ย “อยู่ อย่ างพอเพีย ง” รวมไปทั้ง ผู้ บริห าร ครู บุคคลากรทางการศึกษาและผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาพลเมืองและประเทศทั้งในมิติ
สังคมและเศรษฐกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” และพบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ จานวนทั้งสิ้น 2,123 แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1,903 แห่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4

รัฐบาลไทย. (2560). สพฐ.ขับเคลือ่ นโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560, 6 ธันวาคม 2560.
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5381.
5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2. (2560). สถานศึกษาพอเพียง, 6 ธันวาคม 2560.
http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-sersthkic-phx-pheiyng
64

จานวน 2 แห่ง สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 212 แห่ง และ
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 6 แห่ง
2.3.4 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558)6เป็นนโยบายหนึ่ง
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ โรงเรียนจะต้องเรียนภาควิชาการจนถึงเวลา 14.30 น. และจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้
นักเรียนปฏิบัติ และควรจะเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ ความมีน้าใจ
ต่อกัน การทางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของ
ตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกัน สามารถจัดกิจกรรม
การศึกษาร่วมกันหลายชั้นได้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว ช่วยเหลือดูแลกันและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
หลายช่วงวัย
วัตถุประสงค์ของโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1) เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553
2) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
3) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้
อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสนใจและถนัดของ
แต่ละบุคคล
4) เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
5) เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจการจั ดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หลักการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การทางาน
เป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน
6

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2558).คู่มือ
บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”.กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษา ด้านจริย
ศึกษา ด้านหัตถศึกษา ด้านพลศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุกคนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง มี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้
6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้ นาเสนอ
จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม
7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการทางานที่ทุก
คนในที ม เน้ น ความเป็ น ระบบ มี วิ จ ารณฐาณร่ ว มกั น ตลอดเวลาว่ า ก าลั ง ท าอะไร จะท าให้ ดี ขึ้ น อย่ า งไร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเป็น
ผู้นาที่ดี
9) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค วบคู่ กั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การประเมิ น สภาพจริ ง
(Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความสาคัญกับการ
ประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)
2.3.5 โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน
จุดเริ่มต้นของโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน มาจากแนวความคิดของนาย
จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดารงตาแหน่งระหว่าง 30 มิถุนายน 2556 - 22
พฤษภาคม 2557) (ไทยรัฐออนไลน์, 2557 : ออนไลน์)7เล็งเห็นว่าในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มี
ลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ การเข้าถึงสวัสดิการ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วย

7

ไทยรัฐออนไลน์. (2557). ศธ.ลงพืน้ ที่วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่สูง – ชายแดน, 6 ธันวาคม
2560.https://www.thairath.co.th/content/409633.
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ลักษณะพิเศษของพื้นที่ดังกล่าว การพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่า
เทียมจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ส่วนประเด็นทางการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนที่จะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมากคือ
การสอนภาษาไทยสาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะ
การเรียนวิชาต่างๆ ต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึก ษา และการร่ ว มมือกับ เครื อ ข่ายต่ างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุ มชนเข้ามาช่ว ยดู แลและ
สนับสนุนโรงเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนเล็กๆ โรงเรียนในที่ลาบาก สามารถได้รับความช่วยเหลือมาก
ขึ้น มากกว่าการจะพึ่งพาอาศัยเฉพาะเงินอุดหนุนรายหัว
ปัจจุบันโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดนเป็นโครงการภายใต้การดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ประการ (โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร, 2559 : ออนไลน์)8
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการมีงานทา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกลในการจัดการศึกษา
2.3.6 โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
โครงการนี้เกิดขึ้นมาอันเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา
ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ด้วยเหตุนี้
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึ กษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่
กันไป เพื่อให้ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ ทั น ที ซึ่ ง เมื่ อ เรี ย นครบตามหลั ก สู ต รแล้ ว ผู้ เ รี ย นสามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หลั ก สู ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดการจัดการเรียนการ

8

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร. (2559). แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่สูงและชายแดน, 6 ธันวาคม 2560.
http://www.eduhighland.net/web/?p=16
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สอนโดยการทาความตกลงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับ
สถานศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)9
กลุ่มเปูาหมายของโครงการประกอบไปด้วยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษาขยายโอกาส โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ การศึกษา
สงเคราะห์ รวมทั้งสถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน 2 ระบบ
แนวทางการจัดการศึกษาสายวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมสามารถจัดได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะที่ 1 ผู้เรี ยนลงทะเบี ยนเป็น นักเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาเรียน
หลักสูตร ปวช. มีการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งครูไปสอนในโรงเรียนมัธยม
รู ป แบบที่ 2 โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาส่ ง นั ก เรี ย นมาเรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วได้วุฒิ ปวช.ในสถานศึกษาสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลักษณะที่ 2 ผู้เรีย นลงทะเบี ยนเป็น นักเรียนในโรงเรียนมัธ ยมสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเรียนหลักสูตร ปวช. มีการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 เรียนรายวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร ปวช.โดยเรียนเพิ่ม

ไ ม่

น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
รูปแบบที่ 2 เรียนรายวิชาปรับพื้นนามาใช้เทียบโอนเรียน ปวส. 2 ปีได้วุฒิ ม.ปลาย เทียบ
โอนเข้าสู่หลักสูตร ปวช. เรียนเพิ่มอีก 1 ภาคเรียน เรียน ปวส. 2 ปี ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน
ลักษณะที่ 3 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนมัธยมสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรียนหลักสูตร ปวชมีการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนเป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
รูปแบบที่ 2 นาหลักสูตร ปวช. ของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาเปิดสอน โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอเปิดสอนระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสาเร็จการศึกษาได้วุฒิ ปวช. (บ้าน
สอบครู, ม.ป.ป.: ออนไลน์)10

9

หน่วยศึกษานิเทศก์และสานักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา.(ม.ป.ป.).แนว
ทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา).กรุงเทพ : มปท.
10
บ้านสอบครู. (ม.ป.ป.). โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา),8 ธันวาคม
2560www.sobkroo.com/img_news/file/A109035338.pdf
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69

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงานในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (รวมระยะเวลา 10 เดือน) ได้มีการดาเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น
11 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร องค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลการศึกษา / ผลการ
ประชุมสัมมนา นโยบาย รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผ่านการประชุมพูดคุยร่วมกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2560 โดยมี
ประเด็นในการทบทวนวรรณกรรม 3 ประเด็น ได้แก่ (1) เป้าหมายและยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ
จังหวัด (2) ต้นทุนทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด
และ (3) โครงการพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เนื้อหาในประเด็นดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ทั้งนี้ส ามารถดู
รายละเอียดได้ในบทที่ 2)
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาใน
ประเทศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่อยู่
ตามแนวชายแดนทั้งตัว แทนจากภาคเหนื อและทางใต้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาและ
กระบวนการลงพื้นที่ (ดูรายละเอียดได้ในบทที่ 2 และ 4)

จากนั้นได้มีการนัดหมายและวางแผนวิธีการออกแบบเครื่องมือและวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ
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3. คณะวิจัยออกแบบเครื่องมือในการทาวิจัย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากรอบการวิจัยและการออกแบบเครื่องมือเพื่อให้ได้
ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาที่กาหนด

โดยได้รับคาแนะนาและข้อคิดเห็นจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ โดยเฉพาะ
เครื่องมือแบบสอบถามเพื่อสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ต่าง ๆ (ดูตัวอย่างเครื่องมือได้ในภาคผนวก)
4.ดาเนิ นการยื่น เสนอขออนุมัติโ ครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับการพิจารณารั บรองจากคณะกรรมดาร
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสานักงานอุดมศึกษา
5. การจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ใน
วันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย โดยในวันที่ 4 กันยายน
2560 คณะวิจัยพร้อมกับคณะบริหารสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้พาคณะศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ทางคณะวิจัยได้ร่วมมือกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัด
ประชุมสัมมนาและนาเสนอผลการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” โดยมีผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. เป็นประธาน และปาฐกถานา
โดยศาสตราจารย์ เ กีย รติคุณ ดร. สุ วิ ไล เปรมศรีรั ตน์ ในเรื่ อง “ทุนทางสั งคม วัฒ นธรรม กับ การพัฒ นา
การศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
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พร้อมทั้งได้มีการนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการวิจัยรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (ในเบื้องต้น) จากคณะวิจัย โดยมี ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ดร.
มยุรี ถาวรพัฒน์, ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ และนางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์ เป็นผู้นาเสนอผลการดาเนินงาน
โครงการในระยะต้น

6.การออกแบบและจัดทาเครื่องมือในการดาเนินการวิจัย ตามเป้าหมายเนื้อหาที่กาหนด โดยทีม
วิจัยได้มีการจัดประชุมเพื่อออกแบบและจัดทาเครื่องมือ 2 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2560 โดยผลจากการประชุมสามารถสร้างเครื่องมือ 3 รูปแบบด้วยกัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
ได้แก่ (1) แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารการจัดการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (2) แบบสัมภาษณ์
โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน

72

7.การลงพื้นที่ (รอบที่1) เพื่อดึงข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และ เพื่อกระจายเครื่องมือในการทาวิจัย
(การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการกระจายแบบสารวจ) ในระดับโรงเรียน โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น 2
ส่วน ดังนี้
กิจกรรมส่วนที่ (1) เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ดูแล
นักเรี ยนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี ตาก สระแก้ว นครพนม และนราธิวาส (ดู
รายละเอียดในบทที่ 4)

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและครูเขต ศก.พิเศษ เชียงราย

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและครูเขต ศก.พิเศษ กาญจนบุรี

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและครูเขต ศก.พิเศษ ตาก

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและครูเขต ศก.พิเศษ นราธิวาส
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การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและครูเขต ศก.พิเศษ นครพนม

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและครูเขต ศก.พิเศษ สระแก้ว

กิจกรรมส่วนที่ (2) เป็นการกระจายเครื่องมือที่เป็นแบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ ของ
นักเรียนไปยังโรงเรียนเป้าหมาย โดยคณะวิจัยได้ดาเนินการนาแบบสอบถามไปถามที่โรงเรียนโดยตรง และ
ดาเนินการส่งแบบสอบถามผ่านไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับเลือกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ข้อมูล
จากการสารวจจะใช้ เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการรวบรวมข้อมูลด้านชาติพัน ธุ์ภาษา-วัฒนธรรม ผลที่ได้จะ
ปรากฏในรายงานงวดต่อไป
8.การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาในด้านรูปแบบและคุณภาพ
การศึกษาของแต่ล ะจั งหวัดที่ส อดคล้ องกับเป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกลุ่ มเป้าหมายหลั ก ได้แก่
ตัวแทนผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดหรือศึกษาธิการจังหวัด , ตัวแทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในเขตนั้นๆ ทั้งนี้วิธีการสัมภาษณ์เกิดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์โดยตรง
(ลงพื้นที่เพื่อพบปะสัมภาษณ์พูดคุย) และติดต่อประสานงานและได้รับการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์

สัมภาษณ์เชิงลึกศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคณะ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา จ.กาญจนบุรี

สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา จ.ตาก

สัมภาษณ์เชิงลึกประธานหอการค้า จ.สระแก้ว

74

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส

สัมภาษณ์เชิงลึกรองประธานหอการค้า จ.นครพนม

9. การลงพื้นที่ (รอบที่ 2) เป็นการลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ระดับพื้นฐาน มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่มีห ลักสูตรพัฒ นาการศึกษาหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละจังหวัด ทั้ง 6 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดเชียงราย
1) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
- ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและสังเกตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเชียงราย
ราชประชานุเคราะห์ 15
- ทีมวิจั ย ได้สั ม ภาษณ์ทางโทรศัพท์ รศ.ดร.มาฆะ ขิ ตตะสั งคะ คณบดี วิทยาลั ยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
- ทีมวิจัยได้เข้าพบปะ และพูดคุยกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2) วันที่ 4 กันยายน 2560 ทีมวิจัยพร้อมกับคณะผู้บริหารและคณะทางานจากสภาการศึกษาได้
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโรงเรียนเชียงรายราชประชานุเคราะห์ 15
จังหวัดนราธิวาส
1) วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2560 ทีม วิ จั ย ได้พ บปะ พูด คุ ย กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
2) วัน ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2560 ทีม วิ จั ย ได้พ บปะ พูด คุ ย กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา นราธิวาส เขต2 และศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนสุไหงโก-ลก (ระดับมัธยมศึกษา)
3) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (ระดับประถมศึกษา) และ ได้พบปะ พูดคุย กับ
ศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัดสระแก้ว
1) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้พบปะ พูดคุยกับหอการค้าจังหวัด และพบปะ พูดคุย
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
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2) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
3) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้พบปะ พูดคุยกับรองคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดกาญจนบุรี
1) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้พบปะ พูดคุยกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งยัง ได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว (ระดับประถมศึกษา)
2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี (ระดับมัธยมศึกษา) และพบปะ พูดคุยกับอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
1) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทีมวิจัยได้พบปะ พูดคุยกับศึกษานิเทศก์ สานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2
2) วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนสรรพวิทยา (ระดับมัธยมศึกษา) และพบปะ พูดคุยกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
3) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม (ระดับประถมศึกษา)
จังหวัดนครพนม
1) วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทีมวิจัยได้พบปะ พูดคุยกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)
3) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทีมวิจัยได้ศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอก ท่าดอกแก้ว (ระดับประถมศึกษา)
4) วั น ที่ 31 มกราคม 2561 ที ม วิ จั ย ได้ พ บปะ พู ด คุ ย กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1
5) วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ที ม วิ จั ย ได้ พ บปะ พู ด คุ ย กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2
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จากการที่ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะ สัมภาษณ์ และพูดคุยกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งยังได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทาให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ต่อไป
10.ประชุมทีมวิจัย เพื่อสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ผล และจัดทาร่างรายงาน

ประชุมสรุปผลข้อมูล และวิเคราะห์ผล และจัดทารายงาน

11.ปรับปรุงและจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และจัดพิมพ์เอกสารรายงานการวิจัย

ประชุมเพื่อปรับปรุงและจัดทารายงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษา
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บทที่ 4
ผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากการดําเนินงานโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ได
ศึกษารวบรวม “รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ทั้ง 6 จังหวัด จากการสืบคนเอกสารใน
หน ว ยงานจากศึก ษา และจากการลงพื้น ที่เ พื่อ ศึก ษาสถานศึ กษาแตล ะระดั บ พร อมทั้ง ได ขอ มูล จากการ
สัมภาษณแกลุมและสัมภาษณแเชิงลึกในบุคลากรทั้งระดับบริหารและบุคลากรครูผูสอน ทั้ งในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ประถมและมัธยมศึกษา) ระดับอาชีวะ และ ระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาของการจัดการศึกษาใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของแตละจังหวัด สามารถแบงเป็น 5 ประเด็น ไดแก
 ขอมูลดานการจัดการศึกษาทั่วไปในแตละจังหวัด
 กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแตละจังหวัด
 รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละระดับชั้นในแตละจังหวัด
 ผลการปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละจังหวัด
 ขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษาจากผูประกอบการในแตละจังหวัด
โดยมีเนื้อหาของจังหวัดตางๆ ตามภูมิภาคตั้งแตภ าคเหนือไปสูภาคใตทั้ง 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย
นราธิวาส สระแกว กาญจนบุรี ตาก และนครพนม ดังรายละเอียดตอไปนี้
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4.1 รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
4.1.1 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย มีการใหบริการดานการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)ทั้งรัฐบาลและเอกชน การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ การจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน และการจั ดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีการแบงหนว ยงานและพื้นที่การจัด
การศึกษาดังนี้
1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 เขตการศึกษาไดแก
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 รับผิดชอบ 3 อําเภอคือ
อําเภอเมืองเชียงราย, อําเภอเวียงชัยและอําเภอเวียงเชียงรุง (โรงเรียนทั้งหมด 105 แหง)
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รับผิดชอบ 5 อําเภอคือ
อําเภอพาน, อําเภอปุาแดด, อําเภอแมสรวย, อําเภอเวียงปุาเปูาและอําเภอแมลาว (โรงเรียนทั้งหมด 182 แหง)
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 รับผิดชอบ 5 อําเภอคือ
อําเภอแมจัน, อําเภอเชียงแสน, อําเภอแมสาย, อําเภอแมฟูาหลวงและอําเภอดอยหลวง (โรงเรียนทั้งหมด 150
แหง)
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 รับผิดชอบ 5 อําเภอคือ
อําเภอเชียงของ, อําเภอเทิง, อําเภอพญาเม็งราย, อําเภอเวียงแกนและอําเภอขุนตาล (โรงเรียนทั้งหมด 146
แหง)
โดยสํานักงานเขตพื้นที่ฯ ซึ่งอยูในเขต ศก.พิเศษ ไดแก สพป.เขต 3 ดูแลการศึกษาใน
พื้นที่อําเภอเชียงแสนและอําเภอแมสาย และ สพป.เขต 4 ดูแลอําเภอเชียงของ
2) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา: ในสังกัด สพม. เขต 36 มีจํานวนโรงเรียนมัธยม
41 แหง
3) การศึกษาพิเศษ, การศึกษาสงเคราะหแ และ สช. รวมทั้งโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏ รวม
ทั้งสิ้น 67 แห่ง
4) โรงเรียนนอก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: ไดแก โรงเรียน ตชด. จํานวน 11 แหง,
โรงเรียน อบจ., อปท., อบต. รวม 43 แหง
5) การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา:จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอาชีวศึกษา จํานวน
13 แหงไดแกวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย,
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย, วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, วิทยาลัยการอาชีพเทิง, วิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย, โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย, โรงเรียนวิรุณ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เชียงราย, โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย, โรงเรียนอาชีวศึกษาแมสายและโรงเรียน
ชัยศิษยแบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงของ
6) การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา :จั ง หวั ด เชี ย งรายมี ส ถานศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาจํานวน 10 แหงไดแกมหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเชียงราย (วิทยาเขตเทิง), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (วิทยาเขตแมสาย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล า นนาเชี ย งราย, มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงสาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ ชี ย งราย ,
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชสาขาวิ ท ยบริ ก ารศู น ยแ เ ชี ย งราย (ห อ งเรี ย นโรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคม),
มหาวิทยาลัยพะเยา(วิทยาเขตเชียงราย), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหองเรียนวัดพระแกว เชียงราย (วิทยาเขตนครเชียงราย) และมหาวิทยาลัยเชียงราย (เอกชน)
7) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
(กศน.): ใหบริการครอบคลุม 18 อําเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ใหบริการ ดูแลและติดตามเด็กและเยาวชนที่
อยูนอกระบบโรงเรียนใหไดรับการพัฒนาการศึกษาหรือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพหรือ
สรางรายไดแมวาจะไมไดอยูสถานศึกษาอยางเป็นระบบก็ตาม
การขับ เคลื่ อนงานเพื่อพัฒ นาการศึกษาในจังหวัเชียงราย ดําเนินการโดย “สํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย” โดยมีผูวาราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
เพื่อดูแลการศึกษาทุกระบบไมวาจะเป็นสถานศึกษาปฐมวัย , สถานศึกษากศน., สถานศึกษาอาชีวศึกษา,
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ, สถานศึกษาเอกชนเป็นตนรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดอปท. และ ตชด. ดวยทําให
ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานดานการศึกษาใหเป็นไปในทิศทางเดียวกันไดอยางเป็นเอกภาพ
ทั้งนี้หนวยงานสถานศึกษาตางๆ ในพื้นที่เชียงรายมีสวนเกี่ยวของ หรือ มีบทบาทหนาที่
มากนอยแตกตางกันในการพัฒนาการศึกษาที่มีผลกระทบตอเปูาหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัด
เชียงราย โดยจะกลาวถึงในสวนตอไป
4.1.2 กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ๖
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยการให้
ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด รองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
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ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ทั้งนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหนวยงานกลางทางการศึกษาของ
จังหวัด รวมกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัดเชียงราย และองคแกรเอกชนใน
พื้นที่ รวมกันจัดทํา “แนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย” ขึ้น
เพื่อใหหนวยงานการศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดใชเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย ใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
การจัดทําแผนการศึกษาดังกลาว ดําเนินการภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรแและจุดเนนการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใชบริบทพื้นที่พรอมทั้ง 6 กรอบยุทธศาสตรแ เป็นแนวทาง
ดังตอไปนี้
1) ยุทธศาสตรแที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
มาตรการ/จุดเนน
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
2) ยุทธศาสตรแที่ 2 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพการมีงานทําและผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ
มาตรการ/จุดเนน
- ดานการศึกษาเพื่ออาชีพ : สงเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอาชีพควบคูกับวิชา
สามัญรวมไปถึงการพัฒนาผูเรียนพิการดานทักษะอาชีพใหเต็มศักยภาพ
- ดา นการทํ า งาน : พั ฒ นาคุ ณ ภาพแรงงานอย างต อ เนื่อ งและพั ฒ นากลไกการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง
- ดานงานวิจัย : สนับสนุนการคนควาและวิจัยและพั ฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่
สามารถตอบโจทยแปัญหาชุมชนและความตองการของประเทศ
3) ยุทธศาสตรแที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
มาตรการ/จุดเนน สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และภาษาอาเซียน, พัฒนาแบบจําลองการเรียนการสอน ที่มุงให ผูเรียนมีทักษะการแสวงความรูดวย
ตนเองและเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งปลูกฝังใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต ที่
สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีลานนา ภูมิปัญญาทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรแที่ 4 สรางโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และทุกรูปแบบ
มาตรการ/จุ ดเน น พัฒ นาสถานศึกษาทุ กพื้นที่ใ ห มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่
สอดคลองกับศักยภาพผูเรียน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
5) ยุทธศาสตรแที่ 5 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และยั่งยืนภายใตป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรการ/จุดเนน สงเสริมการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี
ลานนา ภูมิปัญญาทองถิ่น และอนุรักษแสิ่งแวดลอม ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ยุทธศาสตรแที่ 6 พัฒนาระบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
มาตรการ/จุดเนน สงเสริมใหเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยการ
สรางเครือขายการเรียนรู และการมีสวนรวมจากผู มีสวนเกี่ยวของ หรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาครู
รวมถึงสงเสริมใหครู คณาจารยแ และบุคลากรทางการศึกษา นํากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด การเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล และการใชสื่อการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยความรวมมือกัน
ของหนวยงานพัฒนาการศึกษา รวมทั้งภาคีเครือขายภาคเอกชน ดําเนินไปเพื่อสงเสริมและสรางความเขมแข็ง
ในการเตรียมคนใหพรอมและมีคุณภาพสําหรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

การจั ดทํ า แผนการศึ กษาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษเชี ยงรายของทุ กหน ว ยเป็ น การกํ า หนด
เปูาหมายและวางแผนการพัฒนาการศึกษารวมกันทั้งจังหวัด เพื่อตอบสนองตอแนวทางของประเทศ และ
ตอบสนองตอความตองการดานกําลังคน และแรงงานที่จําเป็นต อพื้นที่ในอนาคต ซึ่งยังเป็นการเชื่อมการ
ทํางานของหนวยงานการศึกษาเขากับหนวยงานเอกชนซึ่งเป็นผูใชนักศึกษาไดอีกทางหนึ่ง
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4.1.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละระดับ จังหวัดเชียงราย
จากแนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย ซึ่งนํามาสูการ
กําหนดเปูาหมายและแผนการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัด โดยมีการ
กําหนดสถานศึกษากลุมนํารองที่อยู ในเขตอําเภอที่ระบุเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใหไดรับการพัฒนาทั้งดาน
หลักสูตร ดานวิธีการและรูปแบบการสอน รวมถึงการพัฒนาดานอื่นๆ เพื่ อสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพสอดคลองกับสมรรถนะแรงงานและธุรกิจ การบริการที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษในอนาคต มีรูปแบบและทิศทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ ดังตอไปนี้
1) การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา:ในระดับประถมศึกษามุงเนนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนโดยผานการ
พัฒนาหลักสูตร ที่เรียกวาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (หลักสูตร
SEZ: Special Economic Zone) โดยสอดแทรกเนื้อหาที่สงผลตอการพัฒนาทักษะชีวิต ภาษา การออม
สังคมวัฒนธรรม และอาชีพ อาทิการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศและภาษาตางประเทศที่ 2 เพิ่มเติมเชน
ภาษาจีนและภาษาลาว และหลักสูตรพัฒนาดานทักษะชีวิตหรืออาชีพตางๆในระดับเด็กประถม เชน นักเกษตร
นอย นักธุรกิจนอย อาหารเพื่อสุขภาพเป็นตน
มัธยมศึกษา :สําหรับในระดับมัธยมศึกษามุงเนนการจัดการเรียนรูในระบบทวิภาคี
และ ทวิศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในดานเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันกับผูอื่นได โดยการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมไดมีการเพิ่มเติมหลักสูตรพัฒนาอาชีพควบคูกับสายสามัญ เพื่อเป็นทางเลือกใหกับนักเรียน เชน
หลักสูตรชางตางๆอาทิชางตัดผมชางทําอาหารเครื่องดื่มและระบบโลจิสติกการทองเที่ยวการโรงแรมและการ
บริการโดยมีการสงเสริมใหประสานความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษาในเชียงรายโดย
จัดทําขอตกลงจัดการศึกษา (MOU) ระหวางโรงเรียนกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงวิทยาลัยเทคนิค
เชี ย งรายวิท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษกเชีย งรายและมหาวิท ยาลั ย แมฟู า หลวงรวมทั้ งส ง เสริ ม ให ส ถาน
ประกอบการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความตองการแรงงานกับโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆเพื่อเตรียมความ
พรอมผูเรียนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
โดยสรุป ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ยังคงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ตามมาตรฐานหลักสูตรและมีคุณธรรมพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตลอดจนสราง
ภาคีเครือขายใหเกิดความรวมมือกัน (ทวิศึกษา)โดยแบงแผนงานเป็น 2 ระยะคือ
- ระยะเร่งด่วน(ปี 2559)บูรณาการการทํางานเพื่อสรางความตระหนักของผูมี สวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแกนนําใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนาในพื้นที่ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
และการสรางภาคีเครือขายอยางเป็นรูปธรรม
- ระยะสั้น (ปี 2560) จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจั งหวัดเชีย งรายเพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให
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สอดคลองกับแผนแมบทของจังหวัดตลอดจนจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการพัฒนาเศรษฐกิจเชน
พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรูในและนอกโรงเรียนจัดตั้งศูนยแการเรียนรูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สงเสริมการวัดประเมินผลและการเทียบโอนความรูรองรับการเคลื่อนยายประชากรเป็นตน
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดคัดเลื อกโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัด ครอบคลุม 23 อําเภอ รวมจํานวน47โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจําแนกเป็น
โรงเรี ยนประถมศึกษา24โรงเรีย น (ภายใต 14 สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) และ โรงเรียน
มัธยมศึกษา23โรงเรียน (ภายใต 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) รายชื่อดังเอกสารแนบ
สําหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับเลือก จํานวน 2โรงเรียน
และ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับเลือก จํานวน 2 โรงเรียน ดังรายละเอียดดานลาง
ชื่อโรงเรียน
สังกัด
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ15 (เวียงเกาแสน สพป.เชียงรายเขต3
ภูวิทยาประสาท)
2. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงรายเขต4
3. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
สพม. 8
4. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
สพม. 36
2) การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ในระดับ ปวช., ปวส. และ ปริญญาตรีตอเนื่อง มีสาขาวิชาที่ลวนสงเสริมตอการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก สาขาบริหารธุรกิจ /พณิชยการ (บัญชี การขาย เลขา คอมพิว เตอรแ ธุรกิจคาปลีก),
สาขาคหกรรม (ผา อาหาร), สาขาศิลปกรรม (ศิลปะ, คอมพิวเตอรแกราฟิค ), สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(โรงแรม, การทองเที่ยว), สาขาอุตสาหกรรม (ชางยนตแ, โรงงาน, ชางเชื่อม, ชางไฟฟูา, ชางอิเล็กทรนิกสแ, ชาง
กอสราง, ชางแมคคาทรอนิกสแ ), สาขาเกษตรกรรม (พืช, สัตวแ, การเกษตร), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
โดยมุงเปูาไปที่การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเนนฝึกทักษะใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทางดานวิชาชีพที่มีมาตรฐานเนนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหแ
สังเคราะหแดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีทักษะทางภาษาตางประเทศโดยปรับเปลี่ยน
การสอนของครู ใ ห ส ามารถกระตุ น ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ ากสื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย พร อ มทั้ ง จั ด การสอน
อาชีวศึกษานอกระบบและระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการตลอดจนสนับสนุนใหมีความรวมมือภาครัฐ
และเอกชนในรูปแบบของสานพลังประชารัฐโดยแบงแผนงานเป็น 2 ระยะคือ
- ระยะเร่ ง ด่ ว น(ปี 2559)ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนให เ กิ ด โครงงานและ
สิ่งประดิษฐแพัฒนาทักษะฝีมือสูมาตรฐานอาชีวศึกษามาตรฐานอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
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คุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาบุคลากรและผูเรียนดานภาษาต างประเทศรวมทั้งจัดทําขอตกลงความรวมมือระดับทวิ
ภาคีพหุภาคีรวมกับสถานศึกษาทุกระดับทั้งในและตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งรัฐและเอกชน
- ระยะสั้น (ปี 2560) ประชาสัมพันธแภาพลักษณแอาชีวศึกษาปรับวิธีการสอนดวยสะ
เต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกระดับและประเภทวิชาขยายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในแต
ละพื้นที่ขยายความรวมมือระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตลอดจนจัด
โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประชาคมอาเซียน
3) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัดเชียงรายมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 7 แหง ซึ่งรองรับ
นักศึกษาจากในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ตลอดจนจัดการศึกษาใหประชาชนของประเทศเพื่อนบาน ซึ่ง
เป็นสวนหนึ่งในการตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้มุงเปูาผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาใหมีความ
พรอมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นประเทศชาติและมีศักยภาพในการแขงขันในประชาคมอาเซียนทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพสรางความเขมแข็งทางดานวิจัยใหโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการสรางสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและกลุมชาติพันธุแตลอดจนสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเป็นที่
พึ่งของสั ง คมโดยนอกเหนื อจากหลั ก สู ตรปกติแ ละหลั กสู ต รครุ ศาสตรแทั่ว ไปแล ว ยั งมีห ลั กสู ต รที่โ ดยแบ ง
แผนงานเป็น 2 ระยะคือ
- ระยะเร่งด่วน(ปี 2559)ผลิตบัณฑิตตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพพัฒนา
ความศักยภาพและความพรอมของบุคลากรอยางเต็มที่สนับสนุนวิชาการและองคแความรูในการพัฒนาจังหวัด
ศึกษาวิจัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
- ระยะสั้น (ปี 2560) มีบุคลากรที่เพียงพอกับความตองการในการขับเคลื่อนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายมีงานวิจัยและองคแความรูสนับสนุนการดําเนินงานอยางเป็นรูปธรรม
4) การจัดการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มี 3 รูปแบบ ไดแก
ก. การศึ ก ษานอกระบบขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น การจั ด การศึ ก ษาแก ก ลุ ม เยาวชนหรื อ
ประชาชนวัยแรงงานที่ไมจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมชาติพันธุแ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมแรงงานตางดาว
ใหมีโอกาสทางการศึกษาที่ตรงกับความตองการและความจําเป็น โดยเพิ่มเติมหลักสูตรที่มีการพัฒนารูปแบบ
รวมกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา กศน.) เพื่อใหผูเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได
สอดคลองและมีคุณภาพกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข.การศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร ชางพื้นฐาน (ชางปูน
ชางไม ชางกอสราง ชางไฟฟูาฯลฯ) ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน พรอมทั้งจัดการศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือทักษะชีวิตที่ปูองกันตนเองจากภัยพิบัติตางๆ ได
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ค.การศึกษา ตามอัธยาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมชุมชนใหรัก
การอาน สงเสริมการเรียนรูระหวางวัย สงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน และ เขตศก.พิเศษ
การศึกษานอกระบบแบงแผนงานเป็น 2 ระยะคือ
- ระยะเร่ ง ด่ ว นภายในปี 2559 เน น หลั ก สู ต รช า งพื้ น ฐานพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เตรียมพรอมปูองกันแผนดินไหวตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรวมทั้ง
จัดตั้งหมูบานเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
- ระยะสั้ น (ปี 2560) จั ด การศึ ก ษานอกระบบให กั บ กลุ ม เปู า หมายทั่ ว ไปและ
กลุมเปูาหมายพิเศษเมื่อเรียนจบแลวสามารถประกอบอาชีพได
4.1.4 การปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการวิจัยได ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บขอมูลการจัดการศึกษาใน
หนวยงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, เขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเชียงราย, ลงพื้นที่ศึกษาและ
สัมภาษณแสถานศึกษาในโรงเรียนเชียงรายราชประชานุเคราะหแ 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) ต.เวียง อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งยังไดพูดคุยและ
พบปะกับอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พรอมทั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เชียงราย และอาจารยแที่ดูแล
โครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ทั้งนี้คณะวิจัยในพื้นที่เชียงรายจึงสรุปผลการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เป็น 2 สวนใหญ ไดแก ขอมูลจากโรงเรียน และ
ขอมูลจากมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
4.1.4.1 ระดับประถมศึกษา: โรงเรียนเชียงรายราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยา
ประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเชียงรายราชประชานุเคราะหแ เลขที่ 520 หมูที่ 2 ตําบลเวียงอําเภอเชียง
แสนจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปัจจุบันบริหารงานโดย
ทา นผู อํ า นวยการดร.กั มพลไชยนั น ทแ เปิ ด ทํา การสอน 4 ช ว งชั้ น ตั้ งแต ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 1 จนถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจํานวนนักเรียน (ปี 2560) ทั้งสิ้น 1,965 คน 63 หองเรียน โดยมีจํานวนหองเรียนในชั้น ป.
1-6 จํานวน 23 หองเรียน หองเรียนในชั้น ม.1-6 จํานวน 40 หองเรียน มีครูผูสอนจํานวน 132 คน และ
บุคลากรสนับสนุน 40 คนพรอมนักศึกษาฝึกสอน จํานวน 11 คน
2) หลักสูตร / โครงการในโรงเรียน
โรงเรียนเชียงรายราชประชานุเคราะหแ ไดรับเลื อกและดําเนินงานในฐานะ โรงเรียน
แกนนาพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2559
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โรงเรียนมีภาระกิจหนาที่ในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศึกษา เพื่อ
รองรับการพัฒนาเขต ศก.พิเศษชายแดนอําเภอเชียงแสน ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรเขต ศก.พิเศษ ดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานี้ เนนกระบวนการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของทุกฝุาย ทั้งบุคลากรโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยเฉพาะการวิเคราะหแ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอําเภอเชียงแสนเอง โดยการพัฒนาหลักสูตรไดบูรณาการ
เนื้ อ หาด า นเศรษฐกิ จ อาชี พ ภาษาสั ง คมและวั ฒ นธรรม เข า ไปในทุ ก รายวิ ช า ทั้ ง ในระดั บ ประถม และ
มัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษาจุดเดนอยูในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ และ กลุ มสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาภาษา: ในระดับประถมศึกษา นอกเหนือจากวิชาภาษาไทยและอังกฤษใน
รูปแบบปกติแลว โรงเรียนไดเพิ่มเติมภาษาอังกฤษแบบเสริม อีก 40 ชั่วโมง และ วิชาภาษาจีน อีก 40 ชั่วโมง
เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศที่จําเป็นในพื้นที่ โดยพิจารณาจากกลุมนักทองเที่ยว
จากประเทศจีน ที่เขามาเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ประถมศึก ษา: ได มี
การบูรณาการเนื้อหาใหมเพื่อรองรับการพัฒนาเขต ศก.พิเศษชายแดนอําเภอเชียงแสน โดยรูปแบบปกติมีเพียง
๑ ชั่วโมง/สัปดาหแ แตไดมีการบูรณาการเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน, สรางเสริมสมรรถภาพ
การเรียนรู, สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม และสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพและทักษะชีวิต ซึ่ง
เสริมดวยวิชาคอมพิวเตอรแเพิ่มเติม (รวม ๘ ชั่วโมง/ สัปดาหแ) โดยอยูในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ตาม
หลักสูตรรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไดแก
 ปุยหมักไสเดือน
 สวนผักนักเกษตรนอย
 อาหารคลีน (Clean) เพื่อสุขภาพ
 มหัศจรรยแแหงภาษา
โดยเป็นเนื้อหาที่เด็กระดับประถมควรรูและสามารถปฏิบัติได เกี่ยวกับทักษะอาชีพ
เชน การปลูกพืชผักสวนครัว เครื่องมือเกษตร การรดน้ํา การใชน้ําหมักมูลไสเดือน (จุดเดนของโรงเรียน) การ
ประดิษฐแของเลนและการออกแบบถุงกระดาษ หรือกระปุกออมสิน การสรางสิ่งของจากเศษวัสดุ สําหรับเป็น
เพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑแ
นอกจากนี้ในระดับประถมตอนปลาย (ป.4-5-6) มุงเนนใหเด็กใชคอมพิวเตอรแใหเกิด
ประโยชนแไดมากกวาการพิมพแใชง านปกติ (ซึ่งเรียนรูในระดับประถมตนแลว ) โดยป.4 จะเพิ่มเติมทักษะการ
ออกแบบขอมูลเพื่อการนําเสนอ การปรับแตงไฟลแภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตรแ และตัดตอเสียงผานโปรแกรม
นําเสนอ power point ได, สําหรับนักเรียน ชั้น ป.5 เพิ่มเติมทักษะการออกแบบเชิงกราฟิคสื่อสิ่งพิมพแตางๆ
เชน นามบัตร การแ แผนพับ และโปสเตอรแ , สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 เนนการใชโปรแกรม Excel และ Flip
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Album หรือสิ่อสิ่งพิมพแ Electronic แบบงายได ซึ่งโรงเรียนไดเตรียมคอมพิวเตอรแไวใหนักเรียนไดใชงานถึง
150 เครื่อง ในหองปรับอากาศ พรอมทั้งจัดเตรียมระบบไวไฟความเร็วสูง เพื่อใหงายตอการคนหาและเรียนรู
(มีการจํากัดขอบเขตของขอมูลที่จะคนหา)

4.1.4.2 ระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนที่ไดรับเลือกเป็นโรงเรียนในเขต ศก.พิเศษ 2 แหง คือ
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรแ และ โรงเรียนแมจันวิทยาคม
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรแ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปิดรับ
3 สาขา ไดแก สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ชางกอสรางและชางไฟฟูากําลัง จํานวน 3 หอง เปิดรับนักเรียน
หองละไมเกิน 30 คน
โรงเรียนแมจันวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปิดรับ 3
สาขา ไดแก สาขาอาหารและโภชนาการ ชางไฟฟูากําลัง และพืชศาสตรแ จํานวน 3 หอง เปิดรับนักเรียนหอง
ละไมเกิน 30 คน
โรงเรียนเขต ศก.พิเศษในระดับมัธยมศึกษา ไดมีโครงการพัฒนานักเรียนในสายสามัญไปสูสาย
อาชีพใน “โครงการหองเรียนอาชีพ” โดยโรงเรียนสามารถเปิดสอนอาชีพที่มีความสอดคลองกับบริบทในพื้นที่
โดยประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอาชีพ รวมกันกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย โดยเนนการสงเสริมความรูพื้นฐานทางดานการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน
(Basic Modern Business Administrative : BMBA) ทักษะอาชีพที่สนใจ และสอดคลองกับบริบทในพื้นที่
เติมกระบวนการแนะแนวแบบเขม และการเพิ่มพูนประสบการณแดวยการฝึกงานจริงในชวงปิดภาคเรียน ควบคู
ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากหองเรียนอาชีพสามารถนําความรูและ
ทักษะอาชีพ ไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพที่กําลังขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคธุรกิจ
บริการภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และเป็นกําลัง สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
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นอกจากนี้โรงเรียนบางแหงในระดับมัธยมศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรการสําหรับชั้นมัธยมศึกษา
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยไดแบงกลุมตามเปูาหมายและศักยภาพของผูเรียนเป็น
3 สาย ไดแก สายวิทยแ -คณิต, สายศิลป-ภาษา และ สายศิลป -ศักยภาพซึ่งมีการเพิ่มเติมชั่วโมงเรียนที่เป็น
การพัฒนาทักษะผูเรียนใหพรอมตอการพัฒนาเขต ศก.พิเศษ ในรายวิชาเพิ่มเติม SEZ (Special Economic
Zone) สําหรับทั้ง 3 สาย โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กําหนด 2 ชม./สัปดาหแ สวนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กําหนด 1 ชม./สัปดาหแ
 สายวิทย์-คณิต:มีวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร SEZ ไดแก การออกแบบเว็บไซตแ ,
การสรางแอนนิเมชั่นบนเว็บไซตแ, การออกแบบ-ตกแตงภายใน, กราฟิคเพื่อการออกแบบ, การโรงแรม, กาแฟ
สด, การเสริ มสวย, ซัก อบ รี ด , การเลี้ ย งไสเดือน, น้ําหมักชีวภาพจากมูลไสเดือน และน้ําหมักกับการใช
ประโยชนแในงานเกษตร (สําหรับมัธยมปลาย เพิ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษ และซักอบรีดสูสากล)
 สายศิลป์-ภาษา:มีวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรSEZ คลายคลึงกับสายวิทยแ-คณิต
แตไมมีการสร างแอนนิ เมชั่น และเน น ทักษะอาชีพมากขึ้น พรอมทั้งเพิ่มดนตรีล านนาเบื้องตน ดังนี้ การ
ออกแบบเว็บไซตแ, การออกแบบ-ตกแตงภายใน, กราฟิคเพื่อการออกแบบ, การโรงแรมสูอาชีพ, การแฟสด
สรางอาชีพ, การเสริมสวยสรางอาชีพ, ซักอบรีด, การเลี้ยงไสเดือน, น้ําหมักชีวภาพจากมูลไสเดือนและ ดนตรี
ลานนา (สําหรับมัธยมปลาย เพิ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษ และ การบริหารธุรกิจซัก อบ รีด สูสากล)
 สายศิลป์-ศักยภาพ (สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ):มีวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรSEZ
คลายคลึงกับสายศิลป-ภาษาทุกวิชา แตมีวิชาดนตรีลานนา 1-6 ระดับ และมีการฝึกปฏิบัติในกลุมทักษะอาชีพ
เชน การบริการดานการซัก อบ รีด (ทั้งนี้ในกลุมศิลป-ศักยภาพระดับมัธยมปลาย มีการเพิ่มปลูกผักปลอด
สารพิษและการบริหารธุรกิจซักอบรีดสูสากล)
นอกจากนี้ แ ล ว ในปั จ จุ บั น โรงเรี ย นได ป รั บ รู ป แบบการศึ ก ษาในห อ งเรี ย นให
สอดคลองกับความตองการของพื้นที่โดยดําเนินการ"โรงเรียนเตรียมอาชีพ" ใหนักเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ
และความถนัดตามหลักสูตรสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอําเภอเชียงแสนผานแหลง
เรียนรูพัฒนาทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการอยางสมดุลโดยเพิ่ มทักษะตางๆ เพิ่มเติม อาทิ กีฬา
เลี้ยงสัตวแ คาปลีก การคา Online ยุวมัคคุเทศนแ เป็นตน
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ทั้งนี้นักเรียนที่อยูในแผนการเรียนศิลปศักยภาพดานอาชีพ :มวยไทยของโรงเรียน
ไดเป็นแชมปรุนตางๆ ระดับจังหวัดเชียงรายหลายคน เชน แชมปมินิฟลายเวท เป็นตน

จากการสัมภาษณแและการลงพื้นที่ศึกษาการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเปูาหมาย
เศรษฐกิจพิเศษ พบวา โรงเรียนสามารถพัฒนาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพมีความรูและทักษะตามหลักสูตร
และแผนที่ไดกํ าหนดไว ซึ่งส งเสริ มให ผู เ รี ยนมีทั กษะในการเรี ยนรูด ว ยตนเองและมีทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพตอไป
นอกจากนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ15 ยังไดรวมมือกับสํานักนวัตกรรมและบริการ
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อหาแนวทางความรวมมือกันในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานอาชีพ
(Career Shot Course) สําหรั บเทียบโอนความรูและประสบการณแ และบมเพาะนัก ธุรกิจนอยสู
ผูประกอบการรุนใหม (Youth Startup) แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนในโรงเรียนเพื่อเตรียมพรอมเขาสู
โลกอนาคตในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 Model
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ปัญหา:
นักเรียนที่มุงเปูาสายสามัญมักมี มุมมองด้าน “ทักษะอาชีพ” ในเชิงลบ โดยมีทัศนคติ
วา “ทักษะอาชีพ” หางไกลจาก “การศึกษาสายสามัญ” แตในความเป็นจริงแลวทุกอาชีพลวนตองใชทักษะ ไม
วาจะเป็นอาชีพแพทยแ พยาบาล วิศวะ นักออกแบบ ครู/อาจารยแ หรือผูบริหาร ลวนจําเป็นตองอาศัยทักษะใน
การปฏิบัติการ (ไมใชแคชางยนตแ ชางไฟฟูา หรือเกษตรกร เทานั้น ) การปรับเปลี่ยนแนวคิดและสรางมุมมอง
ใหมตอคําวา “ทักษะอาชีพ” ใหแกนักเรียนที่จะเรียนตอระดับปริญญาตรี (หรือนักเรียน ม.3) สามารถทําได
โดย หากนักเรียนเริ่มวางอนาคตจะเรียนตอเพื่อเป็นแพทยแ พยาบาล ฯลฯ โรงเรียนควรหาโอกาสใหนักเรียน
กลุมนี้ไดมีโอกาสสัมผัสกับอาชีพในฝันของตนเอง โดย อาจสงไปสังเกตการณแ, ทําขอตกลงในการชวยเหลือ
งานบางสวน หรือแมกระทั่งขอตกลงในการรวมดําเนินงานกับอาชีพตางๆ เทาที่นักเรียนเหลานั้นทําได ยอม
เป็นโอกาสอันดีตออนาคตและเป็นประสบการณแในชีวิต (ไมจําเป็นวาทักษะอาชีพตองเป็นอาชีพที่อยูในสาย
อาชีวะเสมอไป) โดยเฉพาะอยางยิ่ง แลวในปัจจุบัน “ประสบการณ์นอกโรงเรียน” (ที่ทาให้เข้าใกล้อาชีพใน
ฝัน) กลายเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งที่โรงเรียนควรสงเสริมและหาโอกาสใหมๆ ใหกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ:
(1) ศึกษาธิการจังหวัด หรือหน่วยงานการศึกษากลางของจังหวั ด ควรทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ หน่วยการศึกษาที่สูงกว่า เพื่อเอื้ออํานวยความ
สะดวกในการพัฒนาความรูของบุคลากรครู /นักเรียน หรืออํานวยความสะดวกในการถายโอนความรูระหวาง
สถานศึ ก ษาจากระดั บ หนึ่ ง ไปสู อี ก ระดั บ หนึ่ ง เช น ระหว า งโรงเรี ย นกั บ อาชี ว ะ, ระหว า งโรงเรี ย นกั บ
มหาวิทยาลัย หรือ ระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการตางๆ
(2) ผูบริหารโรงเรียนเป็นผูที่มีวิสัยทัศนแ สามารถปรับประยุกตแบริบทของโรงเรียนให
สอดคลองและเป็นไปตามนโยบายตางๆ ของกระทรวงฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นในเชิงประจักษแและจับ
ตองไดจริง ทั้งนี้ “แนวทางในการประยุกตแ/บริหารจัดการสถานศึกษา” ดังกลาว ควรมีการถายทอดหรือถอด
บทเรียนการบริหารแกพื้นที่อื่น หรือควรมีการนําหลักและวิธีการบางสวนไปเป็นกลไกในการบริหารการศึกษา
ในภาพรวม เชน กลไกการเชื่อมตอสถานศึกษากับภาคเศรษฐกิจในระบบกรรมการบริหาร เป็นตน
4.1.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นําโดยการบริหารงานของ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศรชัย
มุงไธสง อธิการบดี ซึ่งแสดงจุดยืนวา “ราชภัฏเชียงรายจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ” โดยมี
ภารกิจและบทบาทหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 วิจัยและพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน
 บริการวิชาการแกสังคมใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง
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 ทํานุ บํารุง อนุรักษแ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยและลานนาใหมั่นคง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสากล
 สรางเครือขายและบูรณาการการทํางานทุกมิติ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
โดยมียุทธศาสตรแสําคัญ 3 ประการ ในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแก
คนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นศูนยแขอมูลทางดานเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 บริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณแโลก

คณะอาจารยแและคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดดําเนินงาน
โครงการวิจัยและการพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอ
เชียงของ เชียงแสน และ แมสาย โดยมีตัวอยางโครงการ16 โครงการ ดังนี้ (ขอมูลจากการสัมภาษณแอธิการบดี
และ การนําเสนอของอาจารยแราชภัฏเชียงราย)
งานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่อําเภอเชียงของ
 การศึกษาบริบทและศักยภาพของอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย เพื่อการรองรับการ
พัฒนาภายใตการเขาสูประชาคมอาเซียน
 อัตลักษณแและรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณแของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ
จ.เชียงราย ภายใตระบบ 1 เมือง 2 แบบ
 แนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการเมืองภายใตแนวคิดการพัฒนาเป็น
“ระบบ 1 เมือง 2 แบบ” ของอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย
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 การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวภายใตแนวคิดการเป็น “ระบบ 1 เมือง 2 แบบ”
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จ.เชียงราย
 การพัฒนาศักยภาพผูนําในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็น
“ระบบ 1 เมือง 2 แบบ” ของอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย
 การปรับปรุงภูมิทัศนแเพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนาเป็น “ระบบ 1 เมือง 2 แบบ”
ของอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย
 การศึกษาโอกาสและศักยภาพของสินคาสงออกของไทย: กรณีศึกษาอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
 การศึกษาความเป็นไปไดในการพัฒนาศูนยแการเรียนรูเขตเศรษฐกิจพิเศษแนว
ชายแดนเชียงราย
 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนภายใตโครงการความรวมมือในเขตอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS): กรณีศึกษาผูนําชุมชนในเขตอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย
งานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่อําเภอเชียงแสน
 การประเมินพื้นที่ทองเที่ยวเพื่อประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผูไดรับสัญชาติไทย: กรณีศึกษาหมูบานดอยสะโง
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนภายใตโครงการความรวมมือในเขตอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS): กรณีศึกษาผูนําชุมชนในเขตอําเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
 ยุทธศาสตรแการพัฒนาเมืองทาขนสงทางเรือในแมน้ําโขงตามแนวชายแดน ไทย-ลาว
งานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่แมสาย
 การจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเขตการคาชายแดน จังหวัด
เชียงราย
 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย
 การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนภายใตโครงการความรวมมือในเขตอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS): กรณีศึกษาผูนําชุมชนในเขตอําเภอแมสาย จ.เชียงราย
นอกจากนี้แลว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังไดใหบริการแกสังคม ในพื้นที่อําเภอเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ไดแก ไดจัดตั้งศูนยแเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพเชียงแสน, ศูนยแจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
เชียงของ, ศูนยแตรวจสอบมาตรฐานน้ํา อาหาร และผลิตภัณฑแ แกหนวยงานตางๆ ที่มีความตองการ เป็นตน
พรอมทั้งไดสรางเครือขายและบูรณาการการทํา งานทุกมิติในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง โดย ไดมีการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ (จีน ลาว เมียนมารแ กัมพูชา) พรอมทั้งแลกเปลี่ยน
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บุคลากรทางการศึกษาในกลุมประเทศดังกลาว, ไดมีการสนับสนุ นบุคลากรแลกเปลี่ยนชวยงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน และ สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดทําวิจัยรวมกับ
หนวยงานในประเทศเพื่อนบาน อยางเป็นรูปธรรม
ปัญหาและข้อเสนอแนะ:
(1) สัดส่วนการนาเข้านักศึกษาจีนในประเทศไทยสูงมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งมีพื้นที่
ใกลกับประเทศจีน แมวาจะสงผลดีในแงรายได /รายรับจากการเขาศึกษาในประเทศ แตการที่บุคลากรจาก
ประเทศอื่นซึ่งมีจํานวนมากมีทักษะภาษาไทยรวมทั้งประสบการณแ เครือขายและการใชชีวิตในประเทศไทยจะ
เป็นชองทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งฝุายไทยอาจเสียประโยชนแหากไมไดพัฒนาเยาวชนของตนเองในการมี
ทักษะในการเขาถึงภาษาจีนและทรัพยากรในประเทศจีน (ดังเชนที่เราพยายามสอนนักศึกษาจีนใหรูจักภาษา
และวัฒนธรรมไทย) ในจํานวนหรือสัดสวนที่เหมาะสมกัน ดังนั้นการรับนักศึกษาจากประเทศจีนควรมีเงื่อนไข
ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชนไทยควบคู่ไปด้วย
(2) การประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด ศึ ก ษาจากระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย กลั บ คื น สู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเกิดขึ้นในหลากหลายมิติและหลายกลไก ไมเพียงแคการผลิตนักศึกษาครูสงไปยัง
โรงเรียนเทานั้น แตควรขยายขอบเขตในการพัฒนาศักยภาพครู ในนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อ ง, การพัฒนา
รูปแบบวิธีการสอน หรือ พัฒนาหลักสูตรเพื่อแกไขปัญหา/พัฒนาการศึกษารวมกันกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ในจังหวัดของตนเอง, รวมไปถึงการรวมคิดและรวมบริหารจัดการในเชิงนโยบายการศึกษาระดับจังหวัด
(3) ปั ญ หาการอ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ ข องเด็ ก ชาวเขา/เด็ ก ชนเผ่ า ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
จําเป็นตองไดรับการพัฒนาแนวทางการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม โดยสถาบันอุดมศึกษาหรือ มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ควรระดมความคิดและลงมือดาเนินการเพื่อหาแนวทางใหม่หรือปฏิรูปหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหานี้
อย่างจริงจัง เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยแที่มีคุณภาพจะเป็นวัยทํางานที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศตอไป
4.1.5 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย
ความคิดเห็นของผูแทนภาครัฐและภาคเอกชนตอการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ประกอบดวยขอเสนอตอการจัดการศึกษาทุกระดับ และขอเสนอแนะที่เกี่ยวขอ งกับประเด็นดาน
การเกษตร การทองเที่ยว การคาชายแดน การขนสง/โลจิสติกสแ ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรสอนใหเด็กสายสามัญมีความรูความสามารถทางวิชาชีพดวย เชน
การคาชายแดน การเกษตร การทองเที่ยว โลจิสติกสแ เป็นตน โดยเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาใหความรูนักเรี ยน
เพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และทําใหเด็กคนพบตัวเองในการประกอบอาชีพ
อาชีวศึกษา ควรเนนการเรียนแบบทวิภาคี โดยเรียนวิชาการในโรงเรียน เป็นเวลา 1 ปี และ
เรียนในสถานประกอบการอีก 1 ปี เพื่อใหไดประสบการณแจากการปฏิบัติงานจริง และมีรายไดระหวางเรียน
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อุดมศึกษา ควรเนนสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนําความรูไปตอยอดการเป็น
ผูประกอบการในครอบครัว ชุมชน สิ่งสําคัญที่สุดคือ หลักสูตรการเป็นผูประกอบการ เพื่อใหคนของเราไดเป็น
เจาของกิจการ มิใชตองเป็นรุนนองผูอื่น
ด้านการเกษตร ควรเน นหลั กสูตรการเรียนการสอนการเพื่อการเกษตรยุคใหม (Smart
Farming) เพื่อเพิ่มผลผลิต เนนเกษตรอินทรียแหรือเกษตรปลอดสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพสินคาเกษตรสนองตอ
ความตองการภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ควรเพิ่มนวัตกรรมการแปรรูปและออกแบบบรรจุ
ภัณฑแใหมีความทันสมัยดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
ด้านการท่องเที่ยว ควรจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนมัคคุเทศกแในภาษาตางๆ เชน ภาษาจีน
เพื่อรองรับธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม รานอาหาร และการนวดสปามากขึ้น ในระยะเรงดวนอาจจัดระบบ
เชื่อมโยงเด็กที่เรียนภาษาจีนอยูแลวในบางพื้นที่ ใหสามารถเขาสู ระบบการศึกษาตอที่สูงขึ้น และเปิดโอกาสให
เขาทํางานในสถานประกอบการตางๆ เพิ่มขึ้น
ด้านการค้าชายแดน ซึ่งจะตองอาศัยความรูและทักษะหลายๆ ดาน โดยเฉพาะเรื่องของ
การเงิ น ระหว า งประเทศ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ เ วณชายแดนจะใช ร ะบบเงิ น สดในการค า ขายเป็ น ส ว นใหญ จึ ง
จําเป็นตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตางๆ ของในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหมีธุรกิจออนไลนแมากขึ้น ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะไมตองมีการเปิด
หนาราน
ด้านโลจิสติกส์ เนนจัดหลักสูตรทวิภาคี เพื่อเพิ่มกําลังคนขับรถบรรทุ กขนาดใหญ ซึ่งเป็น
ความตองการของพื้นที่และมีคาตอบแทนที่สูงกวา 30,000 บาทตอเดือน โดยจะตองใหความรูเรื่องการขนสง
ไมวาจะเป็น การขับรถบรรทุกขนาดใหญ ความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตแ และเทคโนโลยีในการสงสิ นคาผ าน
ดาวเทียม (GPS) ตลอดจนการจัดการสินคาตางๆ
ศูนย์กลางทางการแพทย์ ทุกวันนี้ชาวตางชาติสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและ
การรักษาสุขภาพ จึงจําเป็ นที่จะตองรักษาของดีของจังหวัดไว คือ หมอเมือง (หมอยาสมุนไพร) โดยอาจ
จัดระบบถายทอดความรูความสามารถในเรื่องยาสมุนไพรใหแกคนรุนหลังตอไป
การสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน/นักศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเปูาหมายใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ในชวง 5-10 ปีขางหนา ควรเรงสรางแรงบันดาลใจใหกับ
เด็กๆ โดยการเปิดโอกาสใหไดสัมผัสกับประสบการณแที่ดีที่สุดในเรื่องตางๆ ที่เราจะผลักดัน เพื่อใหเป็นตนแบบ
(Role model) ที่จะชวยกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนสิ่งตางๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตองเรง
สรางศักยภาพและความพรอมของเด็กเพื่อการแขงขันในระดับนานาชาติดวย
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4.2 รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
4.2.1 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและยังเป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษาอยู
เป็นจํานวนมาก โดยสามารถแบงตามสังกัดได ดังนี้
สังกัด
ในระบบของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เขตพื้นที่การศึกษา)
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 15
อศจ.
- วิทยาสารพัดชางนราธิวาส
- วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล)
- เทศบาลเมืองนราธิวาส
- เทศบาลเมืองสุไหง-โกลก
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ศูนยแการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/สถานสงเคราะห์
- โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนราธิวาส
สกอ.(อุดมศึกษา)
- วิทยาลัยชุมชน
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแ
นอกระบบของรัฐ

จานวน
ปี 2558
ปี 2559

149
118
75
17

149
118
75
17

1
1

1
1

6
4
5
1

6
4
5
1

1
1

1
1

1
1

1
1

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนราธิวาส
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สังกัด
ในระบบของรัฐ

จานวน
ปี 2558
ปี 2559

- ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
13
โรงเรียนเอกชนในระบบ
- สามัญศึกษา
26
- ศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ
49
- โรงเรียนการกุศล
2
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
- สถาบันศึกษาปอเนาะ
62
- ศูนยแการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
671
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2
ตารางแสดงจานวนสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จาแนกตามสังกัด

13
30
30
22
64
630
2

สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบตางๆ ดังนี้
โรงเรียนประชารัฐ: ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนประชารัฐจํานวนทั้งหมด 10 โรง
ประกอบดวยโรงเรียนสังกัดสพป.นราธิวาส เขต 1 จํานวน 14 โรง, สพป.นราธิวาส เขต 2 จํานวน 10 โรง,
สพป.นราธิวาส เขต 3 จํานวน 5 โรงและ สพม.15 จํานวน 1 โรง
โรงเรียนสะเต็มศึกษา: โรงเรียนสะเต็มศึกษาจังหวัดนราธิวาสมีจํานวนทั้งหมด 34 โรง
ประกอบดวย โรงเรียนสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 จํานวน 10 โรง (แบงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 5 โรงและโรงเรียนขยายโอกาส 5 โรง), สพป.นราธิวาส เขต 2 จํานวน 10 โรง (เป็นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา จํานวน 5 โรง และโรงเรียนขยายโอกาส 5 โรง), สพป.นราธิวาส เขต 3 จํานวน 10 โรง
(แบงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 5 โรง และโรงเรียนขยายโอกาส 5 โรง) และ สพม.15 จํานวน
4 โรง
โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู ” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2559 มีจํานวน
ทั้งหมด 221 โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขารวมโครงการตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 39 โรง
และโรงเรียนที่เขารวมโครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 182 โรง
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4.2.2 กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส
การจัดทําแผนการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสดําเนินการภายใตความ
รวมมือของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ โดยมีจุดเริ่มตนจากการประชุม“ระดมความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส” โดยเชิญ
หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในโครงการ หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวมระดมความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนราธิ ว าส ของ
หนวยงานทางการศึกษาในแตละระดับ ดังนี้
ลาดับ
1

ระดับ
ระดับประถมศึกษา

2

ระดับมัธยมศึกษา

3

4

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อาชีวศึกษา

การดาเนินงานที่สอดคล้องกับการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
 จัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปูาหมาย ศก.พิเศษ โดยการใหความรู
กับนักเรียนในเรื่องผลผลิ ตของจังหวัดนราธิว าส ที่ส ามารถสราง
รายไดและเป็นอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
เชนเรื่องดานการคาการคมนาคมการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นตน
 จัด การเรี ยนการสอนสานอาชี พร ว มกั บสารพั ดช า งสอนหลั กสู ต ร
มัคคุเทศกแนอย
 ใชเวลาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูสําหรับการสอนนักเรียนใน
เรื่องอาชีพตางๆ
 ดําเนินการสอนหลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีภาษามลายูถิ่น
ภาษามลายูกลาง และ ภาษาไทย
 สอนทักษะอาชีพตางๆ เชนการเพาะเห็ด การทําขนม เป็นตน
 มีความรวมมือกับสถานประกอบการ โดยจัดกิจกรรม “1 โรงเรียน 1
โรงงาน” ซึ่งประกอบดวยการจัดการเรียนการสอน 5 โมดุลคือ
1. มีสถานประกอบการและโรงเรียนอยูในพื้นที่เดียวกัน
2. นักเรียนไปฝึกอาชีพในโรงงานและมีคาตอบแทน
3. บางสาขาวิชาที่สถานประกอบการตองการใหนักเรียนไปเรียนรู
4. จั ด การศึ ก ษาให กั บ พนั ก งานบริ ษั ท ที่ ต อ งการเพิ่ ม วุ ฒิ เ พิ่ ม
วิชาชีพ
5. สงเสริมใหนักเรียนมีความรูประสบการณแและทักษะมากขึ้น
(นอกจากเรียนในโรงเรียนเพียงอยางเดียว)
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ลาดับ
5

6

ระดับ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

การดาเนินงานที่สอดคล้องกับการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
 เพิ่มการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น หรือฝึกอบรม เพื่อ
สรางนักธุรกิจรุนใหม หรือตองการใหผู ประกอบการมีความรูเรื่อง
ธุรกิจตอไป
 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษา เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษามลายูกลาง ภาษาพมา เป็นตน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตริ 24 หลักสูตร โดยเนนใหนักศึกษา
นครินทร์
ที่จบออกไปสามารถประกอบอาชีพได
 เปิดหลักสูตรที่เนนเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
 พัฒ นาการวิจัยควบคูไปกับการรักษาผู ปุว ยในโรงพยาบาลที่อยูใน
พื้นทีม่ หาวิทยาลัย

รูปภาพประกอบการประชุม
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หลังจากที่ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ก็ ไดมีการจัดทํา“กรอบหลักสูตรระดับจังหวัด ”และ “นาหลักสูตรไปใช้”
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว
4.2.3 ลักษณะและรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
1) การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนการจัดการศึ กษาที่สอดคลองกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มีจํานวน 5 โรง ไดแก โรงเรียนบานบูเกะบากง โรงเรียนบานเขา
ตันหยง โรงเรียนบานสุไหงโกลก โรงเรียนบานศาลาใหม และโรงเรียนบานบูเก฿ะตา โดยเนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา ที่สอดคลองกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ไดแก
 ทักษะดานการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ
 อาหารฮาลาล เชนการทําขนมเบเกอรี่ โรตีสมุนไพรฮาลาล ขนมดอกจอก และการ
ผลิตน้ําดื่ม
 การแปรรูปอาหารผลิตภัณฑแอาหารฮาลาล
 คอมพิ ว เตอรแ การออกแบบงานโดยใช คอมพิ ว เตอรแ และการซ อ มคอมพิว เตอรแ
เบื้องตน
 การทําเกษตรพอเพียง
 การจัดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศูนยแกลางยางพาราจังหวัดชายแดนภาคใต ศูนยแกลาง
ผลิตภัณฑแฮาลาล พลังงานทดแทน การทองเที่ยวชายแดน ภาษาอาเซียนและกีฬานันทนาการ และการคาและ
การลงทุนชายแดน
 การกีฬาและสุขภาพ
 ทักษะอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม
 หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม
การจัดการเรียนการสอน
 การจัดโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นไป
ตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 กําหนดหนวยการเรียนรูในรายวิ ชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 8 กลุมสาระ เชน หนวยการเรียนรู นิทานพื้นบานอาเซียน อาเซียนศึกษา
แหลงทองเที่ยวจังหวัดนราธิวาส การคาขายและสกุลเงินในอาเซียน พลังงานในทองถิ่น ทักษะการอยูรวมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นตน
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 จัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม เชน รายวิช าแปรรูปอาหารฮาลาล ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ คอมพิวเตอรแเบื้องตน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน
 จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ประกอบดวยดาน
ภาษา เชน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษามลายูกลาง ภาษาอาหรับ ดานอาชีพ เชน การทําอาหารฮาลาล
ขนมเบอเกอรี่ โรตีสมุนไพร การผลิตน้ําดื่ม การฝึกทักษะการใชคอมพิวเตอรแ การทําเกษตรพอเพียง ขยะรี
ไซเคิล เป็ น ตน ดานกีฬาและสุ ขภาพ เชน กิจกรรมเตนแอรแโ รบิค กิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพ เป็นตนดาน
พลังงานสิ่งแวดล อม เชน กิจกรรมลดพลังงานพิทักษแสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเฝูาระวังปูองกันยาเสพติด เป็นตน
 การจัดการเรียนเรียนการสอน จัดในหองเรียนโดยครูผูสอน เชิญบุคลากรภูมิปัญญา
ทองถิ่น บู ร ณาการกับหลั กสูตรอิส ลามศึกษาแบบเขม เชนภาษามลายูกลางและภาษาอาหรับ รวมทั้งนํา
นักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เป็นตน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
 ขอจํ ากัดในเรื่ องของเวลาเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนอิสลามแบบเขม
มีวิชาศาสนาเพิ่มมาอีก 8 วิชา จึงไมสามารถที่จะเพิ่มวิชาอาเซียนเป็นวิชาเพิ่มเติมได
 โรงเรียนยังไมมีหลักสูตรฉบับสมบูรณแ
 การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 คาบตอสัปดาหแ (จากเดิมชั้นละ 2 คาบตอสัปดาหแ )
เพิ่มไดเพียง 3 คาบตอสัปดาหแ เนื่องจากมีวิชาอื่นๆ ที่ตองสอนตองมีตามหลักสูตร
 การบูรณาการอาเซียนทําไดไมครบทุกวิชา แตชั้น ป. 4 – 6 จะมีวิชาอาเซียน 1
คาบ ตอสัปดาหแ แตไมไดกําหนดใหเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
2) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสในระดับ
มัธยมศึกษามีจํานวน 5 โรง ไดแก โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนรมเกลา โรงเรียนตากใบ โรงเรียนสุไหงโกลก และโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดยเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ไดแก
 การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคานิยม 12 ประการ สอดแทรกทุกกลุม
สาระการเรียนรู
 ทักษะดา นการสื่ อ สาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และ
คณิตศาสตรแ
 พหุวัฒนธรรมและหลักสูตรอาเซียน
 ทวิศึกษาสาขาวิชาพาณิชยการ (คอมพิวเตอรแธุรกิจ) และ ชางกล
 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
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 อาหารและโภชนาการ
 งานธุรกิจ
 ภาษาวัฒนธรรมและกีฬา
 การเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม
การจัดการเรียนการสอน
 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาเป็น ไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีบางโรงเรียนปรับเพิ่มเวลาเรีย นตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา เชน จัดโครงสรางเวลาจํานวน 1,440
ชั่วโมง/ปี
 กําหนดเป็น หน วยการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐานกลุมสาระและระดับชั้นโดยการ
จัดการเรียนการสอนสอนทั้งในหองเรียนและนอกสถานที่ เชนแหลงเรียนรูในโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
นราธิวาส สถานประกอบการฟารแมริสกีจัดการเรียนการสอนโดย ครูผูสอนในโรงเรียน และบุคคลภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพนราธิวาสภูมิปัญญาทองถิ่น
การจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมกลุมสาระและระดับชั้นเชน
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชื่อรายวิชา ขนมอบ การปลูกขาวการ
บัญชีเบื้องตน 1 คอมพิวเตอรแในงานธุรกิจการเป็นผูประกอบการการขายเบื้องตน 1กฎหมายพาณิชยแการสราง
เว็บไซตแการแปรรูปอาหารชางประดิษฐแของชํารวย
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาชื่อรายวิชา พลานามัยเพิ่มเติม 1
(เทควันโด)พลานามัยเพิ่มเติม 2 (ฟุตบอล)
 กลุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรมชื่อรายวิช า ชุมชน
ทองถิ่นของเราสันติศึกษาวิถีไทยวิถีอาเซียนเศรษฐกิจพอเพียง
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชื่อรายวิชา ภาษาจีนภาษาญี่ปุนภาษา
มาลายู โ ดยการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกสถานที่ โ ดยครู ผู ส อนในโรงเรี ย นและ
บุคคลภายนอก จากแหลงเรีย นรูตาง ๆ เชนแหลงเรียนรูในโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนราธิว าส สถาน
ประกอบการและโรงเรียนชาวนา
จั ด เป็ น กิจ กรรมพั ฒนาผู้ เ รี ย นในลั กษณะชมรมหรือชุ มนุม ตาง ๆ เชน ชุมนุ ม
คอมพิวเตอรแสรางสรรคแชุมนุมสรางสรรคแงานศิลปะชุมนุมภาษามลายู ชุมนุมคลินิกภาษาอังกฤษชุมนุมฟุตบอล
ชุ ม นุ ม เรี ย นรู วิ ถี ช าวนาชุ ม นุ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม นุ ม งานประดิ ษ ฐแ ชุ ม นุ ม อาหารพาเพลิ น ชุ ม นุ ม ไฟฟู า
อิเล็กทรอนิกสแชุมนุมภาษาพาเพลินชุมนุมคนถักเชือก ชุมนุม Save World Save Life โดยจัดกิจกรรมทั้งใน
หองเรียนและนอกสถานที่
จัดเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เชน กิจกรรม
Local food กิจกรรมมวยไทย กิจกรรมวัยใสกูชีพ กิจกรรมการพับกระดาษกิจกรรมการพับผาขนหนู ชื่อ
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กิจกรรมอาชีพในฝัน กิจกรรมแกะสลัก กิจกรรมงานผาสรางสรรคแ กิจกรรมคอมพิวเตอรแ กิจกรรมดนตรีสากล
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอาชีพในฝัน กิจกรรมแกะสลัก กิจกรรมงานผาสรางสรรคแ กิจกรรมคอมพิวเตอรแ
กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนาฎศิลป กิจกรรมลูกประคบสมุนไพร กิจกรรมทองโลกอาเซียน
กิจกรรม Tourist Guide กิจกรรมกินไดกินดีโดยจัดกิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกสถานที่มีการบูรณาการ
เนื้อหาฯกับกลุมสาระตางๆ
ปัญหา/อุปสรรค
 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนสําหรับการนําไปประกอบอาชีพ ยังไม
เพียงพอจึงตองจัดใหมีการเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเวลาตามความเหมาะสมและ
วิ จ ารณญาณของครู ผู ส อน และการพานั ก เรี ย นไปเรี ย นนอกสถานที่ ทํ า ให
เสียเวลาและมีคาใชจายในการเดินทาง
 ดวยโรงเรียนเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเขม ตารางเรียนของ
นั กเรี ย นตองเรียนเต็มวัน ไมมีเวลาในการจัดกิจกรรมที่ตองใช เวลาหรือจั ด
กิจกรรมนอกสถานที่ ตารางสอนตองจัดใหมีความยืดหยุน
 ขาดบุคลากรในบางสาขาวิชา เชน เกษตร,อุตสาหกรรมเป็นตน
3) การจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีการวางแผนการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ศูนยแการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อนํารองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มี 5 ตําบล 5 อําเภอ ไดแก
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ ตําบลเจ฿ะแห อําเภอตากใบ ตําบลสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก และตําบลโล฿ะจูด อําเภอแวง ตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
พัฒนาผูเรียนไปสูเปูาหมาย 4 ดาน ดังนี้
ด้านทักษะภาษาซึ่งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสที่
จัดการเรียนการสอน 4 ภาษา ไดแก (1)โรงเรียนอัตตัรกียะหแ อิสลามมียะหแ อําเภอเมือง (2)โรงเรียนอัลอียะหแ
, โรงเรียนอัครศาสตรแ , และโรงเรียนสมานวิทยแ อําเภอยี่งอ (3)โรงเรียนฟุรกอนและ โรงเรียนเกษมทรัพยแ
จัดการเรียนการสอน English Camp อําเภอสุไหงโก-ลก (4)โรงเรียนนูรุดดีน อําเภอตากใบ และโรงเรียน
รอมาเนีย อําเภอแวง นอกจากนี้ยังมีการจัดหองเรียนอัจฉริยะหรือ สมารแท คลาสรูม (Smart Classroom)เพื่อ
ใชในการจัดการเรียนการสอนอีกชองทางหนึ่ง เป็นตน
สําหรับศูนยแการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ สิ่งที่
ตองการเพิ่มเติมในสถานศึกษาเหลานี้คือ การใชหลักภาษาที่ถูกตองของภาษามาลายูทองถิ่น เป็นตน สวน
ภาษาอาหรับ ภาษาไทย ทั้ง 2 สถานศึกษาดังกลาวไดนํามาใชในการเรียนการสอนอยูแลว
ด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)การใช สื่ อในที่นี้ห มายถึง คอมพิว เตอรแ สิ่ งที่จ ะ
เตรียมแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ศูนยแ
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การศึกษาอิส ลามประจํ ามัส ยิ ด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ คือ การให ความรูดานคอมพิว เตอรแ
เบื้องตน เชน การจัดอบรมการใชโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิตเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน การจัดอบรม
งานสารบัญ เป็นตน ทั้งนี้ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวเชื่อมโดยการจัดหาวิทยากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญมาใหความรูในลักษณะการจัดอบรม
ด้ า นกฎหมายพื้ น ฐานสํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด นราธิ ว าสจะมี ก ารตั้ ง
คณะทํางานเพื่อมาประมวลกฎหมายพื้นฐานในดานความรูที่เกี่ยวของกับเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษใหกับ
โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบ ศูนยแการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษา
ปอเนาะ โดยการแปลงประมวลกฎหมายที่จัดทําไปใสในหลักสูตรการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับชวงชั้นซึ่ง
คาดวาจะดําเนินการเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมการตั้งคณะทํางานเพื่อประมวลความรูเรื่องอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสอดแทรกในเนื้อ หารายวิชา หรือการบูรณาหลักสูตรกับวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งคาดวาจะดําเนิน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2559
ข้อจากัดเชิงนโยบาย
การสงเสริมและสนับสนุนดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและ
นอกระบบ ศูนยแการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด และสถาบันศึกษาปอเนาะ ไดแก ดานงบประมาณสนั บสนุนใน
การจัดอบรมและพัฒนา
4) การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสประกอบดวย 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยสารพัดชาง
นราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพสุ ไหงโก-ลก โดยวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสจัดการเรียนการสอน 3
หลักสูตร
หลักสูตร
 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ทั้ ง ระบบทวิ ภ าคี และระบบทวิ ศึ ก ษา
ประกอบดวย สาขาวิชา ชางยนตแสาขาวิชา ชางเชื่อมโลหะสาขาวิชา ชางไฟฟูาสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสแ
สาขาวิชา ชางกอสรางสาขาวิชา การบัญชีสาขาวิชา คอมพิวเตอรแธุรกิจ
 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ในระบบทวิ ภ าคี ประกอบ ด ว ย
สาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชา การบัญชีสาขาวิชา คอมพิวเตอรแธุรกิจ
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนกวิชา อาหาร-ขนมแผนกวิชา ชางเสื้อสตรีแผนก
วิชา ศิลปะประดิษฐแแผนกเสริมสวยแผนกวิชาตัดผมชายแผนกวิชาดนตรี
การจัดเตรียมเนื้อหาที่ใช้สอน
 มีการจัดทําโครงการสอนเพื่อวางแผนการเรียนการสอน
 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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 มีการใชสื่อการจัดการเรียนการสอน เชน สื่อ Power point สื่อของจริง ฯลฯ
 ใหนักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริง
การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
 การจัดทําโครงการสอนจัดทํากอนที่จะทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจัดทํากอนเปิดการเรียนการสอน (กอนเปิด
เทอม)
 ใชสื่อการจัดการเรียนการสอนเมื่อมีเนื้อหาที่เขาใจยากทําใหผูเรี ยนเขาใจ
มากยิ่งขึ้น
 ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหนักเรียนไดฝึกทักษะในแตละสาขางาน
ปัญหาและอุปสรรค
ในบางสาขาวิชาอุปกรณแและเครื่องมือไมเพียงพอ เชน สาขาวิช าชุดสตรีมุส ลิ ม
ผูสนใจเรียนจํานวนมากทําใหอุปกรณแไมเพียงพอ
5) การจัดการศึกษาระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนราธิวาส
และสถานศึกษาในสั งกัดไดดําเนิ นการจั ดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศและจังหวัดใหมีทักษะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี
ส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษา ได จั ด การเรี ย นการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร เพื่ อ ให
กลุมเปูาหมายไดมีความรูและทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ไดแก ภาษาไทย ใหกับผูที่ขาดทักษะ
ทางการใชภาษาไทย ไดแก ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา และประชาชนทั่วไป ภาษามลายูถิ่นใหกับ
กลุมเปูาหมายทีเ่ ป็นขาราชการผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ทหาร ตํารวจและภาษาอังกฤษ ใหกับประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ และสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ไดเรียนรูภาษาอังกฤษผาน
แอพพลิเคชั่น ECHO ENGLISH
การจัด วิชาชีพระยะสั้น มีการจัดการเรียนการสอนทั กษะอาชีพในสาขาตางๆ
ไดแก การเกษตร ในหลักสูตรการเพาะเห็ด เกษตรธรรมชาติ วิชาชางตาง ๆ ไดแก ชางเดินสายไฟ ชางปูน
เฟอรแนิเจอรแ ชางเชื่อมเหล็กดัด ชางทาสี เป็นตน ดานคหกรรม ไดแก การทําอาหารขนม ทั้งอาหารสากล
และอาหารขนมพื้นเมือง การตัดเย็บเสื้อผา การเขียนผาบาติก การตัดเย็บกระเปาจากเศษผา เป็นตน ซึ่งจัด
ใหกับกลุมเปูาหมายที่เป็น นักศึกษา กศน. นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ นักศึกษาผูพิการ ผูดูแลคน
พิการ ประชาชน และผูที่สนใจ
การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษา กศน. โดยจัดหลักสูตร
คอมพิ ว เตอรแ เ บื้ อ งต น ใช เ วลาเรี ย น 40 ชั่ ว โมง เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ในการใช
คอมพิวเตอรแ
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6) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ไดจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนราธิวาส โดยไดกําหนดหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตระยะสั้นเพื่อรองรับการมีงานทํา ความรู ความ
เขาใจในการเป็นผูประกอบการรวมทั้งหลักสูตรดานภาษาที่ใชสื่อสารกันอยางแพรหลายในภูมิภาค โดยมี
เนื้อหาและหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรอนุปริญญาประกอบดวย 3 หลักสูตร คือ
 การบัญชีวัตถุประสงคแสําคัญของหลักสูตร พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ
ทัก ษะทางปั ญ ญาด า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี ที่ ทัน ต อ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิจ ปฏิ บั ติง านโดย
ประยุ กตแใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให เหมาะสมกับงานทางดานบริหารธุรกิจและการบัญชี มีระยะเวลาใน
การศึกษา 3 ปี
 คอมพิวเตอรแธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ผูเรียนจะมีความรู ความเขาใจในหลักการ
คอมพิว เตอรแ และทางธุรกิจ มีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจ
สามารถสื่อสารและประสานงานทํางานรวมกับหนวยงาน องคแกร ชุมชน ไดมาซึ่งสารสนเทศทางธุรกิจ มี
ระยะเวลาในการศึกษา3 ปี จํานวนผูเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้และมีงานทําและการจัดการทั่วไปเป็น
หลักสูตรที่ผูเรียนจะมีความรู ความเขาใจในศาสตรแของธุรกิจ มีความชํานาญในหนาที่งานดานตางๆ สามารถ
ใชความรู ความเขาใจดานการบริ ห ารไปใชในการประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ บูร ณาการความรู
ทางดานการจัดการธุรกิจ เพื่อใหมีแนวคิดที่สมบูรณแมากขึ้นมีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี
หลักสูตรระยะสั้น ประกอบดวย
 หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการ ระยะเวลาเรียน จํานวน 24 ชั่วโมงแบงเป็น
ภาคทฤษฎี 13 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง และศึกษาในสถานประกอบการจํานวน 3 ชั่วโมง เปิดสอนปีละ
80 คน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการประกอบธุรกิจและหลักการบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธแธุรกิจ
ซึ่งเมื่อผูเรียนจบหลักสูตรนี้แลว จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของผูประกอบการ สามารถแสวงหา
โอกาสการลงทุนในการประกอบธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สําเร็จหลักสูตรนี้และมีงานทําแลวจํานวน
60 คน ว า งงานจํ า นวน 10 คน ปั ญ หา อุ ป สรรคที่ พ บคื อ ผู เ รี ย นขาดทั ก ษะในการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ
ผูประกอบการใหมยังใหความสนใจนอย
 หลักสูตรดานภาษา ประกอบดวยภาษาจีน มีระยะเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
จํานวนผูเรีย นปี ล ะ 30 คน วัตถุป ระสงคแของหลักสูตรเพื่อใหมีความรู ความเขาใจในภาษาจีน สื่อสารได
ถู ก ต อ ง เหมาะสมกั บ วั ฒ นธรรมทางภาษา ฟั ง พู ด อ า น เขี ย น นํ า ความรู ไปพั ฒ นาอาชี พ และตนเอง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง จํานวนผูเรียนปีละ 120 คนมีวัตถุประสงคแเ พื่อ
พัฒ นาผู เรี ย นให มีค วามรู ความเขา ใจ มี ทัก ษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อ สารรวมทั้ง เห็ น ความสํ า คั ญของ
ภาษาอังกฤษที่มีตอการชวยเหลือ และใหขอมูลชาวตางประเทศอันมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนภาษา
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มลายูกลางเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระยะเวลาเรียน 45 ชั่วโมง จํานวนผูเรียนปีละ 25 คน เพื่อ พัฒนาการใช
ภาษามลายูกลางเพอการสื่อสารของบุคคลที่ไมสามารถพูดภาษามลายูกลางได ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้นระยะเวลาในการเรียน จํานวน 45 ชั่วโมง รับผูเรียน ปีละ 25 คน มีวัตถุประสงคแเพื่อ สื่อสารภาษา
พมาในชีวิตประจําวัน
7) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแ ไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต
ปีการศึกษา 2548 มีห ลักสู ตรที่เปิดสอนทั้งหมด 14 หลั กสู ตร และไดการพัฒ นา ปรับปรุงหลั กสู ตรให
สอดคลองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552”
ซึ่งในปัจจุบันมีหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี จํานวน 24 หลักสูตร ทั้งนี้ในการพัฒนา
หลักสูตรจะเป็นไปตามบริบทและจุดเนนของมหาวิทยาลัยมีสอดคลองกับตองการของชุมชนและสังคมในพื้นที่
มีความมุงมั่นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคูกับการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อนําไปสูประชาคมอาเซียน และ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการใหสอดคลองกับพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มหาวิทยาลัย
ไดมีการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อรองรับการพัฒนา รายละเอียดดังนี้
 การพั ฒ นาทางด า นอุ ต สาหกรรม มี ห ลั ก สู ต รที่ ร องรั บ การพั ฒ นา ดั ง นี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตแหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ
 การพัฒนาทางการดานการสงเสริมใหกับสถานประกอบการ มีหลักสูตรที่
รองรับการพัฒนา ดังนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ
 การพัฒ นาทางการดานการเกษตร มี ห ลั กสู ตรที่รองรับการพัฒ นา ดังนี้
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตรแ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได จั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแ ไดเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใหกับ
โรงเรียน จํานวน 2 แหง คือ 1) โรงเรียนบานทอน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมภายใตชื่อ
“โครงการบ้านทอนโมเดล” เป็นกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหกับนักเรียน ในรูปแบบการเรียน
แบบปกติ ซึ่งมีอาจารยแผูสอนของมหาวิทยาลัยสอนรวมกับครูโรงเรียนบานทอน เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมและพัฒนาการศึกษา ไดแก การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การพัฒนาครู
พัฒนาแหลงเรียนรู/ผลิตสื่อศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา2) โรงเรียนตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสจัด
กิจกรรมภายใตชื่อ "โครงการห้องเรียนวิชาชีพ " โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
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ของโรงเรียนตากใบ ในรูปแบบสองหลักสูตร [มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ควบคู หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได
4.2.4 การปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
4.2.4.1 ระดับประถมศึกษา: โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง จ.นราธิวาส
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบานเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 ตั้งอยู หมูที่ 4 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอ
เมือง จั งหวัดนราธิวาส เป็ นโรงเรี ยนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการและนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสู
“มีความรู้ มีคุณภาพ สู่อาชีพที่สุจริต”
จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อ.3 ขวบ

0

0

0

อ.1

10

14

24

อ.2

24

13

37

ป.1

24

13

37

ป.2

13

17

30

ป.3

17

15

32

ป.4

24

14

38

ป.5

7

16

23

ป.6

12

14

26

ม.1

13

8

21

ม.2

9

10

19

ม.3

9

10

19

รวมทั้งหมด

162

144

306

จานวนครูผู้สอนในโรงเรียนมีทั้งหมด 26 คน ประกอบดวย ชาย 11 คน หญิง 15 คน
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2) หลักสูตร/โครงการในโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 2 ระบบคือ ระบบสามัญ กับ ระบบอิสลามแบบเขม
(เวลาเรี ย นเต็ม โดยเรี ย น 10 กลุ มวิช า)และโรงเรี ยนมี การจัดการเรี ยนการสสอนเฉพาะเด็ กพิ เ ศษ (เด็ ก
บกพรอง) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่โดดเดนในโรงเรียน ไดแก การจัดการเรียนการสอนทางดานภาษา (สสส.)
หองเรียนสีเขียว ประหยัดพลังงาน (สนับสนุนโดยการไฟฟูา )เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยแศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทอง) การเลี้ยงไกไข (CP) การเลี้ยงปลาดุก (ประมงอําเภอ) การทําโรตี ดําเนินการมาแลว 3 ปี เด็กมีการตอ
ยอดสหกรณแในโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีสมุดบัญชีและ ทุกคนมีเงินฝากในบัญชี
โรงเรียนบานเขาตันหยงเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเดนดานโครงการและกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งมีผลงานเชิงประจักษแ เชน รางวัล Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑแ เป็นตน ทํา
ใหมีคณะทํางานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณแครู นักเรียน และผูปกครอง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพิเศษ: โรงเรียนไดมีการจัดทําโครงการที่เกี่ยวของ
กับเศรษฐกิจพิเศษ คือ “โรตีสมุนไพรสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นโครงการที่มีเปูาหมายเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทําโรตีสมุนไพร การจัดทําบัญชีรายรับ -รายจาย รวมทั้งคิดคํานวณตนทุนผลกําไรใน
การผลิตได รูจักการเก็บออมรายได มีวิธีการบริการจัดการในการคาขาย ตลอดจนสามารถนําความรูการทําโรตี
สมุนไพรไปประกอบเป็นวิชาชีพในอนาคตตอไปไดอยางมีคุณภาพ
กลุมเปูาหมายหลักในโครงการฯ ประกอบดวย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6(
จํานวน 20 คน), นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (จํานวน 20 คน) และนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
(จํานวน 4 คน) สวนกลุมเปูาหมายรอง คือ นักเรียนในโรงเรียนทุกคน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา คือ นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําโรตี
สมุนไพรและการบริการจัดการ ในขณะเดียวกันสามารถจัดการทําบัญชีรายรับ -รายจายการคํานวณตนทุนการ
ผลิตและการออมไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนํากระบวนการผลิตโรตีและการบริการจัดการ
เพื่อเป็นวิชาชีพใหกับตนเองและครอบครัวได
มีการสอดแทรกเนื้อหาการงานอาชีพที่สอดคลองกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
บางวิชา จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในชวงกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”
การออกแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ: โรงเรียนเคยเขารวมทํา
หลักสูตรรองรับอาเซียน โดยเป็นหลักสูตรที่เนนในเรื่องของภาษามลายูกลาง มีการสอนเพิ่มเติมจากหลั กสูตร
ปกติ ในขณะเดียวกันมีการเสริมภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยสอนตาม 8 กลุมสาระตามปกติ สวนการจัด
การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดเพิ่มในสวนของกิจกรรม เชน กิจกรรมขายโรตี กิจกรรมเลี้ยงไกไข เป็นตน
จากการจั ดการเรี ยนการสอนในรูปแบบการพัฒนาในโครงการเศรษฐกิจพิเศษที่
โรงเรียนยังทําไมเต็มรอย เป็นเพียงแคการเสริมใหนักเรียนไดมีรายไดเล็กๆ นอยๆ นอกจาดนี้โรงเรียนมีการ
การบูรณาการเสริมการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาไปในบางกลุมสาระวิชา และในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู โดยจะเนนการปลูกฝังอาชีพ
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3) การเปลี่ยนแปลง จากการใช้หลักสูตรตามแนวทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
 เด็กมีทักษะในการใชชีวิต (เฉพาะกลุมเด็กที่เขาโครงการ) เด็กรูจักความ
รับผิดชอบหนาที่ของแตละคน เชน เด็กที่ขายโรตีจะมาโรงเรียนแตเชาเพื่อทําโรตีขายในโรงเรียน เด็กที่มีหนาที่
เก็บผักก็จะไปเก็บผัก
 เด็กจะสนุกกับทํากิจกรรมมากกวาเรียนอยูในหองเรียน
การเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอน
 ครูจะตองสละเวลาเพิ่มในสวนของกิจกรรมเชน กิจกรรมขายโรตี กิจกรรม
การเกษตรปลูกผักเลี้ยงไกไขเป็นตน
 ครูที่นี่มีงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานสอนเยอะมาก เนื่องจากรับโครงการ
พระราชดําริซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพฯ เชน การเกษตร สหกรณแ เป็นตน
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน (เชิงการบริหาร/ด้านบริหาร)
 เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยูในโครงการพระราชดําริอยูแลว เมื่อมีโครงการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมา โรงเรียนตองมีการปรับในเรื่องของปริมาณและการปฏิบั ติงานใหอยูในระบบของ
งาน เชน ในเรื่องของการขายโรตีเราก็ตองทําใหเป็นระบบ เราเนนใหครูสอนใหเด็กรูจักในเรื่องของคําวาอาชีพ
ถึงแมไมไดลงมือปฏิบัติ แตก็สอนใหรูจักอาชีพเชน เด็กประถมปีที่1-3
การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง
 ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะเชิญวิทยากรจาก
ชุมชนหรือผูปกครองนักเรียนมาใหความรูกับนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ เชน สอนการทําโรตีทํางานกอสราง เป็น
ตน
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
 โรงเรียนมีความสัมพันธแที่ดีกับชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ
4) ข้อเสนอแนะ
 ขาดงบประมาณและขาดความสอดคลองของโครงการกับงบประมาณ บาง
โครงการดําเนินงานจบแลวแตงบประมาณยังไมมา
 ทุกโครงการขาดความยั่งยืนและความตอเนื่อง
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4.2.4.2 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุไหงโก – ลก
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสุไหงโก-ลก ไดเปิดทําการสอนในชวงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมอยูในสังกัดของกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดวย
ความที่เป็นโรงเรียนมัธยมแหงแรกและแหงเดียวในอําเภอ จึงไดมีนักเรียนทั้งในอําเภอและพื้นที่ใกลเคียงได
เขามาศึกษา
โรงเรียนสุไหงโก-ลกมุงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนานักเรียน
ให มีค วามรู และทั กที่เหมาะสมสอดคล องกับบริ บทของพื้น ที่ การเขา สู ประชาคมอาเซี ยนและเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจนราธิวาสและนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารได มีสมรรถนะ
วิชาชีพรักความเขาเป็นไทย มีความซื่อสัตยแสุจริตและใชเทคโนยีอยางคุมคา
โรงเรียนสุไหงโก-ลก ไดรับคัดเลือกใหเป็นโรงเรียนนํารองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เนื่องจากอําเภอสุไหงโกลกเป็นพื้นที่ชายแดนเกี่ยวกับการขนสงและการคาชายแดน ซึ่งเด็กนักเรียนจะตอง
เรียนรูและเป็นเจาของธุรกิจตอไป
จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและจานวนครูผู้สอน
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
153
157
310
ม.2
133
141
274
ม.3
102
137
239
ม.4
88
153
241
ม.5
74
128
202
ม.6
93
154
247
รวมทั้งสิ้น
1,513
จานวนครู
101 คน
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
2) หลักสูตร/โครงการในโรงเรียน
โรงเรียนสุไหงโก-ลก มีการจัดหลักสูตรที่โดดเดน ไดแก
 หองเรียนพิเศษ Education hub ขึ้นมาในปีการศึกษา 2560 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก แตวามีนักเรียนเรียนนอยเนื่องจากวามีคาใชจายเยอะ จะมีการสอนทุกวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ ยกเวนวิชาภาษาไทย วิชาศาสนา โดยมี co-teacher ครูตางชาติสอน ที่เนนวิชาหลักๆ วิชา
คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง 80% เป็นครูตางชาติ อีก 20% เป็นครูไทย
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 หลั กสู ต รที่เน นทางดานอาชีพ โดยมีห ลั กสู ต รทวิศึก ษาคือ เปิดหลั กสู ต ร
คอมพิวเตอรแธุรกิจ
 หลั ก สู ต รห อ งเรี ย นดนตรี โดยเปิ ด สอนสองระดั บ ปี นี้ (2560) เริ่ ม
ดําเนินการในปีที่ 1 ซึ่งเป็นโปรแกรมวิทยแ- ดนตรี สําหรับมัธยมปีที่ 4 เป็นโปรแกรมศิลป-ดนตรี หลักสูตร
หองเรียนดนตรีไดรับงบประมาณจากสพฐ. โดยการจางครูดนตรีจํานวน 5 คน ทางครูไดไปเขียนหลักสูตรที่
กรุงเทพ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากรมาชวยกันเขียนหลักสูตร
 การสอนวิชาโลจิสติกสแ การคาขาย การโรงแรม ในรูปแบบของหลักสูตรทวิ
ศึกษา เพราะวามีการใหความสําคัญกับการขนสงขามแดน
 หลั ก สู ต ร สสวท.โปรแกรมวิ ท ยาศาสตรแ ค ณิ ต ศาสตรแ และเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดเปิดมาเป็นสิบกวาปีแล ว โครงการนี้เป็นการสรางนักวิจัย โดยใหนักเรียนไดทําโครงงาน
หลักสูตรนี้ไดรับรางวัลมากมาย
 โรงเรียนไดทํา MOU กับวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยใชหลักสูตรของ
วิทยาลัยการอาชีพในวิชาเพิ่มเติม สวนในวิชาพื้นฐานโรงเรียนไดมีการปรับและนํา มาบูรณาการกับหลักสูตร
ของโรงเรียน
 ในปีนี้ (2560) โรงเรียนเริ่มดําเนินการโปรแกรมวิทยแ-ดนตรี สําหรับมัธยมปี
ที่ 4 เป็นโปรแกรมศิลป-ดนตรี หลักสูตรหองเรียนดนตรีไดรับงบประมาณจากสพฐ. โดยการจางครูดนตรี
จํานวน 5 คน ทางครูไดไปเขียนหลักสูตรที่กรุงเทพ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากรมา
ชวยกันเขียนหลักสูตร
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากที่กลาวมาขางตน มีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
 หลักสูตรหองเรียนพิเศษ Education hub ขึ้นมาในปีการศึกษา 2560 ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก แตวามีนักเรียนเรียนนอยเนื่องจากวามีคาใชจายเยอะ จะมีการสอนทุกวิชา
เป็นภาษาอังกฤษ ยกเวนวิชาภาษาไทย วิชาศาสนา โดยมี co-teacher ครูตางชาติสอน ที่เนนวิชาหลักๆ วิชา
คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง 80% เป็นครูตางชาติ อีก 20% เป็นครูไทย
 หลั กสู ตรที่เนนทางดานอาชีพ โดยมีห ลักสูตรทวิศึกษาคือ เปิดหลั กสู ตร
คอมพิวเตอรแธุรกิจ
 การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระตางประเทศ การงาน และสังคม สําหรับ
กลุมภาษามลายูมาตรฐานมีการใสเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ เปิดการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุนและภาษาจีน สําหรับญี่ปุนเปิดมาหลายปีแลว
 การสอนวิชาโลจิสติกสแ การคาขาย การโรงแรม ในรูปแบบของหลักสูตรทวิ
ศึกษา เพราะวามีการใหความสําคัญกับการขนสงขามแดน
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3) การออกแบบหลักสูตรหรือออกแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทางหนวยงานรับผิดชอบไดเชิญคณะครูของโรงเรียนไปประชุม
จัดทําหลักสูตรรวมกันทั้งจังหวัดที่กรุงเทพมหานคร รวมกับครูในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ แตทวาไมประสบ
ความสํ าเร็ จในครั้งที่ 1 เนื่องจากวามีขอปลี กยอยตางๆ ยังไมสมบูรณแ แตมีการประชุมในครั้งที่ 2 ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดนราธิวาสไดมีการตกลงโดยการแบงประเด็น ออกเป็นในแตละดาน เชน ดานอาชีพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ภาษาและวัฒนธรรม พอมาถึงเรื่องของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก็
ไดรับเชิญประชุมไปทําหลักสูตรอีก แตเนนที่เรื่องวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรทองถิ่น ในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มการ
เรียน จะมีการบูรณาการในหลักสูตรอยางไร เชน ทําแผนการเรียนรูหนาเดียว เป็นตน
4) ผลการเปลี่ยนแปลง จากการใช้หลักสูตรตามแนวทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
 นักเรียนมีทักษะภาษาจีนที่ดีจนสามารถเรียนตอภาษาจีนที่ประเทศจีนได
การเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอน
 ครูผูสอนมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เชน ครูไดรับทุนไปเรียนตอ
ภาษาญี่ปุนที่ประเทศญี่ปุนเป็นเวลา 1ปีเต็ม และมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุน
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน (เชิงการบริหาร/ด้านบริหาร)
 มีการทํา MOU กับประเทศจีน และไดรับโควตาไปศึกษาที่ประเทศจีน
ตลอดจนมีการใหทุนเรียนฟรี100% และทุนเรียนฟรี 50% แกนักเรียน
 มีการทํา MOU กับโรงเรียนมัธยมในประเทศมาเลเซีย (ในเขตชายแดนรัฐก
ลันตัน)
การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง
 ผู ป กครองส ง เสริ ม และเห็ น ด ว ยกั บ การเปิ ด หลั ก สู ต รห อ งเรี ย นพิ เ ศษ
Education hub เพราะวาผูปกครองบางคนสงบุตรหลานไปเรียนที่หาดใหญ ทําใหมีคาใชจายเพิ่มและเป็นหวง
ลูกเนื่องจากหางไกลกัน แตถาทางโรงเรียนทําไดดีในอนาคตเด็กก็กลับมาเรียนที่โรงเรียนสุไหงโก-ลก
5) ข้อเสนอแนะ
 ครู ผูส อนในโรงเรียนมองวา นโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่งคั่ง มั่นคง
ยั่งยืน เป็นเรื่องเดียวกันกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต ซึ่งมีการประชุมอบรมบอยมาก เชน การเขา
ร ว มฝึ กอบกับ มหาวิท ยาลั ย บู ร พาเกี่ ย วกับ การสอนเรื่องเศรษฐศาสตรแ สํ า หรับมหาวิ ทยาลั ยหาดใหญ ได
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเนื้อหาหนักมาก เป็นเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย แตทางคณะครูก็ได
เลือกเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนสามารถเรียนได ซึ่งทางผูจัดฝึกอบรมไมตระหนักในเรื่องของความเหมาะสมของ
เนื้อหา
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4.2.5 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาจากองคแกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
สานักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส เสนอแนะใหสถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรอนุรักษแพลังงานเพื่อ
ปลูกจิตสํานึกใหแกนักเรียนนักศึกษาไดมีความคิดในการอนุรักษแพลังงาน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส แสดงความคิดเห็นวาควรมีการคัดกรองความถนัดของเด็กและ
เมื่อคัดกรองมาแลวก็สามารถสงเสริมสนับสนุนเด็กใหไปถูกทิศทางตามความเหมาะสมและถนัดของเด็ก
สานักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เสนอใหมีการรับสมัครงานโดยผูประกอบการจากตางจังหวัดสง
มาที่จั งหวัดนราธิว าสและตองการใหป ลู กฝั งเรื่องทัศนคติการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเชนความคิด
สรางสรรคแความซื่อสัตยแความขยันฯลฯ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เสนอวาควรให ความรูพื้นฐานกับนักเรียนตั้ง แตระดับ
อนุบาลและควรปรับทัศนคติใหนักเรียนเป็นนักลงทุนมากกวาผูใชกําลังแรงงานอยางเดียว
นอกจากนี้แลวคณะวิจัยยังได สัมภาษณแเชิงลึกประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเกี่ยวกับแนวทาง
และขอเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสมีประเด็นดังนี้
 การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสจะตองสงเสริมใน 3 ดาน คือ
(1) ด้านความรู้ ไดแก องคแความรูเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส, องคแความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในพื้นที่, องคแความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
(2) ด้านทักษะต่างๆ ไดแก ทักษะภาษา (ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน
ภาษาอาหรับและภาษาพมา), ทักษะอาชีพ และทักษะดานคอมพิวเตอรแ
(3) ด้านคุณลักษณะ ซึ่งไดแก เรื่องวินัย, ความขยัน, ความซื่อสัตยแสุจริต, ความรับผิดชอบ,
การทํางานเป็นทีม และจิตสาธารณะ
 ในการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐกิจ ทักษะด้านอาชีพเป็นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับนักเรียน/
นักศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยเฉพาะอาชีพที่มีความสอดคลองกับลักษณะ
พิเศษและความโดดเดนของพื้นที่ เชน ทักษะในการเกษตรและการสรางผลผลิตทางการเกษตร
เชน ยางพาราและปาลแมน้ํามัน เป็น ตน รวมถึงทักษะเกียวกับระบบโลจิสติกสแ , อาหารและ
ผลิตภัณฑแฮาลาล และการคาชายแดน เป็นตน
 การส่งเสริ มให้กลุ่มผู้เรี ยนที่จะเป็น วัยทางานในอนาคตมี “วินัย ” ในการทางาน โดยควร
เสริมสร้าง “วินัยอุตสาหกรรม” เนื่องจาก ณ ปัจจุบันกลุมคนทํางานในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุม
ผูชายมักขาดงานหรือหนีงานโดยไมมีการแจงตอเจาหนาที่ /เจาของสถานประกอบการ ซึ่งสงผล
กระทบตอผลผลิตที่อยูในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีจํานวนแรงงาน ณ ขณะนั้นไม
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เพียงพอตอการเริ่มตนกระบวนการผลิตสินคาได จึงควรปลูกฝังวินัยการทํางาน ความรับผิดชอบ
และ การใหความสําคัญกับสวนรวมดานการทํางาน
 ความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจอาจส่งผลให้การวางแผนการจัดการศึกษาไม่ชัดเจน: ใน
พื้ น ที่ น ราธิ ว าสพบว า สถานการณแ ด า นการค า หรื อ การลงทุ น ยั ง ไม ดี และยั ง ไม เ ป็ น รู ป ธรรม
เนื่องจากประสบกับปัญหาหลายอยาง เชน ปัญหาเรื่องที่ดินสําหรับทํานิคมอุตสาหกรรม, ปัญหา
เรื่องพื้นที่ในการพัฒนาดานการคาชายแดนที่ยังติดขอกฎหมาย สงผลทําให เศรษฐกิจและการ
ลงทุนในพื้นที่ติดขัด นอกจากนี้ในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม นักลงทุนมองวาไมคุมคากับการ
ลงทุนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องความมั่นคงและมีสถานการณแความไมปลอดภัยสูง ดังนั้นรัฐบาลควร
มีความชัดเจนในการดําเนิ นการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจในพื้นที่นราธิว าส(และชายแดนใต )อยาง
จริงจังมากกวาพื้นที่อื่น แมวาจะมีผูประกอบการหลายรายที่แจงความประสงคแจะลงทุนแต กลับ
ยั ง ไม เ ห็ น ท า ที ที่ ชั ด เจนจากหน ว ยงานภาครั ฐ ทํ า ให ไ ม ก ล า เริ่ ม ดํ า เนิ น การลงทุ น ซึ่ ง การ
วางเปูาหมายกําลังคนที่เป็นแรงงานยอมไมชัดเจนตามไปดวย
นอกจากนี้ยังมี ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย ดังนี้
 ยกเลิกหรือผ่อนปรนเกี่ยวกับการเปิด -ปิดหลักสูตรในสายอาชีพ: ในการอนุมัติเปิดหลักสูตร
ตางๆ ในการศึกษาสายอาชีพ หากพิจารณาการเปิด -ปิดหลักสูตรโดยใช จํานวนนักศึกษาเป็น
ตัวชี้วัด (KPI) อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากสายอาชีพไมเป็นที่นิยมของนักเรียน/นักศึกษา สวนใหญ
มักมีนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนนอย (สายอาชีพหรือวิทยาลัย) จึงขอใหยกเลิกเกณฑแหรือเงื่อนไข
เรื่องจํานวนนักเรียนที่เขามาสมัครเพื่อใหเปิดหลักสูตรนั้นๆ ได ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสใหแต
ละจังหวัดเปิดสายวิชาชีพทีต่ อบโจทยแความตองการของพื้นที่ไดมากขึ้น (ไมเปิดตามความตองการ
เรี ย นซึ่ งอาจไมมีอ าชี พรองรั บ ในพื้น ที่ ) อาทิ เช น คณะกรรมการสภาวิท ยาลั ยชุ มชนจัง หวั ด
นราธิวาส ที่มีความพยายามจะผลักดันใหเปิดหลักสูต รวิชาชีพที่สอดคลองกับสังคมและความ
ตองการของพื้นที่ เชน “หลักสูตรผูชวยเหลือคนไข” เป็นอาชีพที่มีความตองการสูง แตมีนักศึกษา
เรียนนอย เนื่องจากยาก สงผลใหหลักสูตรอาจถูกปิดไดทั้งที่สถานประกอบการตองการมาก หาก
ระบบไมมีมาตรการสงเสริมในการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพเหลานี้ยอมเป็นที่นาเสียดาย
 หน่วยการศึกษาควรมีการกาหนด/ระบุอาชีพที่มีความต้องการในอนาคตให้เป็นยุทธศาสตร์
ส าคั ญ ของหน่ ว ยงานการศึ ก ษาทั้ ง ประเทศ: โดยอาจมี ก ารกํ า หนดสั ด ส ว นแต ล ะอาชี พ ให
สอดคลองกับความตองการของการทํางาน และไมใหน้ําหนักกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นพิเศษ
ควรมีการจัดสรรเรื่องอาชีพอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของแตละพื้นที่ โดยอาจมี
การศึกษาสํ ารวจและประเมินความตองการและแนวโนม ของอาชีพตางๆ ในแตละพื้นที่ แล ว
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สงเสริ มใหมีการจัดการศึกษาเพื่อสรางบุคลากรไปในทิศทางดังกลาว เพื่อลดการตกงานและ
จัดสรรทรัพยากรมนุษยแอยางมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังในการให้นักเรียน/นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในอาชีพที่
ตนเองสนใจในสถานประกอบการต่างๆ เชน บริษัท โรงงาน หรือแหลงอุตสาหกรรม เป็นตน
ทั้ง นี้ เ พื่ อเสริ ม สร า งทั ก ษะและประสบการณแ รวมทั้ งเปิด โอกาสให นั ก ศึก ษาไดสั ม ผั ส กั บการ
ปฏิบัติงานในสถานที่จริง อยางไรก็ตาม ฝุายการศึกษาควรเลี่ยงการระบุอัตราคาตอบแทนของ
นักศึกษาฝึกงานเนื่องจากอาจจะขัดกับโครงสรางของบางสถานประกอบการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน โดยเฉพาะในชวงชั้นแรก (ป. 1-3) ที่ควรเนนใหเด็กสามารถอานออกเขียน
ไดเพราะหากนักเรียนอานไมออกเขียนไมไดจะทําใหประสบปัญหาการเรียนในระดับที่สูงขึ้นใน
อนาคต และสงผลตอโอกาสในการทํางานตอไปดวย
4.3 รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
4.3.1 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแกวมีหนวยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้ง3รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2545
ตารางแสดงจานวนสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปี 2558
ระดับที่เปิดสอน
สังกัด

อปท.
สพฐ.
1. สพป.สก.
เขต 1
2. สพป.สก.
เขต 2
3. สพม. เขต 7
สช.
ตชด.

อ.1 อ.3

อ.1 ป.6

ป.1 ป.6

ป.1
–
ม.3

อ.1 ม.3

ม.1 ม.6

ปวช. - ปวส
และ
อนุปริญญา

7

รวม
ทั้งสิ้น

4

4

15

113

33

146

91

34

125
14

2

ป.ตรีและ
สูง
กว่า ป.
ตรี

4
6

1
2

5

3

14
15
8
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ระดับที่เปิดสอน
สังกัด

อ.1 อ.3

อ.1 ป.6

ป.1 ป.6

ป.1
–
ม.3

อ.1 ม.3

ม.1 ม.6

สอศ.
สกอ.
รวม
หมายเหตุ

2

218

2

1

76

21

ปวช. - ปวส
และ
อนุปริญญา

ป.ตรีและ
สูง
กว่า ป.
ตรี

3
1
7

3
3

รวม
ทั้งสิ้น

3
4
330

อปท. หมายถึง องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว
สพม. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สช. หมายถึง สํานักงานการศึกษาเอกชน
ตชด. หมายถึง ตํารวจตระเวนชายแดน
สอศ. หมายถึง สํานักงานอาชีวะศึกษา
สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การจัดการศึกษาในจังหวัดสระแกว จําแนกไดดังนี้
1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 เขตการศึกษา ไดแก
 เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาสระแกว เขต 1 มี พื้น ที่ค วามรั บผิ ดชอบ
ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสระแกว อําเภอเขาฉกรรจแ อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอคลองหาด
และอําเภอวังสมบูรณแ
 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก ว เขต 2 มี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ อําเภอตาพระยา และอําเภอโคกสูง
2) การจั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา: อยู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 7
3) การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั้ง 3 แหงไดแกวิทยาลัยเทคนิคสระแกววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกวและวิทยาลัยการ
อาชีพวังน้ําเย็น
4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูง
กวาปริญญาตรี ในจังหวัดสระแกว มีสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณแในพระบรม
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ราชูปถัมภแ ศูนยแสระแกว มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนยแสระแกว วิทยาลัยชุมชนสระแกว และวิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.3.2 กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก ว เขต 1 ในฐานะผู แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุมสัมมนาหนวยงานทางการศึกษา
จั งหวัดสระแกว เพื่ อจั ด ทํา “แนวทางการจัด การศึก ษาจั งหวัดสระแกว รองรับ เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษ
สระแกว ”(พ.ศ. 2558 – 2560) ครั้ งที่ 1/2558เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2558 ณ ห องประชุมดอกแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดสระแกวรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
(พ.ศ. 2558 – 2560)โดยขอความรวมมือหนวยงานทางการศึกษาซึ่งเขารวมประชุมสัมมนาไดแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความคิดเห็นและความกาวหนาการดําเนินงานดานการศึกษาที่สอดคลองสนองตอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแกว พร อมทั้งให ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด สระแกว รองรับเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษสระแกวการประชุมดังกลาว ประกอบดวยหนวยงานทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของได
รวมกันพิจารณาแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นและความกาวหนาการดําเนินงานดานการศึกษาที่เกี่ยวกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวพรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแกว
4.3.3 ลักษณะรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว มีดังตอไปนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 : พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดานวิชาการ เชน แก ปัญหาการอานไมออกเขียนไมไดและสงเสริมทักษะดานความสามารถทาง
ภาษา(อ า นรู เ รื่ อ งและสื่ อ สารได ) ด า นคํ า นวณและด า นการใช เ หตุ ผ ลและการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาต า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษและภาษาเขมร เป็ น ต น ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณีไทยและทองถิ่นจั งหวัดสระแกว และคานิยมความเป็นไทย เชน โครงการ “หนึ่ง
สถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ใหศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมไทยและทองถิ่นของหมูบานชุมชน จัดทําสาระการ
เรียนรู สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและนํามาประดิษฐแทารําหรือนาฏศิลป วัฒนธรรมประจําสถานศึกษา
เพื่อสรางสํานึกความเป็นไทย และสงเสริมคานิยมความเป็นไทย 6 ประการ หนายิ้มแยม แถมมือไหว ใช
ภาษาไทย ใสใจวัฒนธรรม จดจําประวัติศาสตรแ รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ ” เป็นตน และสงเสริมการจัดการศึกษา
ตามแนวทาง “การศึกษา 4 ดาน”ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดแก 1) พุทธิศึกษา
หมายถึง การศึกษาเนื้อหาความรูวิชาการที่หลากหลายแตละสาขา มีวิธีการ สุ จิ ปุ ลิ 2) จริยศึกษา หมายถึง
การสอนใหมีคุณธรรม ซึ่งทุกศาสนาใหความสําคัญกับความซื่อสัตยแใหเห็นคุณคาของชีวิตมนุษยแ 3) พลศึกษา
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หมายถึง สุขศึกษา สุขาภิบาล ความสะอาด การกินที่ถูกตองตามสุขบัญญัติเป็นการสรางเสริมรางกายให
เขมแข็งดวยการออกกําลัง 4) หัตถศึกษา คือ ความสามารถใชมือปฏิบัติงานหัตถกรรมได การใชมือประดิษฐแ
สิ่งของเพื่อชวยสมองในการสั่งการความสัมพันธแระหวางสมองกับมือจะดี หัตถศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน งานชาง
ไม เย็บผา ไฟฟูา ชางกล ลวนสําคัญตอชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งสอดคลองกับการเป็นประชาคมอาเซียนเสา
หลักดานเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และมีความจําเป็นตองพัฒนาความสามารถดานทักษะอาชีพของคน
ไทยไมใหดอยกวาชาติอื่นในประชาคมอาเซียน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2: การจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนไดดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน และจั ดทํา โครงการสานสั มพัน ธแดา นการศึก ษากั บประเทศกัม พูช า
โรงเรี ยนคูขนานระหวางไทยกัมพูชา และโดยขณะนี้มี 3 คู ไดแก คูที่ 1 โรงเรียนบานจัดสรรสามัคคีกับ
โรงเรี ยนบานสังเก คูที่ 2 โรงเรีย นสมาคมไลออนสแ (บานอางศิล า) กับโรงเรียนบานอางศิล า และคูที่ 3
โรงเรียนอนุบาลตาพระยากับโรงเรียนบันเตียนเมียนรึด และภาคเอกชนไดประสานงานขอจัดตั้งโรงเรียน
นานาชาติในเขตอําเภออรัญประเทศ เกี่ยวกับจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวนั้นประชาชนในอําเภอ
อรัญประเทศยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและผลกระทบที่เกี่ยวของคอนขางนอย
มากการผานแดนเขาเมืองของประเทศไทยและกัมพูชายังมีแนวปฏิบัติที่ไมสอดคลองกัน เชน หวงเวลาการ
ผานแดน เป็นตน สงผลใหการติดตอประสานงานระหวางประเทศยังไมสะดวกเทาที่ควรซึ่งควรตองไดรับแกไข
และพัฒนาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว : เปิดรับ
สมัครนั กศึกษาระดับ ปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ไดแก รัฐ ประศาสนศาสตรแ วิทยาการการจัดการ และ
เทคโนโลยีการเกษตร และเตรียมเปิดโครงการทายาทเกษตรกร โดยมีแนวทางรับสมัครนักศึกษาที่มีครอบครัว
เป็นเกษตรกรเขาศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร วัตถุประสงคแของหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร ทั้งระบบเริ่มตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
4) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว : เปิดสอนระดับ ปวช./ปวส. แผนกอุตสาหกรรมและ
แผนกพาณิชยกรรม ขณะนี้มีนักศึกษา จํานวน 2,800 คน สามารถผลิตแรงงานรองรับสถานประกอบการใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว สําหรับปัญหาที่พบ คือ สาขาชางเชื่อมและสาขาคหกรรม ไมมีนักเรียน
เขาเรียนทั้งที่เป็นสาขาที่ขาดแคลนและอัตราคาจางแรงงานสูง ขณะนี้วิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั้ง 3 แห ง ไดแก วิทยาลั ยเทคนิคสระแกว วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีส ระแกวและ
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น อยูในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สํานักงานตั้งอยูที่จังหวัดนครนายก ได
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายกและวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
5) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว : ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัด สระแกว จันทบุรี และตราด ขณะนี้เปิดสอนสาขาเกษตรกรรม เนน
เกษตรกรรมธรรมชาติ ภายในศูนยแฯ มีฐานการเรียนรูดานพืช ผัก ผลไมและการเลี้ยงสัตวแ จํานวน 13 ฐาน
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และมีการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเปิดใหบริการตอเนื่องขณะนี้อยูระหวา งเปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอรแโดย
จัดทําขอตกลงความรวมมือกับหาง Big C
6) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระแก้ว : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเด็กพิการ
จนถึงอายุ 19 ปี ศูนยแฯ พยายามฝึกเด็กใหสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อใหมีโอกาสไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน เชน โครงการ “ปรับบานเป็นหองเรียนเปลี่ยนพอแมเป็นครู ” เป็นตน การจัดตั้งศูนยแบริการ
ในโรงพยาบาลอรัญประเทศแบบ One Stop Service แตยังมีขอจํากัดดานสิ่งอํานวยความสะดวกจึงตองยุติ
โครงการลง กรณี เด็กพิการเฉพาะทางไดมีการสงตอใหเขารับบริการศูนยแการศึกษาพิ เศษประจําจังหวัด
ชัยนาทและมีสหวิชาชีพรวมกับโรงพยาบาลวังน้ําเย็นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีจัดเป็นศูนยแฯ เพื่อใหเด็ก
พิการไดเรียนรูเรื่องการนวดแผนไทยและมี Best Practice ดานการดูแลเด็กพิการรวมกับโรงพยาบาลจิตเวช
ราชนครินทรแดวย นอกจากนี้ยังมีผูปกครองชาวกัมพูชาพาเด็กมาขอรับบริการของศูนยแการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสระแกวซึ่งศูนยแการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระแกวไดใหบริการตามหลักมนุษยธรรม
7) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว : ภารกิจส งเสริมการศึกษาของสงฆแ
ประกอบดวย นักธรรมบาลีและธรรมศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดตาพระยา อําเภอตาพระยา จบ
หลักสูตรไดวุฒิ ม.3ขณะนี้มีชาวกัมพูชามาบวชเรียน 2 รูป ขอดีคือไดชวยสอนภาษาเขมร ขอจํากัดคือควบคุม
ยากขณะนี้มีสํานักเรียน 300 กวาแหงใน 9 อําเภอของจังหวัดสระแกว
8) กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 12 : จัดการศึกษาตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 1 และ เขต 2 รวมทั้งหน วยงานทางการศึกษาในจังหวัดที่ให การสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ต.ช.ด. และไดสนองแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ดานการจัดการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพสําหรับขอจํากัดในการเตรียมคนเขาสูประชาคมอาเซียนและรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก การใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารของเด็กและเยาวชนยังดอยกวา
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งตองสงเสริมและพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาตางประเทศให ทัดเทียมกับ
ความสามารถของประเทศเพื่อนบาน
9) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
สระแกว: ดําเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการใชภาษาเขมรใหบุคลากรของสถานีตํารวจภูธร สังกัดกองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดสระแกวใหความรูแ ละขอมูลเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ประชาคมอาเซียนที่สงผลตอประชาชนจังหวัดสระแกวและประเทศไทย โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด และใหความสําคัญกับการสอนภาษาอาเซียนและการจัดหลักสูตร
ระยะสั้นฝึกอาชีพใหคนในชุมชน
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โดยการดําเนินการแบงเป็นระยะไดดังนี้
(1) ระยะเร่งด่วน
 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน:
ด า นทั ก ษะชี วิ ต เช น การใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร,การแลกเปลี่ยนเงินตรา,กระบวนการผานแดน,กฎหมายแนวปฏิบัติและสังคม
วัฒนธรรมของประเทศที่แตกตางกัน และฝึกทักษะอาชีพของทองถิ่นและความตองการของสถานประกอบการ
เชน เกษตรกรรม (พืชไร ไมผลพืชพลังงาน)และปศุสัตวแ (โคนม) และงานพื้นฐานงานชางแขนงตางๆ เป็นตน
 หลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษา: สาขาวิชาชีพที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เชน เทคโนโลยีการผลิตพืชสัตวฺ คหกรรม ชางเชื่อม ชาง
อิเล็กทรอนิกสแ ชางไฟฟูา และชางยนตแ เป็นตน
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย : ฝึกอบรมการใชภาษา
เขมรสอดแทรกเนื้อหาสาระเขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียนและสงเสริมการอานเพื่อการเรียนรูและ
จัดหลักสูตรระยะสั้นฝึกอาชีพใหคนในชุมชน“วิสาหกิจชุมชน”
 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา: สาขาวิชาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรการทองเที่ยวและการขนสงระหวางภูมิภาค เชน การแปรรูปสินคาเกษตร การโรงแรม มัคคุเทศกแ
ทองถิ่นและอาเซียน และโลจิสติกสแ เป็นตน
 หลักสูตรอื่นๆ: เชน ศูนยแการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจัดการศึกษาพิเศษ
ใหเด็กพิการสามารถชวยเหลือตนเองได เชน โครงการ “ปรับบานเป็นหองเรียนเปลี่ยนพอแมเป็นครู ” เป็น
ตน
(2) ระยะสั้น
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน:“หลักสูตรเสริมสรางอัตลักษณแคนไทยและ
พลเมืองคุณภาพของอาเซียนบูรณาการ 3 ทักษะ ไดแก ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ”และ
หลักสูตรทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 4 ภาษา”
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย: “หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ
คนไทยและอาชีพทองถิ่นสระแกวที่จําเป็นตองคงอยูอยางมีคุณภาพ” โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด วิทยาลัยชุมชนสระแกว ศูนยแฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
ชายแดนสระแกวและศูนยแพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแกว เชน ตัดผมชาย เสริมสวย การนวดแผนไทย
อาหารไทย การเกษตรทฤษฎีใหม เป็นตน
(3) ระยะยาว
 หลั กสู ต รการศึ ก ษาระดั บ อาชี วศึ ก ษา: “หลั ก สู ตรทวิภ าคี การบริห าร
จัดการหลักสูตรแบบมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว”
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 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา: หลักสูตรสหกิจศึกษา การบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส ว นร ว มในสาขาที่ส อดคล องกับความตองการของสถานประกอบการ เช น โลจิส ติก สแ
การคาชายแดน เป็นตนและสถาบันการศึกษารวมมือกับสถานประกอบการ และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น คนของจั ง หวั ด โดยส ง เสริ ม เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษและมี ค วามพร อ มศึ ก ษาต อ
ระดับอุดมศึกษาให ไดรับการพัฒ นาศักยภาพและไดรับการศึกษากลุมวิชาชีพ เฉพาะ 7 สาขา ซึ่งสามารถ
เคลื่อนยายในประชาคมอาเซียน ไดแก วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทยแและ
แพทยแ
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแกวไดลงนามขอตกลงความรวมมือการปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษาจังหวัด
สระแกวของ 5 หนวยงาน ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 2) จังหวัดสระแกว โดย
สํ า นั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสระแก ว เขต 1ฝุ ายเลขานุ การ3) สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 5) สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ ลงนามความรวมมือเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กทม. โดย ณ ปัจจุบันยังไดรับความรวมมือจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เชน โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรแนอย โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล และโครงการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแเป็น
ตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ไดเสนอความตองการของ
จังหวัดสระแกว ประเด็น “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา สอดคลองกับยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน” มุงเนนการพัฒนาอัตลักษณแผูเรียนโดยยึดพื้นที่เป็นฐานโดยตองการ
พัฒนาผูเรียนและประชาชนของจังหวัดสระแกว ดานการจัดการศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ เมื่อ
สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรือมีงานทํา แบงเป็น 3 กลุม ดังนี้
1) กลุมประกอบอาชีพของทองถิ่น เชน พืชไร พืชสวน พืชพลังงานฟารแมโคนมและ
การทองเที่ยว เป็นตน ทั้งนี้ ใหความสําคัญกับการเกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรียแ และการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ เป็นตน
2) กลุมทํางานในสถานประกอบการ เชน โรงเรียนอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และธุรกิจที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนยแกลางโลจิสติกสแ และการคาชายแดน เป็นตน
3) กลุมวิชาชีพเฉพาะ 7 สาขาซึ่งสามารถเคลื่อนยายในประชาคมอาเซียน โดยการ
สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษและมีความพรอมศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดเขาสู อาชีพหลักซึ่งสามารถ
เคลื่อนยายเสรีในประชาคมอาเซียน 1) วิศวกร 2) พยาบาล 3) สถาปนิก 4) การสํารวจ นักบัญชี 6) ทันต
แพทยแ 7) แพทยแเป็นตน
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของจังหวัดสระแกว ใหความสําคัญกับการฝึกทักษะอาชีพ การ
สรางทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 4 ภาษา (ไทย,อังกฤษ,จีน
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และกัมพูชา) โดยประสานพลังทองถิ่นชุ มชนและผูปกครองรวมทั้งภาคสวนอื่นใหมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบ
“หุนสวนการจัดการศึกษา”ตามที่จังหวัดสระแกวไดมีการลงนามความรวมมือ “ขอตกลงความรวมมือการ
ปฏิรูปครูและการศึกษาจังหวัดสระแกว ” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ของ 5 หนวยงาน ไดแก จังหวัด
สระแกว (หนวยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแกว/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1ฝุายเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก.ค.ศ. และ
สถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.)
4.3.4 การปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษา สัมภาษณแ และเก็บขอมูลจากเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแกวเขต 2
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหอการคาจังหวัดระแกว ไดขอมูลดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 ดูแลพื้นที่การจัดการศึกษาจํานวน 4
อําเภอ ไดแก อําเภอวัฒนานครอําเภออรัญประเทศ อําเภอตาพระยาอําเภอโคกสูง ซึ่งอําเภอวัฒนานคร และ
อําเภออรัญประเทศไดถูกกําหนดใหอยูในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว เขตพื้นที่การศึกษาจึง
ไดจัดทําแผนจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวสูประชาคมอาเซียน ระยะเวลา 5 ปี
มุงเนนใหผูเรียนสามารถทําธุรกิจเบื้องตนในระดับชั้น ป.4-6 มีหลักสูตรระยะสั้นกับวิทยาลัยเทคนิคสระแกว
และไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน โครงการพัฒนาครูเพื่อการสื่อสารภาษา
กัมพูช าในชีวิตประจํ าวัน โดยจั ดทําคําศัพทแ 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูช า และ
ประโยคสนทนาในชีวิตประจําวัน จํานวน 20 บทเรียน (ดังเอกสารแนบ) มีเปูาหมายครูจาก 30 โรงเรียน โดย
ใหครูนําไปขยายผลการสอนแกนักเรียนใหสามารถสื่อสารเบื้องตนได อยางนอยครู 1 คน ตอ นักเรียน 30 คน
ทั้งนี้ สพป.สระแกว เขต 2 ได กําหนดจุดเนนที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ โรงเรียนแกนนํามีหลักสูตรการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนแกนนํามีความรู ทักษะขั้นพื้นฐานที่จําเป็น และเจตคติ ตามหลักสูตรการศึกษาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแกว เป็นศูนยแการเรียนรู มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการเรี ยนรูเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวโรงเรีย นแกนนํามีการศึกษาวิจัย /พัฒนา/นวัตกรรมเพื่อการดําเนินงาน
พัฒนาการจัดการศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวอยางนอยแหงละ 1 เรื่อง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บริบทของพื้นที่ สพป.สระแกวเขต 2 จะมีเยาวชนกัมพูชามาเรียนในพื้นที่ตั้งแตระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ และอุดมศึกษา ปัญหาที่พบคือ ในการเรียนระดับประถมเยาวชนกัมพูชาจะ
มีปั ญหาการอา นไมออกเขีย นไมได ครู จึ ง ตองมีก ารสอนเพิ่มเติมและปรับพื้ น ฐานใหม สํ า หรับทัศ คติของ
ผูปกครองนักเรียนในพื้นที่นั้นสวนใหญยังมีทัศนคติที่ไมดีตอชาวกัมพูชามากนัก หนวยงานทางการศึกษาจึง
จําเป็นอยางยิ่งที่ตองสรางความเขาใจอันดีแกผูปกครอง และใหทราบถึงโอกาสจากการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดสระแกว
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ปั ญหาที่พ บจากการทํ าแผนจั ดการศึ กษาเพื่อ รองรับ เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเ ศษสระแกว คื อ
การบูรณาการใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ที่มีการกําหนดจํานวนชั่วโมงการเรียนใน
แตละสาระการเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดคัดเลือกโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษใหเป็นโรงเรียนแกนนํา โดยในพื้นที่จังหวัดสระแกวไดรับเลือก 4 โรงเรียน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ (จุดเดน คือ การสอน
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร)
2) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานทาขาม อ.วัฒนานคร (จุดเดน คือ การฝึกอาชีพ)
3) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอรัญประเทศอําเภออรัญประเทศ
4) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนรมเกลาวัฒนานครรัชมังคลาภิเษกอําเภอวัฒนานคร
4.3.7.1 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
1) ข้อมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ตั้งอยูที่ อ.อรัญประเทศ สังกัดองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น อ.อรัญประเทศ มีครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวนชาย 4 คนหญิง 16 คนรวมทั้งหมด
20 คน ผูบ ริห ารคือ นายสุวิทยแ ยัน อิน ทรแ จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย -ประถมศึกษาปีที่ 6 มี
นักเรียนทั้งสิ้น 536 คน ไดรับเลือกและดําเนินงานในฐานะโรงเรียนแกนนําพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โรงเรียนไดจําทําหลักสูตรถานศึกษาในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเขารวมประชุมพัฒนาหลักสูตรกับ สพฐ. โดยมีกรอบเนื้อหาคือ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และ
วัฒนธรรม
2) โครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเถาแกนอย พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพขั้นพื้นที่
ฐานใหแกนักเรียน ตั้งแต การผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑแ จําหนาย ทําบัญชี โดยมีการสํารวจความตองการของ
นักเรีย นกอนที่จะทํากิจ กรรมวานั กเรี ย นตองการทําธุรกิจอะไร และไดเขารว มโครงการของเขตพื้นที่ คือ
โครงการพัฒนาครูเพื่อการสื่อสารภาษากัมพูชาในชีวิตประจําวัน ซึ่งในโรงเรียนมีนักเรียนชาวกัมพูชาประมาณ
70 คน ไดใหนักเรียนเหลานี้มาชวยสอนภาษาใหแกเพื่อนนักเรียนดวยกัน ทั้งนี้โรงเรียนไดพัฒนาแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติมจากแบบฝึกสนทนา 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-กัมพูชา) พอมกับพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหสามารถ
สื่อสารทั้งสามภาษาได
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3) ผลการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบุคลากรตองพัฒนาทักษะทางภาษาและความรูเพิ่มเติม
สําหรับการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการเวลาเรียนให สอดคลองกับแผนและนโยบายตางๆ ของสพฐ.
พรอมกับการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอผูปกครองถึงการรับนักเรียนชาวกัมพูชาเขาเรียน การพัฒนา
ความเขมแข็งดานวิชาการ และการบริหารงบประมาณใหสามารถดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของให
ตอเนื่อง
นอกจากนี้ทีมวิจัยไดเขาพบกับคณะกรรมการสภาหอการคาจังหวัดสระแกว เพื่อขอขอเสนอแนะถึง
ความตองการของผูประกอบการที่สงผลตอการจัดการศึกษา สรุปไดดังนี้ พื้นที่สระแกวถือวาไดเปรียบในแงมี
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ หากแต เ มื่ อ เยาวชนในพื้ น ที่ จ บการศึ ก ษาแล ว แต ไ ม มี ง านทํ า เนื่ อ งจา กไม มี
ผูประกอบการมาลงทุน โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่ยังตองการการพัฒนาใหเป็นเกษตร
ครบวงจร อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑแการการเกษตร ทําใหแรงงานไปทํางานนอกพื้นที่ ที่ผานมาจังหวัด
สระแกวเป็นเพียงทางผานของการคาชายแดน ทั้งทีมีความหลากหลายทางวั ฒนธรรม ขาดผูลงทุนทําใหไมมี
การจางงานในพื้นที่ แรงงานในพื้นที่จึงมักจะเป็นแรงงานไรฝีมือและเป็นแรงงงานตางดาว เมื่อรัฐไดประกาศให
จังหวัดสระแกวเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจกิจพิเศษ การกระตุนใหมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ จึงตองมี
การเตรียมความพรอมดานแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ เชน พนักงานขับรถขนสงสินคา เจาหนาที่ใน
สถานพยาบาล ภาคการบริการการทองเที่ยว และที่สําคัญคือ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษา
กัมพูชาและภาษาอังกฤษ
สําหรับผูประกอบการในพื้นที่เห็นวาการจัดการศึกษาควรตองสอดคลองไปกับความตองการ
แรงงานในพื้ น ที่ และตั ว ผู ป ระกอบการเองมี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะให เ ป็ น แหล ง เรี ย นรู ทั้ ง ในด า นเทคโนโลยี
ประสบการณแการทําธุรกิจ การฝึกวิชาชีพ
ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพื้นที่จังหวัดสระแกวพบวา วิทยาลัยพาณิชยศาสตรแ
มหาวิทยาลัยบู รพาไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใหรวมจัดทําแผนศึกษาโรงเรียนพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) นั้น เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตรแ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานการ
บริหารจัดการทางธุรกิจที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และเอก อีกทั้ง อยูในพื้นที่เปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศในเขตระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทีมวิจัยจึงไดเขาพบและ
สัมภาษณแรับฟังขอเสนอแนะจากผูบริหารวิทยาลัย ถึงที่มาและแนวทาง โดยสรุปดังนี้
วิทยาลัยพาณิชยศาสตรแ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดนําผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร
บริหารธุรกิจในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มาพัฒนาเป็นหลักสูตร 46 วิชา มีเปูาหมายคือ ให
นักเรียนมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจ โดยอบรมใหแกครูในสังกัด สพฐ. จากนั้นครูจะนําไปบูรณาการ
เป็นวิชาเลือก หรือ กิจกรรม/ชมรม ผลที่คาดหวังคือ เมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถทําธุรกิจ
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เบื้องตนไดโดยสอดคลองกับตนทุนในทองถิ่น และความตองการของคนในพื้นที่ สําหรับในชั้นประถมศึกษานั้น
นักเรียนสารถทําบัญชีงายๆ ได
4) ข้อเสนอแนะ
การบูรณาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจกับความรูทางศึกษาศาสตรแ เพื่อชวยครูใน
การออกแบบ จัดโครงสรางเวลาเรียน และบูรณาการเนื้อหา ความรู ใหสามารถสอดแทรกใหไดทุกรายวิชา
เพื่อไมใหเป็นการเพิ่มภาระในการจัดการเรียนการสอน และผูเรียนตองเกิดทักษะ มีความคิดสรางสรรคแในการ
ทําธุรกิจ
4.3.5 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัดสระแก้ว
คณะวิ จั ย ยั ง ได สั ม ภาษณแ เ ชิ ง ลึ ก ผู บ ริ ห ารหอการค า จั ง หวั ด สระแก ว เกี่ ย วกั บ แนวทางและ
ข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด สระแก ว โดยมี ป ระเด็ น ปั ญ หาและ
ขอเสนอแนะดังนี้
 ปัญหานักศึกษา/แรงงานไปทางานนอกพื้นที่ : เนื่องตากเยาวชนในพื้นที่สวนใหญจบการศึกษาแลว
มักจะออกไปทํางานนอกพื้นที่ เชน นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและชลบุรี เพราะในจังหวัดมีนัก
ลงทุนนอย โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทขนาดใหญมีจํานวนไมมาก สงผลใหทําใหไมมีการจางงาน
ในพื้นที่ นักเรียน/นักศึกษาไมตองการทํางานในภาคการเกษตร สงผลใหแรงงานในพื้นที่ทีเหลืออยูจึ ง
เป็นแรงงานไรฝีมือ หรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จึงประสบ
ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือปัญหาการแรงงานยายสถานที่ทํางานบอย เพราะเป็นแรงงานตาง
ดาว หรือ หากเป็นแรงงานในพื้นที่เมื่อพบงานในพื้นที่อื่นมักยายออกไป ควรมีการจูงใจให เยาวชนหัน
กลับมาทํางานในพื้นที่ หรือมีสิ่งดึงดูดใจใหอาศัยอยูในพื้นที่สระแกว
 คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของแรงงานในพื้ น ที่ ส ระแก้ ว คื อ มี ทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ โดยสามารถใชภาษากัมพูชาสื่อสารไดอยางคลองแคลว
เพื่อความกาวหนาในการคาชายและทําธุรกิจแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ลักษณะ
สํ า หรั บ แรงงานในด า นภาษาดั ง กล า วยั ง เป็ น ที่ ต อ งการของผู ป ระกอบการไทยที่ ไ ปลงทุ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาที่ตองการคนทํางานในระดับหัวหนา จึงควรมีทักษะทั้งดานภาษาและการ
ทํางานที่สูงกวาแรงงานกัมพูชาเอง กลุมแรงงานที่มี ทักษะทางวิชาชีพที่นอกเหนือจากทักษะภาษา
ไดแก ทักษะทางเกษตรกรรมแบบครบวงจร หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ชางยนตแ ชาง
เชื่อม พนักงานขับรถขนสงสินคา เจาหนาที่ในสถานพยาบาล แรงงานภาคการบริการการทองเที่ยว
หรือทักษะทางการเกษตรครบวงจร รวมทั้งทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมประเทศ
เพื่อนบ้าน ทั้งด้านการดาเนินชีวิต วิถีคิดและกฎหมาย โดยในดานภาษาเพื่อนบานควรสงเสริมให
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สามารถสื่ อ สารได และให มี ทั ก ษะในการอ า นออกเขี ย นได จ ะดี เ ป็ น อย า งยิ่ ง รวมทั้ ง การเรี ย นรู
วัฒนธรรมตางๆของประเทศเพื่อนบาน ทั้งวัฒนธรรมการคิด การใชชีวิตและกฎหมายของประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อเป็นประโยชนแตอการทํางานรวมกันหรือการไปลงทุน ไปทํางานในประเทศเพื่อนบาน
ความรูเรื่องการทําธุรกิจกับประเทศเพื่อนบานวาควรกระบวนการ ขอควรระมัดระวังอยางไรบาง
 แรงงานไทยดอยกวาแรงงานกัมพูชาโดยเฉพาะดานภาษา: ในปัจจุบันนี้แรงงานกัมพูชามีทักษะ
ภาษาไทยครบถวนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อาน เขียน แตในทางตรงกันขามแรงงานไทยไมส ามารถ
สื่อสารภาษากัมพูชาไดเลย ซ้ํายังรังเกียจที่จะเรียนรูทั้งๆ ที่เป็นโอกาสและอยูในบริบทที่เรียนรูไดตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นการเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในเรื่องภาษาเพื่อนบานวาเป็น “ทักษะที่เพิ่มรายได”
อยางจริงจัง
 ความร่วมมือระหว่างหน่วยการศึกษาและสถานประกอบการในจังหวัด : ผูประกอบการสามารถ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไดอยางเป็นรูปธรรม โดย สถานประกอบการทุกแหงใน
จังหวัดเปรี ย บเสมือนแหงถายทอดความรูและประสบการณแการทํางานให กับนักเรียน/นักศึกษา
โดยเฉพาะบริษัทไทยที่ทําธุรกิจขามชาติตางๆ สามารถใหความรูและแนะนําแนวทางการทํางานกับ
ประเทศเพื่อนบานใหแกนักศึกษาได เป็นทั้งแหลงเรียนรู แหลงฝึกงาน และสามารถพานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานไดเป็นระยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีนําเขาแบบ
สมัยใหมในสถานประกอบการ
4.4 รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
4.4.1 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ก ารให บ ริ ก ารด า นการศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนตั้ ง แต ร ะดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเป็น 4 เขต และระดับ
มัธยมศึกษา 1 เขต
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมกาญจนบุรีเขต1 ถนนแมน้ําแมกลอง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71140 มีโรงเรียนในสังกัด 143 โรง ดูแล อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอดานมะขาม
เตี้ย และอําเภอทามวง
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมกาญจนบุรีเขต2 ต.หนองโรง อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบุรี 71140 มีโรงเรียนในสังกัด 102 โรง ดูแล อําเภอหวยกระเจา อําเภอพนมทวน และอําเภอ
ทามะกา
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมกาญจนบุรีเขต3 ดูแล อําเภอสังขละ
บุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ

129

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมกาญจนบุรีเขต 4 ดูแล อําเภอบอ
พลอย อําเภอเลาขวัญ และอําเภอหนองปรือ
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่อยู421 อาคาร 6 ชั้น 6
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ ถนนเสือปุา ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ครอบคลุม 2 จังหวัด
ไดแก ราชบุรี และกาญจนบุรี มีโรงเรียนในสังกัด 55 โรง
2) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มีสถานศึกษาในระดับ อุดมศึกษา มีจํานวน 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ซ.3343 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 และ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีบอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ในจังหวัดกาญจนบุรี ไมมีหนวยงาน NGO จึงไมมีการตั้งศูนยแการสอนผูอพยพหรือผูที่
ไมมสี ัญชาติไทย ดังนั้นจึงมีนักเรียนหรือลูกหลานของประเทศเพื่อนบานเขามาเรียนใน รร.สังกัด สพฐ.
3) การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ตั้งอยูที่ 361 หมู 1 ถ.อูทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับ ปวช. การกอสราง เครื่องกล เครื่องมือกลและซอมบํารุง ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกสแ โลหะการ ศิลปกรรม
 ระดับ ปวส. การกอสราง เครื่องกล เครื่องประดับอัญมณี เทคนิคการทํา
ตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟูากําลัง
อิเล็กทรอนิกสแ
วิทยาลั ยอาชี วศึกษากาญจนบุรี ตั้งอยูที่ 7 ถ.แสงชูโ ต ต.บ านเหนือ อ.เมือ ง
จ.กาญจนบุรี 71000
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตรแ ผาและเครื่องแตงกาย พณิชยการ ศิลปกรรม
อาหารและโภชนาการ
 ระดั บ ปวส. การจั ด การธุ ร กิ จ ค า ปลี ก การจั ด การธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว การ
จัดการโลจิสติกสแ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตรแ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การออกแบบ
คอมพิวเตอรแธุรกิจ เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตั้งอยูที่ 1 หมู 5 ต.หนองหญา อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
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สาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับ ปวช. เกษตรศาสตรแ
 ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เกษตรศาสตรแ เทคโนโลยีภูมิทัศนแ พืชศาสตรแ
เพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา สัตวศาสตรแ อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตั้งอยูที่ 102 ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับ ปวช. การกอสราง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ
 ระดับ ปวส. การกอสราง การบัญชี คอมพิว เตอรแธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟูา
กําลัง อิเล็กทรอนิกสแ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ตั้งอยูที่ 296 หมู 2 ต.วังขนาย อ.ทามวง จ.
กาญจนบุรี 71110
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับ ปวช. การกอสราง คหกรรมศาสตรแ เครื่องกล เครื่องมือกลและซอม
บํารุง พณิชยการ ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ โลหะการ
 ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอรแธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ ไฟฟูากําลัง อิเล็กทรอนิกสแ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ตั้งอยูที่ 240 หมู 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี 71140
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ
 ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอรแธุรกิจ
4.4.2 กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
พล.อ.สุทัศนแ กาญจนานนทแกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับ
มอบหมายจาก พล.อ.สุรเชษฐแ ชัยวงศแ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เมื่อวันจันทรแที่ 17 ตุลาคม
2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิเคราะหแเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อวางแผน
พัฒนาดานการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูที่เกี่ยวของ เชน สถานศึกษาระดับตางๆในพื้นที่ จนมีการเสนอปรับ 3
รูปแบบ ไดแก 1.สรางหนวยการเรียนรูเขตเศรษฐกิจพิเศษ แลวนําไปบูรณาการในกลุมสาระวิชาที่เกี่ยวของ
และสามารถเพิ่มได 2.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 3.สรางรายวิชาขึ้นใหมเป็นวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษ
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี ประกอบไปดวย 2 ตําบล ไดแก ต.แกงเสี้ยน และต.
บ านเกา อ.เมืองกาญจนบุ รี ซึ่ง มีศัก ยภาพ 4 ดา น คื อ นิ ค มอุต สาหกรรม การท่อ งเที่ ยวเชิงอนุรั ก ษ์
การเกษตรกรรม และการค้าผ่านแดน
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ไดเนนจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
คนรองรับพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกระดับ ซึ่งพบวาคุณภาพการจัดการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี ในภาพรวม
อยูในเกณฑแดี เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET คาเฉลี่ยใน 5 กลุมสาระหลัก และผูเรียนมีอัตราการ
เรียนตอในระดับคอนขางสูง ที่สําคัญคือ มีภาคสวนตาง ๆ ทั้งชุมชน ภาคเอกชน และองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาจํานวนมาก
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (2562-2565) มีการกําหนด วิสัยทัศนแ พันธ
กิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตรแ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) “สรางคนดีมีคุณภาพ ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข บนพื้นฐาน
ความพอเพียงอยางยั่งยืนและมั่นคง”
พันธกิจ (Mission)
1) เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแตาม
หลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยนอมนําศาสตรแพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
3) จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
4) สรางเครือขายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม (Goal)
1) ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2) ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดและพื้นที่ชายแดน
3) ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) หนวยงานทางการศึกษาทุกแหง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
และบูรณาการการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์(Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
กลยุทธแที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความเป็นชาติไทย
กลยุทธแที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสรางภูมิคุมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
กลยุทธแที่ 2.1 การผลิต พัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทําที่สอดคลอง
กับความตองการพัฒนาประเทศ
กลยุทธแที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยแและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธแที่ 2.3 สงเสริมการวิจัยและนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธแที่ 3.1 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธแที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand
4.0”
กลยุทธแที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสรางจิตสํานึกรักษแสิ่งแวดลอม
กลยุทธแที่ 4.2 สงเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธแที่ 5.1 สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธแที่ 5.2 สรางเครือขายและการมีสวนรวมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
ชายแดน
4.4.3 ลักษณะรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรีเขต 1เป็นหนวยงานที่ดูแลการศึกษาระดับประถมศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไป
การเลือกพื้นที่ 2 ตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
เนื่องมาจากการเปิดพรมแดนตามโครงการทาเรือน้ําลึกทวาย ซึ่งพื้นที่ตรงดานมะขามเตี้ยมีความเหมาะสมเรื่อง
ที่ตั้งที่สอดคลองกับเสนทางการขนสงสินคา รวมทั้งเหมาะกับการพักสินคาระหวางทาง
แผนทั่วไปของทาง อบจ. คือการสงเสริมผลิตภัณฑแ OTOP และการจัดการศึกษา 5
ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพมา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน
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ผลดีข องการเปิ ดเศรษฐกิ จพิเ ศษคือ เกิด ประโยชนแ ทางดานเศรษฐกิจในตัว เมือ ง
กาญจนบุรี สวนผลกระทบจะเป็นเรื่องทางดานสาธารณสุขโดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคมือ เทา ปาก
และการหลั่งไหลเขามาของแรงงานพมา
2) การจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มา 3 ปีแลว โดยเริ่มจากการเรียนรูเรื่องภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาพมา) มีการจัดการ
อบรมครูภาษาพมา จัดการอบรมมัคคุเทศกแ จัดโครงงานอาชีพที่เนนผลิตภัณฑแของสถานศึกษา
กระบวนการการดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาฯ เป็ น การระดมสมองจากผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจัดทําแผนบูรณาการเพื่อสงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ โดยอยูในกรอบ 5 เรื่องไดแก เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนที่จัดการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4
โรงเรียน ไดแก
 โรงเรียนวัดห้วยน้าขาว เน น การขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งนั ก ธุ ร กิ จ น อ ย เพื่ อ ให
ผูเรียนเป็นเจาของกิจการเพื่อไมใหทิ้งถิ่นฐานโดยสาเหตุที่ เลือกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนนํารองเพราะ 1) เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง2) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 3) โรงเรียนติดกับพุน้ํารอนอยูตรงชายแดนรอยตอพอดี 4)
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 5)มีนักเรียน 400 – 500 คน
 โรงเรียนเทพมงคลรังสีเป็นโรงเรียนมัธยม
 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม (อยู อ.สังขละบุรี ซึ่งไมไดอยูในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แตพื้นที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารโรงเรียนมีความสนใจจึงเขารวมเป็นโรงเรียน
ตนแบบดวย) มีการจัดทําเป็นรายวิชาเกี่ยวกับการนําเที่ยว มัคคุเทศกแ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว การ
โรงแรมและการบริการ
 โรงเรียนห้วยมาลัย(อยู อ.สังขละบุรี ซึ่งไมไดอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต
พื้นที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผูบริหารโรงเรียนมีความสนใจจึงเขารวมเป็นโรงเรียนตนแบบดวย)
เน น การให ผู เรีย นเป็ นผู ป ระกอบการและมีรายไดดวยการเพิ่มมูล คาจากงานศิล ปะเชน ผลิ ตภัณฑแจากใบ
ยางพาราที่ผานน้ําไหล การทําขนมเบเกอรแรี่
ลาสุดทางผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีไดอนุมัติโครงการสอนภาษาพมาจํานวน
2,500,000 บาทให กั บ ทางเขตพื้ น ที่ ฯ โดยผู ว า ฯได มี วิ สั ย ทั ศ นแ ว า “ผมไม่ อ ยากเห็ น เด็ ก พม่ า เป็ น ล่ า มพู ด
ภาษาไทย ผมอยากเห็นเด็กไทยเป็นล่ามพูดภาษาพม่า”
นอกจากนี้ ท างภาคเอกชนโดยสมาคมพลเมื อ งจั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ คยได รั บ
งบประมาณจาก สสค. (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน)ทํางานภายใตการนําของ
มรภ.กาญจนบุรี และหลายภาคสวน เก็บขอมูลเรื่องความคาดหวังของสถานประกอบการตอแรงงานในอนาคต
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และเรื่องความสนใจของผูเรียนในการประกอบอาชีพโดยศึกษาจากผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สถานศึกษา
ดานอาชีวะ และระดับมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันใน สพป.กาญจนบุรีเขต 3 ซึ่งไมไดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไดมีการ
ขยายการศึกษาไปอีก 6 โรงเรียน โดยบูรณาการกับโครงการเดิม ๆ ในโรงเรี ยน เชน โรงเรียนบานหวยกบ ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาไมกวาดดอกหญาเป็นผลิตภัณฑแอื่น ๆ เชน การทําพานพุมจาก
ใบหญา
การปฏิบัติจริง
1) มีหลักสูตรรายวิชาจากสวนกลางมา โดยใหทางพื้นที่คิดเพิ่มเติมได
2) การเปิ ด เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ให กั บ ผู เ รี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พิ เ ศษลงใน
โครงสรางฯ
3) เปิดเป็นรายวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเชิงพาณิชยแที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพิเศษ
4) มีการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพิเศษและการงานอาชีพกับกลุมสาระการเรียนรู
ทุกกลุม โดยมีศึกษานิเทศกแและวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูใหความรู
3) การใช้ต้นทุนทางภาษา – วัฒนธรรมสาหรับการจัดการศึกษา
ผูเรียนที่เป็นกลุมชาติพันธุแมอญและกะเหรี่ยงที่ถือสัญชาติไทยเป็นผูเรียนที่รู 2 ภาษา
คือภาษาทองถิ่นและภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการเป็นอยางดี ทําใหไมมีปัญหาดานการสื่อสารในการเขาสู
การศึกษา
สําหรับนักเรียนสัญชาติเมียนมารแ จะมีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนยายคอนขางบอย
ทําใหเรียนไมตอเนื่อง คุณภาพของผูเรียนจึงดอยลง ทั้งนี้สถานศึกษาก็ไดใชตนทุนทางภาษาในการแกปัญหาโดย
การใหผูเรียนเป็นพี่เลี้ยงกันโดยเฉพาะการสื่อสารและการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมครูใหมีความรูภาษา
พมาเพื่อจะไดชวยเหลือผูเรียนไดอีกทางหนึ่ง
4) ปัญหา อุปสรรค
1) มีการวางแผนถึงการประกอบธุรกิจออนไลนแในระบบ E-commerce แตไม
สามารถดําเนินการไดเต็มที่เพราะในพื้นที่เขต 3 ไมเขาใจในสวนนี้
2) การดําเนินการของ สพฐ. ในสวนของการกําหนดหลักสูตรมีความลาชา
3) นักเรียนไทยไมไดใหความสนใจพมาเมียนมารแมากนัก ในขณะที่นักเรียนเมียน
มารแมีพัฒนาการที่ดีทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประกอบไปกับอุปนิสัยของนักเรียนเมียนมารแที่มีความอดทน
ความพยายาม ความรับผิดชอบ ทําใหในการแขงขัยศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯในหลายรายการ นักเรียนเมียน
มารแไดเป็นตัวแทนในการแขงขันทั้งในระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ
4) สวนของการศึกษาเคยถูกตัดงบประมาณที่ไดรับ เพราะ สตง. มองวาภารกิจบาง
ประการไมเกี่ยวของกับเขต เชน การสอนภาษาควรเป็นของ ม.ราชภัฏ ดานวัฒนธรรมควรเป็นของสํานักพุทธ
ศาสนาแหงชาติ การอาชีพควรเป็นของสํานักงานการอาชีวศึกษาฯ

135

5) แมจะมีแผนการปฏิบัติแลวแตในทางปฏิบัติจริงการจัดการศึกษาในดานพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษขาดการเชื่อมรอยกันจากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
สถานศึกษาตางทํางานแยกสวนกัน
5) ข้อเสนอแนะ
1) ควรสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูทั้ง ภาษาไทยและภาษาพมา เพื่อประโยชนแในการ
สื่อสารและพัฒนาสูการเป็นลามในอนาคต
2) การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษควรไดรับความรวมมือจากทุกภาค
สวนอยางเป็นรูปธรรม ทั้งในดานการประสานงาน การทํางานรวม และการจัดสรรงบประมาณ
3) จัดทําหลักสูตรโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงสูทาเรือน้ําลึกทวายประเทศเมียนมารแ
4.4.4 การปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
4.4.4.1 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว
1) ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนบานหวยน้ําขาว เป็นโรงเรียนพื้นที่กันดาร ชายแดน และเสี่ยงภัยแตเดิม
พืน้ ที่แหงนี้เป็นพื้นที่เหมืองแร ทําใหมีผูคนอพยพเพื่อมาทํางานจากหลายพื้นที่ เชน พิจิตร สุโขทัย และจังหวัด
อื่น ๆ จนกระทั่งเหมืองแรหมดสัมปทานไปแตผูคนกลุมตาง ๆ ก็ยังไมไดยายออกจากพื้นที่จึงเกิดการตั้งชุมชนที่
มีความหลากหลายแหงนี้ขึ้นมา
โรงเรียนมีการเปิดสอนตั้งแตชั้น อ.1 – ม.3 โดยแบงเป็นปฐมวัย 3 หองเรียน
ประถมศึกษา 12 หองเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 4 หอง
มีจํานวนนักเรียน 549 คน และครู 25 คน
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 จัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาความรูและทักษะเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสูประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียน
เป็นสําคัญ จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ความมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพโดย
เนนพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจ ปลูกฝังคานิยมที่ดีงาม
มีการดําเนิ น การภายใตปณิธ านที่วา “เราจะพัฒ นาตอไปอยางไมห ยุดยั้งเพื่อให
นักเรียนมีความรูความสามารถสูระดับสากล มีทักษะพื้นฐานหรือการทํางานที่เกี่ยวของสอดคลองกับอาชีพ
พื้นฐาน อาชีพในทองถิ่น และอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อานเขียนและโดยใชภาษาที่เกี่ยวของกั บ
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยางนอย 2 ภาษา”
โรงเรียนบานหวยน้ําขาวไดรับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเขารวมโครงการ
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ชายแดนที่แทจริง
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2) กระบวนการจัดทาแผน / หลักสูตรเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เริ่มตนเมื่อปี พ.ศ.2558 เริ่มจากการไปพัฒนาหลักสูตรที่โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะหแ
จังหวัดเชียงใหม การศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ 15 ที่เชียงราย ตอมาในปี 2559 พัฒนา
หลักสูตรเพิ่มเติมรวมกันวิทยาลัยพาณิชยศาสตรแ ม.บูรพา จากนั้นแตละโรงเรียนก็กลับมาเลือกบูรณาการ
หลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่ แลวนํามาจัดการศึกษาจริงในโรงเรียน
3) ผลการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการและรูปแบบรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ ม.ตน บูรณาการใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูระดับประถมศึกษา บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการใชทักษะชีวิต
ของผูเรียน
ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ดานเศรษฐกิจเปิดวิชาเพิ่มเติม วิชาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วิชาบัญชี
และการเงิน วิชาการจัดการตลาด
 ดานภาษา รวมมือกับ มรภ.กาญจนบุรี ในโครงการ “สงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร : ภาษาเมียนมารแ ภายใตโครงการเสริมสรางการเรีย นรูตลอดชีวิต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน” ในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
 ดานอาชีพ โรงเรียนบานหวยน้ําขาวจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานอาชีพตาม
ยุทธศาสตรแจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหนักเรียน เชน งานจักสาน กเวยเตี๋ยวหวยน้ําขาว ชุมนุม
สหกรณแในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
 ดานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมในชั่วโมงชุมนุมและชั่วโมงลด
เวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู เพื่อให นั กเรีย นเรี ยนรูการอยูรวมกับผูอื่นทามกลางความหลากหลายทางสั งคมและ
วัฒนธรรม
ดานการสนับสนุนการเรียนรู มีการจัดใหมีอินเตอรแเนตความเร็วสูงทัง้ โรงเรียน ทําใหสามารถ
ใช สื่ อ Youtube ร ว มจั ด การเรี ย นรู ด า นวิ ช าชี พ ผ า นสื่ อ ออนไลนแ ใ ห กั บ ผู เ รี ย นด ว ย ตลอดจนมี ก ารฝึ ก
ประสบการณแตรงจากแหลงเรียนรู วิทยากร ภูมิปัญญาทองถิ่น และสถานประกอบการในชุมชน ผลิตภัณฑแและ
การบริการโดยผูเรียน ไดแก การจักสาน การทํากเวยเตี๋ยว การแสดงลิเก
ต้นทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน
มีนักเรียนที่ไมไดพูดภาษาไทยเป็นภาษาแมประมาณ 25 เปอรแเซ็นตแจากทั้งโรงเรียน
ซึ่งมีทั้งผูเรียนเมียนมารแ กะเหรี่ยง และมอญ (ทั้งหมดถือสัญชาติไทยแตถือบัตรตางดาวสีชมพู ) ในระยะแรก
ติดปัญหาในเรื่องการสื่อสาร แตโรงเรียนใชวิธีการใหนักเรียนรุนพี่หรือผูปกครองชวยแปล จนกระทั่งเมื่อขึ้น
ชั้นเรียนสูงขึ้นไปก็สามารถใชภาษาไทยและเรียนรูตามหลักสูตรไดตามปกติ
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4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลักจากการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ทุกภาคสวนเกิดความหวังวาชองทางนี้จะสงเสริมทางดานเศรษฐกิจไดอยาง
แทจริง ซึ่งจะชวยลดการเคลื่อนยายออกนอกพื้นที่
 ครูไดความรูเพิ่มเติมและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
 ครูมีความตระหนักเรื่องความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบานมากขึ้น
 นักเรียนในระดับมัธยมเริ่มใหความสนใจและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น โดยเห็นไดจากความพยายามเรียนรูเรื่องอาชีพหลังจากจบการศึกษามากขึ้น
แผนในอนาคต: เมื่อนักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาเมียนมารแไดมากขึ้น มีแผน
จะจัดตั้งรานสะดวกซื้อ TMR สําหรับประกอบการคาตามแนวชายแดนที่หนาโรงเรียน
5) ปัญหา อุปสรรค
 งบประมาณรายหัวของผูเรียนไมเพียงพอตอกิจกรรมการจัดการศึกษาใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทําใหโรงเรียนไมสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู – บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
ไดอยางเต็มที่
 นักเรียนบางสวนตามผูปกครองไปทํางานที่ เมียนมารแครั้งละนาน ๆ ทําให
การเรียนไมตอเนื่อง กอใหเกิดปัญหาในการวัดผลประเมินผลทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับประเทศ
 นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษายั ง ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษมากนัก
 ผลิตภัณฑแของโรงเรียนไมมีพื้นที่สําหรับการจัดจําหนายจึงเป็นไปไดเพียงแค
การจัดนิทรรศการเทานั้น
 ปัญหาครูยายเขาออกบอย ทําใหโรงเรียนตองฝึกครูใหมไปเรื่อย ๆ
6) ข้อเสนอแนะ
แผนการจัดการศึกษาที่จะนําไปใชจริงควรดูบริบทพื้นที่จริงเป็นสําคัญ มิฉะนั้นจะ
พัฒนาผูเรียนจริงไมได
4.4.4.2 ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนเทพมงคลรังษี
1) ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
มีจํานวนนักเรียน 1,514 (ยอดเดือนพฤศจิกายน2560) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
จํานวนครูทั้งสิ้น87 คนมีการจัดการศึกษาในระดับ ม.1- ม.6ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 4 โปรแกรม วิทยแ
– คณิต, คณิต – อังกฤษ, คณิต – คอมพิวเตอรแ, ทวิศึกษา
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พัฒนาการการจัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมจะไมไดอยูในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยตรง แตโรงเรียนนี้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยที่ สพม. เปิดโอกาสใหโรงเรียนดําเนินการกอนดวย
ตัวเอง ผานการลองผิดลองถูกในชวงแรก ตอมามีการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสรรพวิทยา
2) รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
แบงไดเป็น 3 รูปแบบ ไดแก
 เปิ ดสอนเป็นรายวิช าเพิ่มเติ ม “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ภายใตกลุ มสาระ
สังคมฯ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น โดยเริ่มที่ ม.1 กับม.4เป็นปีแรกใน
รายวิชา “งานธุรกิจเพื่ออาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” สอนเรื่องความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑแ การตลาดและการ
สงเสริมการตลาดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การคาออนไลนแ
กระบวนการจัดการเรียนรู เริ่มตนจากการเรียนจากขาวดานธุรกิจเพื่อปูพื้น
ฐานความรูดานธุรกิจ การรู จักผลิตภัณฑแ การออกแบบผลิตภัณฑแ การสงเสริมการตลาด การเรียนรูในสถาน
ประกอบการของชุมชน เชน รานอาหาร รานนวด รานคอมพิวเตอรแ รานผลิตภัณฑแการเกษตร บริการออแก
ไนซแ
 มีการบูรณาการเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับทุกกลุมสาระในแผนการเรียนรู
บางหนวย
 การจัดการศึกษารู ปแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพบานโปุง จังหวัด
ราชบุรี เปิดการเรียนหลายวิชาเชน บัญชี ชางยนตแ โดยใหนักเรียนไปเรียนและโรงเรียนจัดรถรับสง
รูปแบบการจัดการศึกษา/กิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ
 อบต.ปากแพรกมี งบประมาณการจั ดการศึก ษาภาษาเพื่อการสื่ อสาร 3
คอรแส คือภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพมาที่โรงเรียน
 โครงการหองเรียนอาชีพ แตเปิดไดเพียงแค 1 รุนเนื่องจากติดขัดเรื่องการ
กระจายงบประมาณจึงดําเนินการตอไมได
ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์กับการจัดการศึกษา
 ที่โรงเรียนมีนักเรียนเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งนักเรียนเชื้อสายกะเหรี่ ยงมีความ
ตั้งใจใฝุรู มีความมุงมั่นในการเรียนมากกวาเด็กไทย
 สวนใหญจะมีนักเรียนชาติพันธุแ (มอญ, กะเหรี่ยง, พมา) ประมาณ 2 – 3
คน ตอชั้น โดยเขามาอาศัยกับพระภิกษุสงฆแและแมชีในวัด
 มีการรวมกลุมกะเหรี่ยงในกิจกรรมธรรมะ
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 นักเรียนกะเหรี่ยงไมมีปัญหากับการอยู รวมกันกับนักเรียนไทยในโรงเรียน
ไมชอบใหมีการแบงแยกชาติพันธุแในสังคมโรงเรียน
3) ผลจากการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ครูผูสอนไดความรูเพิ่มเติมในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษจากหอการคาจังหวัด
เพื่อนําไปออกแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับแนวโนมทางธุรกิจของพื้นที่และสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
 ครูและผูเรียนมีความรูเรื่อง “โลจิสติก” เพิ่มมากขึ้น
4) ปัญหา / อุปสรรค
 นักเรียนทวิศึกษาบางสวนยกเลิกการเรียนระหวางการศึกษา ทําใหโรงเรียน
ตองเปิดคอรแสพิเศษเพื่อใหนักเรียนเก็บหนวยกิตใหครบสําหรับจบในสายสามัญ
 งบประมาณที่จะตองสนับสนุนนักเรียนโครงการทวิศึกษาไมครอบคลุมคา
เดินทางของนักเรียน ทําใหภาระคาใชจายตองตกอยูกับนักเรียนและผูปกครอง
 โรงเรียนเคยเปิดวิชาภาษาเพื่อนบาน แตนักเรียนไมเลือกเรียนจึงตองปิดไป
 ผูเรียนคอรแสภาษาเพื่อการสื่อสารของ อบต. เรียนไมตอเนื่อง
 โรงเรียนตองรับผิดชอบคาใชจายในการจางครูภาษาเพื่อนบานเอง
 อัตรากําลังครูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
5) ข้อเสนอแนะ
 ควรเนนการเรียนการสอนภาษาพมาใหมากขึ้น อาจจะเป็นในรูปแบบสาระ
เพิ่มเติมหรือการบูรณาการกับวิชาหลักตาง ๆ
4.4.4.3 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
1) ข้อมูลทั่วไป
ถึงแมวามรภ.กาญจนบุรีจะไมไดอยูในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง แตก็มี
ความเกี่ยวของมากที่สุด โดยเฉพาะเป็ นสถานศึกษาที่ผ ลิตครูมีแนวโนมวาในพื้นที่กาญจนบุรีจะมีเพียงแค
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน โรงงานแปรรูปอาหาร ยังไมมีแนวโนมวาจะกอตั้งโรงงาน
ขนาดใหญหรืออุตสาหกรรมหนัก
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นการเชื่อมเสนทางจากทาเรือทวายทะเลฝั่งตะวันตก มาสูประเทศไทยทางจังหวัด
กาญจนบุรี ผานบางใหญ ไปสูทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 300 กิโลเมตร เป็นการยนระยะ
ทางการขนสงทางทะเลจากชองทางเดิมที่ออมผานแหลมมะละกามาสูทาเรือทวาย
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มีแผนในการพัฒ นาคนเพื่อการรองรับเศรษฐกิจพิเ ศษในอุตสาหกรรมยานยนตแ
อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูป อุตสาหกรรมโลจิสติก และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
โครงการท่าเรือทวาย
เริ่ ม ต น ขึ้ น ในยุ ค ของรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณแ ชิ น วั ต ร ของประเทศไทย และ
ประธานาธิบดีเต็งเสงของเมียนมารแเป็นโครงการขนาดใหญ มีการประชุมหลายครั้งที่กรุงเนบิดอวแ ในระหวาง
นั้นบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นคูสัญญาในการดําเนินการกับรัฐบาลเมียนมารแในฐานะเป็นผูจัดการโครงการเพื่อ
หาผูรวมทุนมาลงทุนกับทาเรือน้ําลึก ไฟฟูา ประปา ตลอดจนการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดวาจะ
เอารูปแบบจากแหลมฉบังและมาบตาพุดในประเทศไทยมารวมกันที่ทวาย
สิ่งแรกที่โครงการทวายจะดําเนินการคือการกอสรางทาเรือ และการเชื่อมโยงจาก
ทวายไปแหลมฉบังในระยะทางราว 300 กิโลเมตร มีแผนการลงทุน 2 สวนโดยเป็นรัฐบาลเมียนมารแลงทุน
ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนจากรัฐบาลไทยโดยเฉพาะการดึงนักลงทุนเขามาลงทุนในพื้นที่ แตตอมา
บริษัทอิตาเลียนไทยไมสามารถดําเนินการตามสัญญาในการหานักลงทุนมาลงทุนได รัฐบาลเมียนมารแจึงยกเลิก
สัญญา
อยางไรก็ตาม ผลจากการเปิดดานถาวรทําใหการทองเที่ยวที่ทวายเฟื่องฟูมากขึ้น
โดยเฉพาะในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เห็นไดจากการเปิดรีสอรแท ที่พัก แถบชายหาดที่
เปิดเพิ่มขึ้นจํานวนมาก รวมทั้งการทองเที่ยวทวายเริ่มเป็นที่นิยมเห็นไดจากโรงแรมที่พักตาง ๆ ยังตองมี การ
จองลวงหนาเป็นเดือน
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศไทย – เมียนมาร์
สงออก ถวยรองน้ํายาง, เครื่องดื่มชูกําลัง, ผงชูรส อายิโนะโมโต฿ะ, น้ําปลาตราคน
แบกกุง, รองเทาตราชางดาว, นําเขา อาหารทะเล
2) ความเกี่ยวข้องของ มรภ. กับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ด้านการสารวจข้อมูล
มรภ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เก็บขอมูลเรื่องความเป็นอยูของประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษที่พุน้ํารอน จากนั้นจึงเป็นหนังสือเรื่องการเตรียมความพรอม โรคภัย การอุปโภคและบริโภคตลอดจน
การรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ด้านการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา
ส ว นด า นการจั ด การศึ ก ษา มรภ.เน น ในเรื่ อ งโลจิ ส ติ ก ที่ ไ ม ไ ด ร องรั บ แค ใ นภาค
ตะวันตกอยางเดียว แตตองรองรับภาพรวมดวย จนเกิดเป็นหลักสูตรโลจิสติกสแใน มรภ.กาญจนบุรี รวมทั้ง
ติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหวอยูเสมอเพื่อนําขอมูลใหมมาปรับปรุงหลักสูตรใหกับนักศึกษา
จุ ด เดน ของหลั กสู ต รโลจิ ส ติก มรภ.กาญจนบุ รี ครอบคลุ มทุ ก หนา งาน โรงงาน
คลังสินคา การกระจายสินคา การขนสง ตลอดจนการสงออกและนําเขา รายวิชาที่เปิดออกมาจะอางอิงกับ
หนางานจริงที่นักศึกษาจะตองเจอในประสบการณแจริง รวมทั้งทุกหลักสูตรจะตองสอดคลองกับมาตรฐาน
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อุตสาหกรรมบริการโลจิสติก ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ พรอมกันนี้ยังมีการเปิดศูนยแทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานระดับ 1 เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญพรอมเขาสูตลาดแรงงานไดทันทวงที
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรโลจิสติกมีจัดอบรมเรื่องการ
กระจายสินคา ตลาดประชารัฐ สอนใหชาวบานผลิตสินคาที่มีปริมาณนอยลงแตไมซ้ํากันแลวออกมาขายใหได
ราคา
การออกแบบหลักสูตรสาขาโลจิสติกจะมีผูเชี่ยวชาญเรื่องของทาเรือและเรือตาง ๆ
รวมทั้งมีสถานประกอบการ CJKorea, DSL, Falcon Group และอีกหลายบริษัทมาพูดคุยจัดทําหลักสูตร
พรอมกับนักวิชาการ เพื่อใหไดทราบทิศทางของผูประกอบการในการวาจางแรงงานในอนาคต และหลักสูตรก็
จะนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงหลักสูตร เพิ่มเติมรายวิชา หรือสอดแทรกอยูในรายวิชาเดิมที่จัดการศึกษาอยูแลว
ต อ ไปตลอดจนร ว มกั บ ผู ป ระกอบการเพื่ อ ให โ อกาสกั บ นั ก ศึ ก ษาได ฝึ ก ประสบการณแ วิ ช าชี พ กั บสถาน
ประกอบการจริงที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา เพื่อใหเกิดประโยชนแกับสถานประกอบการ (สามารถลดหยอน
ภาษีไดจากการเป็นสถานที่ฝึกงานใหกับนักศึกษา) นักศึกษาก็ไดรับรองการผานงานที่มีคุณภาพโดยผานสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ทางดา นภาษา คณะเทคโนโลยีฯ ได เปิ ดหลั ก สู ต รระยะสั้ นสํ าหรับ นัก ศึก ษาและ
ประชาชนทั่วไปภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมารแเพื่อพัฒนาทักษะสูอาเซียนและเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหลักสูตร
30 ชั่วโมง อันเนื่องมาจากเป็นทักษะที่จําเป็นในการทํางานจริงของพื้นที่รวมถึงผูประกอบการมีความตองการ
คนทํางานที่รูภาษาดังกลาว ดังเชนในกรณีของโรงงานไกแชแข็งที่ทุงคอก ผูประกอบการตองการคนทํางานที่รู
ภาษาเมียนมารแเพื่อไปทํางานรวมกับแรงงานจากเมียนมารแ
ทางดานเครื่องกล ไดมีการสํารวจความตองการของผูประกอบการในพื้นที่ในดาน
คนทํางาน จึงไดพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ เชน ทางสาขาวิชา
สํารวจผูประกอบการแลวพบวามีความตองการชางเชื่อมในระบบโรงงานอุตสาหกรรม จึงกลับมาฝึกทักษะ
ดานการเชื่อมในโรงงานอุตสาหกรรมใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีทักษะที่สอดคลองตอความตองการของ
ผูประกอบการตอไป
สาขาคอมพิวเตอรแอุตสาหกรรม เนนการพั ฒนาโปรแกรมตามแนวทางประเทศไทย
4.0 เพื่อรองรับความตองการแรงงานในอนาคต
นอกจากหลักสูตรระสั้นแลว ทางคณะเทคโนฯไดทํา MOU รวมกับสํานักงานขนสง
จังหวัดกาญจนบุ รีเพื่อจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยระหวางประเทศให กับนักศึกษา โดยจะมุงใหนักศึกษามี
ใบขับขี่นานาชาติทั้งรถสวนตัวและรถสาธารณะ ขณะนี้กําลังอยูในชวงสรางพื้นที่สําหรับการฝึกขับรถ
มรภ.กาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัยทวาย มีแผนในการ MOU เพื่อการทํางาน
รวมกัน ในดานการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
แผนการจัดศึกษาในอนาคต ทางคณะฯกําลังพัฒนาหลักสูตรดานความปลอดภัยฯ
ตามคําแนะนําจากกรมสวัสดิการแรงงานฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ค่านิยมด้านการศึกษาของผู้เรียน นักเรียนในสายอาชีพมีความชํานาญดานทักษะ
อาชีพเป็นอยางมาก จึงนิยมศึกษาตอในระดับอาชีวะ ไมนิยมศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
3) ปัญหา อุปสรรค
 นั กศึ กษาที่ ถูก ส งไปฝึ กงานที่ส ถานประกอบการบางแห งไมไ ดฝึ กทั กษะ
วิชาชีพมากนัก เนื่องจากไมไดถูกมอบหมายงานตามความรู ความสามารถตามที่เรียนมาแตตองมาชงกาแฟกับ
ถายเอกสารแทน
 การบริการวิชาการดานการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนในพื้นที่ไมอาจทํา
ไดเต็มที่เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาในการจัดการเรียนการสอน แตทางมหาวิทยาลัยก็แกปัญหาโดยการจัดการ
ใหความรูกับนักเรียนในชั่วโมงชมรมแทน
 มีขอจํากัดเรื่องคาใชจายสําหรับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จะไป
สนับสนุนการศึกษาใหโรงเรียนในพื้นที่ ทําใหไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่และทั่วถึง
4) ข้อเสนอแนะ
 อยากใหฝุายปกครองได เห็นผลการวิจัยในรอบดาน ไมใชมองในดานการ
ทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตตองรวมถึงการลงทุน อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจดวย
 ให โ รงเรี ย นส ง นั ก เรี ย นมาอบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ในด า นที่ ข าดแคลน
ครูผูสอนในมหาวิทยาลัย โดยอาจจะจัดในรูปแบบคายที่เนนการฝึกทักษะดานวิชาชีพ
4.4.5 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี
คณะวิจัยไดสัมภาษณแ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหไดรับทราบแนวคิดและ
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการศึกษาตามเปูาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษดังนี้
จ.กาญจนบุ รี เป็น จั งหวัดที่ไดรั บการเลือ กให เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นจังหวัดดาน
ตะวันตกของประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมไปทางภาคตะวันออกของไทยไดในระยะทางที่สั้นที่สุด จึงนับวาใกล
กับเมืองหลวงมากที่สุด และมีพื้นที่ติดตอกับประเทศเมียนมา การคมนาคมขนสงสะดวก ดานโลจิสติกเมื่อทาง
ดวนสายบางใหญ- เมืองกาญฯ สรางเสร็จจะเป็นเสนของขนสงสําคัญในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันตก –ตะวันออก
ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาดานชายแดน ไทย- พมาที่พุน้ํารอนเชื่อมตอไปทาเรือน้ําลึก
ทวาย หากทาเรือน้ําลึกทวายสรางเสร็จก็จะเป็นแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวเป็นจํานวนมาก ถึงแมพมาจะไดรับ
ประโยชนแจ ากนั กทองเที่ยว แตประเทศไทยก็ไดรับประโยชนแในดานการลงทุน เศรษฐกิจ และการเกษตร
เชนกัน ปัจจุบันที่มีการพัฒนาถนน ทําใหเกิดการกระจายรายได การจางงาน และเขตเศรษฐกิจดังกลาวกําลัง
เปิดซองประมูลใหนักลงทุนที่สนใจเขามาลงทุน

143

จากการสัมภาษณแมีการใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาดังนี
 ตลาดแรงงานปัจ จุ บัน ต้ องการแรงงานที่รู้ ภ าษาอัง กฤษ พม่ า เพิ่มมากขึ้ น เป็นความ
ไดเปรียบของคนพมาที่เรียนภาษาไทยไดงาย แตคนไทยเรียนภาษาพมายาก และไมคอย
สนใจเรียนรูภาษา- วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบาน ซึ่งทําใหคนไทยเสียเปรียบ คนไทยควร
สนใจไฝุรูวัฒนธรรมเพื่อบานใหมากขึ้น ตองทําความเขาใจ วัฒนธรรมพมา เพราะพมายัง
ตองการความชวยเหลือจากไทย เชนดานการศึกษา การเกษตร เป็นความตองการของคน
ระดับรากหญา การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสําคัญ
 ปัญหาเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่จากัด ใน จ.กาญจนบุรี โดยมีพื้นที่เพียงประมาณ 3,000
ไร ดังนั้นผูลงทุนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ จึงไมอยากมาลงทุน เพราะพื้นที่ไมเพียงพอที่จะทํา
กําไรไดมากนัก ผลกระทบจากการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงทําใหราคาที่ดินขางเคียง
ขยับสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ความตองการแรงงานฝีมือเพิ่มมากขึ้น และมีแรงงานนอกพื้นที่เขา
มาทํางานเพิ่มมากขึ้น แตหากทาเรือน้ําลึกทวายสรางเสร็จ จะทําใหแรงงานฝีมือทั้งหลาย
หลั่งไหลไปฝั่งพมามากขึ้น
 ผู้ประกอบการต้ องการนักเรี ยน/นักศึกษาที่เ ชี่ยวชาญทักษะอาชีพเป็น พื้น ฐาน ความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ สําคัญกวาดานภาษา จึงควรพัฒนาทักษะดานอาชีพพื้นฐานกอน เชน มี
ความรูดานชาง ก็สามารถควบคุมเครื่องจักรได แลวจึงพัฒนาความเชี่ยวชาญให ลึกลงไป
เพราะการไปทํางานในสถานที่จริงตองไปเรียนรูงานจากสถานที่นั้นๆอยูแลว แตหากมีพื้นฐาน
ดานอาชีพ จะสามารถพัฒนาทักษะความเชี่ ยวชาญไดเร็ว สวนเรื่องภาษาก็พัฒนาเพิ่มเติมได
ทีห ลั ง อาชีพที่มีความตองการเพิ่มเติม คือ อุตสาหกรรมทั่ว ไป การแปรรูปสิ นคาเกษตร
ชางฝีมือ การโรงแรม ประมง เพื่อรองรับทาเรือน้ําลึกทวาย
 ความร่วมมือของสถานศึกษาและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เป็นรูปธรรม การ
พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดมีความรวมมือกันในหลายสวน เชน มีความรวมมือทวิภาคี
ระหวางโรงเรียนมัธยมกับ วิทยาลัยการอาชีพ หรือเทคนิค เพื่อใหนักเรียนไดมาฝึกงานกับ
สถานประกอบการเอกชน ส ว นความรว มมื อระหว างไทยกับพมายังไมเห็ น เป็นรู ปธรรม
เพียงแตทําความรวมมือกัน เชนนักธุรกิจทวายกับนักธุรกิจ จ.กาญฯ หรือระหวางภาคเอกชน
เพราะสามารถทํา ได ทั น ที ส ว นภาครั ฐ ยั ง คอ นข า งมี ปั ญ หา ไม มี ค วามคื บ หน า เท า ที่ ค วร
เนื่ องจากความไมมั่น คงของหนว ยงานราชการไทย เชน การเปลี่ ยนผู วาราชการจังหวั ด
บอยครั้ง สงผลตอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ภาครัฐควรลงมือใหจริงจังมากขึ้น
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 เพิ่มพูนความเข้าใจให้กับนักเรียน/นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในกาญจนบุรี
 ลดปริมาณห้องเรียน/การรับเข้าของนักเรียนสายสามัญ เพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนในสาย
อาชีวะ อุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด รวมทํางานรวมกัน
กับศึกษาธิการจังหวัดในการควบคุมการรับนักเรียน ซึ่งมีความเห็นวา ควรจัดปริมาณนักเรียน
ในแตละระดับไมเทากัน เชน ในโรงเรียนมัธยมชั้นนํา ระดับมัธยมตน รับ 10 หอง มัธยม
ปลายไมควรรับ 10 หอง แตควรลดปริมาณลง เพื่อใหเด็กขนขวายหาที่เรียนสายอาชีพใหมาก
ขึ้น จะไดมีทักษะพื้นฐานดานการงานอาชีพ แลวจึงไปเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยก็ยังได
การพัฒนาเยางชนไปสูสายอาชีพ ทําใหเด็กเหลานั้นไมตกงาน เพราะเด็กที่อยูในพื้นที่ก็คือ
เด็กที่ไมสามารถไปเรี ย นนอกพื้นที่ได เนื่องจากขอจํากัดดานการเงิน ไมตองการรบกวน
ผูปกครอง จึงควรสงเสริมใหเด็กเหลานั้นทํางานไดเร็ว และพัฒนาดานแรงงานฝีมือ
 อุตสาหกรรมจังหวัดส่งเสริมเด็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ได้เรียนหนังสือมากขึ้น และ
ส่งเสริมการฝึกงานในสถานประกอบการ เพราะเขาเหลานั้นจะอยูในพื้นที่ และชวยพัฒนา
พื้น ที่กาญจนบุ รี โดยสภาอุตสาหกรรมยังมีกิจกรรมชว ยเหลือสั งคม หาเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาใหเด็กในพื้นที่อยูเป็นประจํา และใหความรวมมือสถานศึกษาสําหรับเด็กที่ตองการ
มาฝึกงานในสถานประกอบการจริง
(ขอมูลจาก นายเฉลิมฉัตร จันทรแอินทรแ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี)
4.5 รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
4.5.1 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในจังหวัดตาก
จังหวัดตาก มีการใหบริการดานการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษา) และการจัดการศึกษาในระดั บอุดมศึกษา โดยมีการแบง
หนวยงานและพื้นที่การจัดการศึกษาดังนี้
1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 เขตการศึกษา ไดแก
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 รับผิดชอบพื้นที่ 4
อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสามเงา อําเภอวังเจา มีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
110 โรงเรียน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่ 5
อําเภอ ประกอบดวย อําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภออุมผาง อําเภอแมระมาด และอําเภอทาสองยาง
มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 124 โรงเรียน
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2) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา: มี 1 เขตการศึกษา ไดแกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 38รั บผิ ดชอบพื้นที่ 9 อําเภอ ประกอบดว ย อําเภอเมืองตาก อําเภอแมส อด
อําเภอทาสองยาง อําเภอบานตาก อําเภอวังเจา อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภอสามเงา และอําเภอ
อุมผาง มีจํานวนโรงเรียน 20 โรงเรียน
3) โรงเรียนนอก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: ไดแก โรงเรียน ตชด. จํานวน 11 แหง,
โรงเรียน อบจ., อปท., อบต. รวม 34 แหงโรงเรียนเอกชน จํานวน 5 โรงเรียน
4) การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา:จังหวัดตากมีสถาบันอาชีวศึกษา จํานวน 5
แหง ไดแก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยสารพั ดชางตาก วิทยาลัยการอาชีพบานตาก วิทยาลัย
การอาชีพแมสอดโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก
5) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา:จังหวัดตากมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก, วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน, วิทยาลัยนอรแทเทรแน , มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร วิทยาเขตตาก, วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
(กศน.):ใหบริการครอบคลุม 9 อําเภอ ในพื้นที่จังหวัดตาก ใหบริการ ดูแลและติดตามเด็กและเยาวชนที่อยู
นอกระบบโรงเรีย นตลอดจนผู ใหญที่ใฝุเรีย นใหไดรับการพัฒ นาการศึกษาหรือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให
สามารถประกอบอาชีพหรือสรางรายไดแมวาจะไมไดอยูสถานศึกษาอยางเป็นระบบก็ตาม
การขั บ เคลื่ อ นงานเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาในจั ง หวั ต าก ดํ า เนิ น การโดย “สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก” โดยมีผูวาราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อ
ดูแลการศึกษาทุกระบบ ไมวาจะเป็นสถานศึกษาปฐมวัย , สถานศึกษา กศน., สถานศึกษาอาชีวศึกษา,
สถานศึกษาเอกชน เป็นตน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. และ ตชด. ดวย ทําใหขับเคลื่อนนโยบายในการ
บริหารงานดานการศึกษาใหเป็นไปในทิศทางเดียวกันไดอยางเป็นเอกภาพ ทั้งนี้หนวยงานสถานศึกษาตางๆ ใน
พื้นที่ตากมีสวนเกี่ยวของ หรือ มีบทบาทหนาที่แตกตางกันในการพัฒนาการศึกษาที่มีผลกระทบตอเปูาหมาย
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดตาก โดยจะกลาวถึงตอไป
4.5.2 กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห อ งประชุ ม วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แม ส อด อ.แม ส อด
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูวาราชการจังหวัด
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค 17, ศึกษาธิการจังหวัดผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนประธานกลุ มโรงเรียน
เขารวมประชุม เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการ
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จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนําเสนอหลักสูตรสําหรับเตรียมการ
ผลิตกําลังคนตามความคาดหวังของภาคเศรษฐกิจและสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก (พ.ศ.2558 –
2562) โดยขอความรวมมือหนวยงานทางการศึกษาที่เขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นและ
ความกาวหนาการดําเนินงานดานการศึกษาที่สอดคลองสนองตอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย างไรก็ตาม กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก ไดมีกระบวนการจัดทํารวมกัน โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือกัน เชน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการคาจังหวัดตาก ฝุายความมั่นคง และตัวแทนภาคประชาชน ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวนี้ สามารถทําใหหนวยงานตาง ๆ ไดมาระดมความคิดและวางแผนรวมกันและเห็นทิศทาง
ในการจั ดทําแผนการศึกษาแบบบู รณาการรว มกันอยางเป็นระบบ สามารถเชื่อมรอยตอของแผนการจัด
การศึกษาของแตละระดับไดอยางดี เชน รอยตอในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา เป็นตน นอกจากนี้การ
ทํางานรวมกันของหลายหนวยงานยังสามารถทําใหเกิดเครือขายและเกิดความสัมพันธแอันดีระหวางหนวยงาน
อีกดวย
เป้า หมายหลัก คือ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในดานตาง ๆ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มีเปูาหมายเพื่อการลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษาเป็นประเด็นสําคัญ และขณะนี้กําลังรางหลักสูตรแกนกลางใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ อาชีพ
ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งดานเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพสําคัญในพื้นที่ดังกลาว โดยมีแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 7 ด้านคือ
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1) ดานการคาชายแดนระหวางไทยกับเมียนมารแ
2) ดานการพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมารแ (ตองการคนที่รู
และใชไดทั้ง 3 ภาษา)
3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพและชางฝีมือ
4) ดานการสานสัมพันธแที่ดีของไทยเมียนมารแ
5) ดานสงเสริมการทองเที่ยว บริการ และการโรงแรม
6) ดานการอนุรักษแและปูองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เชน ดานคุณภาพชีวิต การ
จัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นตน
7) ดานจุดเนนของสถาบัน หนวยงาน และสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่สวนประเด็น
สําคัญของปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ คือ การขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมารแ
โดยมีกรอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สพฐ.) ดังนี้
กรอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่
เศรษฐกิจ
อาชีพ
ภาษา
สังคม
1 การคาชายแดน
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs/
- ภาษาไทย
1. ความเปลี่ยนแปลง
ระหวางไทยกับ
วิสาหกิจชุมชน เชน
- ภาษาอังกฤษ
สภาพสังคมและ
เมียนมารแ
- บริการจัดใหเชาประเภทตางๆ - ภาษาเมียนมารแ สิ่งแวดลอมในเขต
อาทิ ยานพาหนะ
ภาษาในกลุม
เศรษฐกิจพิเศษ เชน
- บริการใหเชาที่พัก อาทิ
ประเทศอาเซียน
- การเคลื่อนยายของ
โรงแรม
อาเซียน+3 และ
ประชากร
รีสอรแท โฮมสเตยแ
อาเซียน+6
- แรงงาน
- บริการดานสุขภาพและความ
- สาธารณูปโภค
งาม
- สาธารณสุข
- บริการดานอาหารและ
- วิถีชีวิต
เครื่องดื่มอาทิ รานกาแฟ
- การเมือง การ
รานอาหารทองถิ่นเชน
ปกครอง
- จําหนายสินคาและของที่
- ความหลากหลาย
ระลึกอาทิ
ของชาติพันธุแ
ตลาดริมเมย สินคา
2. ศาสนา/แนว
โอทอป
ปฏิบัติ
3. กฎหมายและ
2 ทักษะดานวิชาชีพ - ชางทอผา และเครื่องนุงหม
ความสัมพันธแระหวาง
และชางฝีมือ
- ชางตัดเย็บเสื้อผา
ประเทศ/สิทธิ
- ชางอัญมณีและเจียรไน
มนุษยชน
เครื่องประดับ
4. การติดตอสื่อสาร
- ชางไม-แกะสลัก

วัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรม
-ศิลปะการแสดง/ตอสู
/การกีฬา ชนกวาง, ชนวัว,
มวยคาดเชือก
- ประเพณีเชน ตานกเวย
ฉลาก/มัดมือชาง, ถวาย
ขาว
พระพุทธ, บั้งไฟดอก, ปี
ใหมมง,
สืบชะตาหมูบาน, สืบ
ชะตาปุา
- ภูมิปัญญา
ไมกวาดดอกหญา, ทอผา
กะเหรี่ยง, ปักผามง, นวด
แผนไทย, จักสานไมไผ,
ดอกไมจันทรแ
- การแตงกาย
ชุดพื้นเมือง (ผาทอ, ผา
หมอฮอม,ไทยใหญ )
ชุดของชนเผา
(กะเหรี่ยง (เชวา), มง,
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อาชีพ
(ผลิตเครื่องเรือน)
- ชางทําเครื่องเงิน
- ชางเชื่อม
- ชางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ
- ชางยนตแ

3 การทองเที่ยว
บริการและ
การโรงแรม

-มัคคุเทศกแ
- พนักงานออกบัตรโดยสาร
- ผูประกอบการทัวรแ
- การโรงแรม เชน เชฟ
- ประชาสัมพันธแ
- ผูจัดการหองอาหาร
- ผูจัดการจัดหองจัดเลี้ยง
- นักจัดดอกไม
- ชางเสริมสวยชายหญิง
- สปา
- พนักงานบริการ (โรงแรม, รี
สอทรแ)

4 การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย,อังกฤษ,
เมียนมารแ, จีน

- นักแปลภาษา(ลาม)
- มัคคุเทศกแ
- ครูสอนภาษา
- นักจัดงานสัมมนาและ
อีเวนตแตางๆ ในระดับนานาชาติ
- เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(Visa)

ภาษา

- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาเมียนมารแ
ภาษาในกลุม
ประเทศอาเซียน
อาเซียน+3 และ
อาเซียน+6

สังคม
และเทคโนโลยี

วัฒนธรรม
มูเซอ, อีกอ, ลีซอ, เยา
ฯลฯ)
การแตงกายชุด
ตางประเทศ (พมา)
- อาหาร
แกงฮิงเล, แกงโกโละโปฺะ
(กะเหรี่ยง), ยํายวม, แกง
ผักหวานไขมดแดง,แกง
ดอกดิน, แกงดอกกาน,
ยําไขมดแดง, ยําผักเฮียด,
ขนมจีนน้ําแกงหยวก,
ขนมจีนขยุม, บะตึ่งยาง
ดอง, แกงแปจี,แกงละกอ
ขนมเสงเผ, โรตีโอง,
ขนมฮาละหวา, แปจอ, แป
หลอ,
1. ความเปลี่ยนแปลง พหุวัฒนธรรม
สภาพสังคมและ
-ศิลปะการแสดง/ตอสู
สิ่งแวดลอมในเขต
/การกีฬา ชนกวาง, ชนวัว,
เศรษฐกิจพิเศษ เชน มวยคาดเชือก
- การเคลื่อนยายของ - ประเพณีเชน ตานกเวย
ประชากร
ฉลาก/มัดมือชาง, ถวาย
- แรงงาน
ขาว
- สาธารณูปโภค
พระพุทธ, บั้งไฟดอก, ปี
- สาธารณสุข
ใหมมง,
- วิถีชีวิต
สืบชะตาหมูบาน, สืบ
- การเมือง การ
ชะตาปุา
ปกครอง
- ภูมิปัญญา
- ความหลากหลาย ไมกวาดดอกหญา, ทอผา
ของชาติพันธุแ
กะเหรี่ยง, ปักผามง, นวด
2. ศาสนา/แนว
แผนไทย, จักสานไมไผ,
ปฏิบัติ
ดอกไมจันทรแ
3. กฎหมายและ
- การแตงกาย
ความสัมพันธแระหวาง ชุดพื้นเมือง (ผาทอ, ผา
ประเทศ/สิทธิ
หมอฮอม,ไทยใหญ )
มนุษยชน
ชุดของชนเผา
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5 การอนุรักษแและ
ปูองกันผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น เชน
คุณภาพชีวิต
การจัดการขยะ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

อาชีพ
- นักออกแบบปูาย
ประชาสัมพันธแ/โฆษณา(เมียน
มารแ, อังกฤษ, จีน)

ภาษา

สังคม
4. การติดตอสื่อสาร
และเทคโนโลยี

วัฒนธรรม
(กะเหรี่ยง (เชวา), มง,
มูเซอ, อีกอ, ลีซอ, เยา
ฯลฯ)
การแตงกายชุด
ตางประเทศ (พมา)
- อาหาร
แกงฮิงเล, แกงโกโละโปฺะ
(กะเหรี่ยง), ยํายวม, แกง
ผักหวานไขมดแดง,
แกงดอกดิน, แกงดอกกาน
,
ยําไขมดแดง, ยําผักเฮียด,
ขนมจีนน้ําแกงหยวก,
ขนมจีนขยุม, บะตึ่งยาง
ดอง, แกงแปจี,แกงละกอ
ขนมเสงเผ, โรตีโอง,
ขนมฮาละหวา, แปจอ, แป
หลอ,

- การจัดการขยะ
- การแปรรูปขยะ
- นักจัดสวน
- งานประสานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- นักรณรงคแและอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม

สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 38 มี เปูาหมายคือ ให ความสํ าคัญกับ
ภาษาตางประเทศ คือ ภาษาเมียนมารแ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีการจางครูชาวตางชาติมาทําการสอน
แตผลที่ไดรับคือ ครูชาวตางชาติสามารถพูดภาษาไทยได แตเด็กไทยยังพูดภาษาตางประเทศไดไมดีเทาที่ควร
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 จะสงเสริมใหเด็กนักเรียนชั้น ม. 1 เลือกอาชีพที่ตองการประกอบอาชีพ เพื่อ
วางแผนใหเด็กลองฝึกอาชีพวาตรงกับความตองการของตัวเองหรือไม
การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยจัง หวัดตาก มีแผนยุทธศาสตรแการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 ดาน ไดแก พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของประชากร, พัฒนาแรงงาน, พัฒนา
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มูลคาเพิ่มวิสาหกิจชุมชน, พัฒนาแรงงานตางดาว และสงเสริมการคาชายแดน นอกจากนี้ยังเนนการพัฒนา
ทักษะอาชีพ พรอมทั้งพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาเมียนมารแและภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนดวย โดยตองการ
บุคลากรที่รับผิดชอบแตละยุทธศาสตรแโดยตรง และผูรับผิดชอบตองมียุทธศาสตรแ การดําเนินงานที่ชัดเจน
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีเปูาหมายรวมกันเพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เชน วิทยาลัยเทคนิคแมสอด มีเปูาหมายเพื่อจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ดวยการสง
นักศึกษาที่มีฐานะยากจนใหไปศึกษาและทํางานในสถานประกอบการในเขตพื้ นที่อําเภอแมสอด แตสถาน
ประกอบการในสาขาตาง ๆ ที่จะสงนักศึกษาไปทํางานยังมีจํานวนนอย ซึ่งยังไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา มี
เปูาหมายผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังบริการวิชาการดวยการนําความรูไปเผยแพร
สูชุมชน ซึ่งเป็นสวนสําคัญของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
4.5.3 ลักษณะรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
จากแนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก ซึ่งนํามาสูการ
กําหนดเปูาหมายและแผนการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัด โดยมีการ
กําหนดสถานศึกษากลุม นําร องที่อยูในเขตอําเภอที่ระบุเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให ไดรับการพัฒนาทั้งดาน
หลักสูตร ดานวิธีการและรูปแบบการสอน รวมถึงการพัฒนาดานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพสอดคลองกับสมรรถนะแรงงานและธุรกิจ การบริการที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับ เขต
เศรษฐกิจพิเศษในอนาคต
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การศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

จุดเด่นของเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์
การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ในดานอาชีพ ภาษา
สังคม และวัฒนธรรม
- พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาที่สาม
เชน ภาษาเพื่อนบานในกลุมประเทศ
อาเซียน
- สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ หนวยงาน และองคแกร
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา
-สงเสริมใหมีการเรียนรูเรื่องกฎ ระเบียบ
และกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

โครงการ/กิจกรรม/
หลักสูตร
- สรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาชีพในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- พัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ ภาษาเมียรแมา
ภาษาจีน
- พัฒนาทักษะอาชีพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเมียรแมา
ภาษาจีน
- สรางภาคีเครือขายความ
รวมมือ ระหวางโรงเรียน
และผูประกอบการ

โรงเรียนต้นแบบ

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

1.โรงเรียนชุมชนบาน
พบพระ
2.โรงเรียนบานแม
ระมาดราษฎรแบํารุง
3.โรงเรียนบานหวยมวง

การนํากรอบหลักสูตร
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดานอาชีพ เศรษฐกิจ
สังคม ภาษา และวัฒนธรรม
มาเป็นใชในการพัฒนา
หลักสูตรฯ
สถาบันการศึกษาระดับ
ตางๆ มีทิศทางในการ
พัฒนาผูเรียนไปสูการเป็น
พลเมืองที่ดี มีอาชีพสุจริต
และพัฒนาความรู
ความสามารถรวมกันในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ควรมีการขยาย
เครือขายไปยัง
สถาบันการศึกษา
ทุกแหงทุกระบบ
และชุมชนในอําเภอ
แมสอด / แมระมาด
/พบพระ

1.โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม
2. โรงเรียนชุมชนบาน
พบพระ
3.โรงเรียนแมระมาด
วิทยาคม
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ระดับการจัด
การศึกษา
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

กศน.

จุดเด่นของเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์
การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ประเพณี วัฒนธรรม ระหวางกัน

โครงการ/กิจกรรม/
หลักสูตร
จัดการศึกษาในระบบทวิ
ภาคี ดวยการสงนักศึกษา
ใหไปศึกษาและฝึกงาน
ภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการในเขตพื้นที่
อําเภอแมสอด
ผลิตบัณฑิตตอบสนอง
ความตองการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่
ใหบริการวิชาการดวยการ
เผยแพรความรูใหกับ
ชุมชน
พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของ
ประชากร, พัฒนาแรงงาน,
พัฒนามูลคาเพิ่มวิสาหกิจ
ชุมชน, พัฒนาแรงงานตาง
ดาว และสงเสริมการคา
ชายแดน

โรงเรียนต้นแบบ

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

วิทยาลัยเทคนิคแมสอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วิทยาเขต
แมสอด

ศูนยแการศึกษานอก
โรงเรียน
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4.5.4 การปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ในพื้นที่จังหวัดตาก โครงการวิจัยไดลงพื้นที่เพื่ อศึกษาและเก็บขอมูลการจัดการศึกษาในหนวยงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก, เขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที่ศึกษาและสัมภาษณแผูบริหาร
สถานศึกษาและอาจารยแที่ดูแลรายวิชาที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในโรงเรียนชุมชนบานพบพระ ต.พบพระ
อ.พบพระ จ.ตาก โรงเรี ยนสรรพวิทยา อ.เมือง จ.ตาก และโรงเรียนแมระมาดวิทยาคม อ.แมระมาด จ.ตาก
ตลอดจนไดสัมภาษณแอาจารยแที่สอนที่โพธิวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตจังหวัดตาก
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจเพิเศษจังหวัดตาก โดยมีเนื้อหา
โดยสรุปดังนี้
4.5.4.1 ระดับประถมศึกษา: โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนชุมชนบานพบพระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ตั้งอยูเลขที่
138 หมูที่ 2 ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนที่ราษฎรชาวอําเภอพบพระรวมแรงรวมใจ
กันจับจองที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยูติดกับทางดานเหนือของวัดพบพระประมาณช 1 ไรเศษ เพื่อสรางโรงเรียนให
ลูกหลานชาวพบพระไดเรียนใน พ.ศ. 2477 และในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ไดเปิดเรียนเป็นครั้งแรกโดยใช
ชื่อวา “โรงเรียนเพอะพะ” ตอมาประมาณปี พ.ศ. 2512 ไดขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพอะพะเป็นชื่อ “โรงเรียนบาน
พบพระ” และขยายเนื้อที่ของโรงเรียนเดิมจาก 1 ไร 2งาน 93 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน ประชาชนรอยละ 90 ใน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ และมีแรงงานชาวพมาบางกลุมอยูในชุมชน
ปัจจุบันผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน คือ นายวีระพล จันทบุตร
อัตรากาลังครูและสถิติจานวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2560
จํานวนครูโรงเรียนชุมชนบานพบพระ ชาย 20 คน หญิง 42 คน รวม 62 คน
พนักงานราชการ
ชาย 1 คน
หญิง 2 คน รวม 3 คน
ครูอัตราจาง
ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวม 4 คน
ปัจจุบันมีครูทําการสอนในโรงเรียน
ชาย 23 คน หญิง 46 คน รวม 69 คน
เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน
หญิง 1 คน
ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และรองผูอํานวยการ
โรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการ
จัดการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ
1. ระดับกอนประถมศึกษา
จํานวน 232 คน
2. ระดับประถมศึกษา
จํานวน 903 คน
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3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน 279 คน
จานวน 1,414 คน

การสัมภาษณแเชิงลึกผูบริหารและครูโรงเรียนชุมชนบานพบพระ
2) หลักสูตร/โครงการในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบานพบพระ ไดรับเลือกและดําเนินการในฐานโรงเรียนแกนนาพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ในปีพ .ศ.2558 จัดอยูเในพื้นที่ C : เมืองเกษตรอินทรียแ
(Organic Agriculture City) โรงเรียนมีภารกิจหนาที่ในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของจังหวัดตากประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ เรื่องการคาชายแดนระหวางไทยกับเมียนมารแ
2. ดานอาชีพ เรื่องทักษะดานวิชาชีพและชางฝีมือ
3. ดานภาษา เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ภาษาเมียนมารแและภาษาจีน
4. ดานสังคม เรื่องการทองเที่ยว บริการและการโรงแรม
5. ดานวัฒนธรรม เรื่องการอนุรักษแและปูองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เชนคุณภาพชีวิตการ จัดการขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานี้ เนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย ทั้งบุคลากร
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยเฉพาะการบูรณาการเนื้อหาทั้ง 5 ดานกับกลุมสาระการเรียนรูของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึงการบูรณาเขาไปทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นตามความเหมาะสม และมี
การกําหนด หนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดอยางชัดเจน (ดูรายละเอียดในหลักสูตรบูรณาการ
โรงเรียนชุมชนบานพบพระ 2560)
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4.5.4.2 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมระดับใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 ตั้งอยูที่เลขที่ 51 ถนนประสาทวิถี ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับ
มัธยมศึกษากอตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจําอําเภอแมสอด มีนักเรียน 2,733 คน
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 1,237 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,496 คน รวม 2,733 คน มีจํานวนหองเรียน
ทั้งหมด 80 หองเรียน และครูอาจารยแจํานวน 133 คน บุคลากรสนับสนุน 38 คน รวมบุคลากร 171 คน (ขอมูลปี
2560) และปัจจุบันโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดมีการเปิดหองเรียนนานาชาติในชวงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) เพื่อสงเสริมให
ไทยเป็นศูนยแกลางทางการศึกษาของภูมิภาค(Education Hub) ผูบริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายสมศักดิ์
เลิศรัตนพันธุแ ตําแหนงผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนสรรพวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยูในกลุมนํารองการจัดการศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
โครงการพัฒนานักเรียนที่เรียนสายสามัญสามารถเรียนรวมกับหลักสูตรสายอาชีพใน “โครงการหองเรียนอาชีพ ”
โดยโรงเรียนสามารถเปิดสอนอาชีพที่มีความสอดคลองกับบริบทของพื้นที่จังหวัดตาก ไดมีการประสานงานและวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนอาชีพ รวมกับอาชีวศึกษาในแมสอด จังหวัดตาก เพิ่งเปิดเรียนในปี
2560 เป็นปีแรก เปิดรับ 2 สาขา ไดแก สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ และการบัญชี มีจํานวนนักเรียนในปีการศึกษา
2560 ดังนี้
หองเรียนอาชีพ คอมพิวเตอรแธุรกิจ
จํานวน 29 คน
หองเรียนอาชีพ การบัญชี
จํานวน 27 คน
หองเรียนอาชีพนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาตามความถนัดและ
ความสนใจแกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการขยายกลุมเปูาหมายผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการเขาสูการศึกษาสายอาชีพ มากยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประสงคแจะเรียนควบคู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ และความสนใจของนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา และหนวยงานเอกชน รวมทั้งเครือขายรัฐในการรวมกันในดานการจัดการเรียน
การสอน การฝึกประสบการณแและพัฒนากําลังคนใหมีความรูพื้นฐาน รวมถึงทักษะดานอาชีพ พรอมคุณภาพและ
คุณธรรม ควบคูไปดวย
หองเรียนอาชีพจะเนนการสงเสริมการเรียนรูหลักการบริหารธุรกิจเบื้องต้น (Basic Modern Business
Administrative : BMBA) ที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพที่เรียน เพื่อเพิ่มองคแความรูและมุมมองดานการประกอบ
ธุรกิจเป็นผูประกอบการรายใหมในอนาคต นักเรียนที่จบการศึกษาจากหองเรียนอาชีพ จะนําความรูไปประยุกตแใช
ในการประกอบสัมมาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของถิ่นที่อยูและสภาพแวดลอม เป็นคนดี มีงานทํา เป็นกําลัง
สําคัญของประเทศชาติตอไป
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จากการลงพื้นที่พบวา โรงเรียนสรรพวิทยาคมนี้ มีความพรอมในทุกๆ ดานการจัดการการศึกษาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่อยูใจกลางเมืองแมสอด สถานศึกษาที่เป็นภาคีอยูไมไกลนัก เอื้อตอการบริการจัดการและ
วางแผนดานการบูรณาการเชิงวิชาการและบริการตางๆ

ภาพการเสวนากลุมกับคณาจารยแโรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรี ย นแม่ ร ะมาดวิ ท ยาคม เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมระดั บ กลาง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ตั้งอยูเลขที่ 167 หมูที่ 3 บานหวยนกแล ต.แมระมาด อ.แมระมาด จ.ตาก จัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 676 คน (นักเรียนกลุมชาติพันธกะเหรี่ยง 185 คน
พมา 14 คน) มีครูอาจารยแและบุคลากรรวม 32 คน
โรงเรียนนี้ไดรับคัดเลือกใหเป็นพื้นที่สําหรับการจัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
2558 และเริ่มงานตามแผนการจัดการศึกษาเงตเศรษฐกิจพิเศษภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยพัฒนา
หลักสูตรสาระเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งประกอบดวย 5 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูตางๆ ของโรงเรียนแมระมาดวิทยาคม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ไดพัฒนาหลั กสูตรรายวิชาเพิ่มเติมรหั สวิช า ท31201 วิชาภูมิปัญญา
ทองถิ่นอําเภอแมระมาดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแหงนี้ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจดังนี้
กรอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกวางเกินไป
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนภาษาเมียนมารแ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
โครงการหองเรียนอาชีพโดยการออกแบบการเรียนการสอนรวมกับวิทยาลัยอาชีวะยังไมเป็นรูปธรรม
เทาที่ควร แมวาจะมีการทํา MOU กันแลวก็ตาม กรมอาชีวะไมสามารถสงคนไปหนุนเสริมที่โรงเรียนได ไมสามารถ
จัดเนื้อหาในการการเรียนการสอนรวมกันได เนื่องจากเกณฑแมาตรฐานของสถานศึกษาคนละระดับ
อยางไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็ไดพยายามจัดการเรียนการเพื่อตอบสนองเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามความ
เหมาะสมกับสถานการณแหรือบริบทของโรงเรียน

ภาพการสัมภาษณแผูอํานวยการโรงเรียนแมระมาดวิทยาคม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

4.5.5 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัดตาก
ความคิดเห็นของผูแทนภาครัฐและภาคเอกชนตอการจัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบดวย
ขอเสนอตอการจัดการศึกษาทุกระดับ มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
 ควรมีการจัดการการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึงทั้งจังหวัด โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสําหรับเด็กบนที่
สูงหรือเด็กกลุมชาติพันธุแ
 ระดับเด็กโต ควรเพิ่มเติมความรูการคา ดานเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแใหมากขึ้น ลดดานสังคมลง
 สงเสริมการเรียนรูแบบสรางเสริมอาชีพใหมากขึ้น สามารถเป็นเจาของกิจการไดเอง
 ควรมีการพัฒนาดานเกษตรอุตสาหรรมใหมากขึ้น
 ควรสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหแ และสรางสรรคแใหกับนักเรียน/นักศึกษาเพิ่มขึ้น
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 บุคลากรเป็นวิทยากรในการใหความรูเกี่ยวกับความรูดานพาณิชยการแกนักศึกษาในระดับวิทยาลัย
และ/หรือมหาวิทยาลัย หรือในการประชุม สัมมนาตางๆ
 เป็นคณะกรรมการดานการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 การวิจัยของสถานศึกษาในพื้นที่ยังมีไมมากพอเพื่อจะใชในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 ภาครัฐและเอกชนตองการความรูผานการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
 โรงเรียนควรเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหแและความคิดสรางสรรคแใหกับผูเรียนมากขึ้น
 สงเสริมใหสถานประกอบการเปิดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปฝึกงานในสถานประกอบการมากขึ้น
4.6 รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
4.6.1 ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในจังหวัดนครพนม
การจัดการศึกษาในจังหวัดนครพนม แบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก
1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบของจังหวัดนครพนม แบงเป็น 3 เขตการศึกษา
ไดแก สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 รับผิ ดชอบพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบดว ย
อําเภอเมืองนครพนม อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก อําเภอเรณูนคร และอําเภอวังยาง สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 รับผิดชอบพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบดว ย อําเภอทาอุเทน
อําเภอบ านแพง อําเภอนาหวา อํ าเภอโพนสวรรคแ และอํา เภอนาทม และ ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 22 มีเขตพื้นที่บ ริการดานการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร
2) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาในระดับ อุดมศึกษา มีจํานวน 3
แหง คือ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยรามคําแหง (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอนาแก) วิทยาลัยสงฆแ
นครพนม (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัยวิทยาเขตวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร)
4.6.2 กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดประชุมหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม เพื่อจัดทํา “แนวทางการ
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จัดการศึกษาจังหวัดนครพนมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอง
ประชุมรวมใจ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาและผู
มีส วนเกี่ยวของไดร วมกัน พิจ ารณากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒ นาการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม (พ.ศ.2560 – 2564) โดยขอความรวมมือหนวยงานทางการศึกษาที่เขารวมประชุมไดแ ลกเปลี่ยนขอมูล
ความคิดเห็นและความกาวหนาการดําเนินงานดานการศึกษาที่สอดคลองสนองตอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดนครพนมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยสรุปหนวยงานทางการศึกษา ไดจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อาจกลาวไดวา กระบวนการจัดทําแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม ไดมี
กระบวนการจัดทํารวมกัน โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้ สามารถทํา
ให ห น วยงานตาง ๆ ไดมีทิศทางในการจั ดทําแผนการศึกษาไปในทางเดียวกัน เกิดความเขาใจในยุทธศาสตรแ
หลักการและแนวคิดรวมกัน รวมทั้งยังสามารถเชื่อมรอยตอของแผนการจัดการศึกษาของแตละระดับไดอยางดี
เชน รอยตอในระดับมัธยม ถึง อาชีวศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย เป็นตน นอกจากนี้การทํางานรวมกันของหลาย
หนวยงานยังสามารถทําใหเกิดเครือขายและเกิดความสัมพันธแอันดีระหวางหนวยงานอีกดวย
4.6.3 ลักษณะรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เป้าหมายหลัก คือ การจัดการศึกษา (ผลิตคน) เพื่อตอบสนอง หรือรองรับการเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษในดานตาง ๆ
1) ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกใหเป็นตนแบบที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดนครพนม ไดแก โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา) เขต 1
และ โรงเรียนชุมชนบานคําพอก ทาดอกแกว เขต 2 โดยมียุทธศาสตรแการศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใน 3 ดาน ไดแก เป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร, เป็นเมือง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นศูนยแธุรกิจการคาสงและตลาดกลางสิน คาเกษตร มีลักษณะการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บารุงวิทยา) เขต 1 มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในดานการ
พัฒนาอาชีพ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง มีความรูสูประชาคมอาเซียนอยางรูเทาทัน มีโครงการที่
สําคัญ ไดแก 1) โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 2) ทักษะอาชีพ ฝึกทักษะพื้นฐานใหผูเรียนมี
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ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ เชน อาหารประจําชาติแตละชาติ , การประดิษฐแดอกไม การจัดการ
เรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรูจัดการออกแบบผลิตภัณฑแเบื้องตน
อาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาในโรงเรียนสุนทรวิจิตร ในเขต 1 มุงเนนการจัดการเรียน
การสอนสูประชาคมอาเซียน เชน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอก ท่าดอกแก้ว เขต 2 ไดจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
1) จัดทําเป็ น หนว ยการเรียนรู คือ ความรว มมือทางเศรษฐกิจของประชาคมโลก,
คุณธรรมนําเศรษฐกิจ, ถิ่นนั้นนครพนม, เศรษฐกิจบานเรา
2) จัดทํารายวิชา เพื่อสนองจุดเนนของ จ.นครพนม คือ ผลิตอาหารปลอดภัยและ
เมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ อาเซียนศึกษา การปลูกยางพารา, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การปลูกแกว
มังกร, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม
3) จัดแทรกตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เชน การ
แปรรูปอาหาร การทําขนม การทําผม เสริมสวย ดนตรีโปงลาง การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตแ
4) จัดกิจกรรมในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
5) ขยายเครือขายโรงเรียนนํารอง จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานโพนจาน
โรงเรียนบานโพกอ โรงเรียนบานขามเตี้ยใหญ
อาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนชุมชนบานคําพอก ทาดอกแกว เขต
2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ เนื่องจากอําเภอทาอุเทน เป็นอําเภอชายแดนที่ติดกับ
ประเทศลาว มีลําน้ําโขงกั้น ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทําประมง ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
สวนใหญมุงเนนการบูรณาการสอดแทรกสาระการเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตแ การ
ปลูกยางพารา เป็นตน ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม
2) ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป็นโรงเรียนตนแบบในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เขต 1 และ โรงเรียนอุเทน
พัฒนา เขต 2 โดยมียุทธศาสตรแที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ไดแก 1) การเป็นศูนยแกลางการขนสงและโลจิ
สติกสแ 2) การเป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และ 3) การเป็นเมืองทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้
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โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เขต 1 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล องกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
1) จัดสอนบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับ ม.ตนและม.ปลาย
2) จัดสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรภาษาจีน เวียนนาม ลาว
และโปรแกรมหลักสูตรพิเศษ (English Program) มีครูเจาของภาษามาสอน
3) เปิดสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมในระดับ ม.ปลาย 3 รายวิชา ไดแก การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาการผลิตอาหาร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมอาหาร กลุมสาระเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาโลจิสติกสแ และ
การขนสง
โรงเรี ยนอุเ ทนพัฒนา เขต 2มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส อดคลองกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
1) จัดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม โลจิสติกสแและการบริการ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นม.6
2) จัดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.นครพนม กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นม.5
3) จัดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ปลาย
4) จั ด สอนในรายวิ ช า ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ ชั้น ม.4
อาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ระดับมัธยม ทั้งโรงเรียนนครพนมิทยาคม และโรงเรียนอุเทนพัฒนา มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาต างประเทศเป็ น อย างมาก รวมถึงมี การบูร ณาการเนื้อหาที่ส อดคล องกับ การพัฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษใหเขากับสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม บูรณาการ
เขากับ สาระการเรีย นรูสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตน และมีรายวิช าที่สอดคล องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานเพื่อการตอยอดสูการเรียนในระดั บอาชีวศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยตอไป
เชน วิชาโลจิสติกสแและการบริการ วิชาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นตน
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3) ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ไดรับเลือกใหมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดนครพนม โดยมียุทธศาสตรแที่มุงเนนศูนยแ ธุรกิจการคาสงและตลอดกลางสินคาเกษตร สามารถแบง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 ประเภท ไดแกประเภทอุตสาหกรรม เชน สาขาวิชาชางกล, ชางกล
โรงงาน, ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกสแ, ชางกอสราง, ชางเชื่อมโลหะและประเภทวิชาพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ ไดแก
สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอรแธุรกิจ, การตลาด และโลจิสติกสแ
นอกจากนี้ มีห ลักสูตรเสริมดานภาษาอังกฤษ เวียดนาม และลาว โดยบูรณาการ จัด
การศึกษาแบบทวิภาคี , การศึกษาแบบทวิภาษา, การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร MEP ให
ครอบคลุมทุกวิชา
อาจกลาวไดวา รายวิชาสวนใหญมุงเนนภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม แตยังขาด
การสงเสริมในดานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชน การทองเที่ยว รวมทั้งดานการพัฒนาการ
เกษตร เป็นตน
4) ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเฉพาะคณะเกษตรและเทคโนโลยี , คณะวิทยาศาสตรแ และ
คณะวิศวกรรมศาสตรแ สาขาโลจิสติกสแ1 ไดเป็นตนแบบใหมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับการเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมียุทธศาสตรแสําคัญ ไดแก การเป็นศูนยแกลางการขนสงและโลจิสติกสแ , การเป็นเมืองผลิต
อาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร, การเป็นเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเป็นศูนยแธุรกิจ
การคาสงและตลาดกลางสินคาเกษตร
ทั้งนี้ไดมีกิจการเปูาหมาย 2 ประเภท ไดแก
1) กลุมเกษตรและเทคโนโลยี เชน อุตสากรรมการเกษตร ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ,
อุตสาหกรรมยานยนตแ,อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกสแ, การผลิตพาสติก, กิจการโลจิสติกสแ, กิจการ
สนับสนุนการทองเที่ยวการโรงแรม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นมัคคุเทศกแนอย
2) กลุมอาหาร ดานกิจการผลิตสิ่งปรุงแตงใหแกผูสนใจในการผลิตสบูสมุนไพร, ธูป
หอม โครงการบริการทางวิชาการ การจัดทําสเปรยแตะไครกันยุง

1

มหาวิทยาลัยนครพนมกําลังอยูระหวางการดําเนินยื่นคํารองขอเป็นองคแกรรับรองสมรรถนะบุคคล กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 3
สาขา ไดแก สาขาวิชาชีพบริการยานยนตแ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนตแ และสาขาโลจิสติก และการจัดตั้งศูนยแ
อบรม CAD CAM คอมพิวเตอรแชวยในการออกแบบและการผลิต
163

อาจกลาวไดวาการจัดการเรียนการสอนในระดั บมหาวิทยาลั ย ไดเปิดโอกาสใหผูที่มี
ความสนใจเขามาเรียน โดยผานการจัดอบรม ใหความรูผานคอรแสระยะสั้น ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนแ
ไดทันที เชน การผลิตสบูสมุนไพร การทําสเปรยแตะไครกันยุง เป็นตน นอกจากนี้ยังมีบางรายวิชา ซึ่งถือเป็นวิชา
สายตรง และมีความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พึ่งเริ่มเปิดสอน เชน สาขาโลจิสติก สาขาบริการยาน
ยนตแ ซึ่งอาจจะมีความจําเป็นตองอาศัยองคแความรูจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยในการ
สงเสริม หรือสนับสนุนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอยางกาวไกล
5) ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดมุงเนนในดานการเป็นศูนยแ
ธุรกิจการคาสงและตลาดกลางสินคาเกษตร โดยมีการจัดทําหลักสูตรตาง ๆ ไดแก
1) หลักสูตรการจัดการศึกษาสายอาชีพ กลุมสนใจ ดานอาชีพทักษะชี วิต พัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบงออกเป็น กลุมอาชีพ
เฉพาะทาง เชน ชางซอมเครื่องยนตแเล็ก , ชางปูกระเบื้อง, ชางไม, ชางเชื่อม, ชางไฟฟูา และชางปู และกลุมอาชีพ
พณิชยกรรมและการบริการ โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม
2) หลักสูตรรายวิชาเลือกอาเซียนศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศ
ในกลุมอาเซียน
จะเห็นไดวาหลักสูตรสวนใหญมุงเนนดานอาชีพเฉพาะทาง เชน กลุมงานชาง ดานพาณิช
กรรมและการบริ ก าร รวมทั้ ง ความรู ที่ เ กี่ย วกั บอาเซี ยน และภาษาอั ง กฤษ แต ยั งขาดการจัด การเรี ยนรูด า น
การเกษตร รวมทั้งการจัดความรูดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคลองกับบริบท
ของผูเรียนเป็นสวนหนึ่ง เนื่องจากมีผูเรียนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และมีความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นของตนเอง
6) สถานศึกษาเอกชน
สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาเอกชน ได มี แ นวทางการจัด การศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ พื้ น ที่ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในดานการเป็นศูนยแธุรกิจการคาสงและตลาดกลางสินคาเกษตร และเป็นศูนยแซอม
อากาศยานและศูนยแฝึกอบรมการซอมบํารุงอากาศยาน โดยมีการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหสอดคล องกับการเป็นเขต
พื้น ที่เศรษฐกิจ พิเศษของจั งหวัดนครพนม ไดแก การขยายหลั กสู ตร รายวิช าที่ตอบโจทยแผู ประกอบการ เชน
หลักสูตรยางโพลิเมอรแในการผลิตยางพารา และดานอาชีวศึกษา มีหลักสูตรอากาศยานขนาดเล็กในการซอมบํารุง
เครื่องบินขนาดเล็ก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร เชน การทําฝนเทียม
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จะเห็นไดวาในสถานศึกษาเอกชนมีหลักสูตรที่สอดคลองและเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่แตกตางอาชีวศึกษาของภาครัฐ เชน หลักสูตรยางโพลิเมอรแในการผลิตยางพารา, หลักสูตรอากาศยาน
ขนาดเล็ก ที่สามารถรองรับกับภาคอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต
แตอยางไรก็ตาม จากแผนการจัดการศึกษาทุกระดับที่กลาวมา ยังขาดการสงเสริมและ
สนับสนุนความรูทางดานสุขภาพ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ถือเป็นหนวยงานหลักที่สามารถผลิต
บุคลากรในดานการพยาบาล จึงควรมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งยังขาดการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาการเป็นศูนยแซอมอากาศยานและศูนยแฝึกอบรมการซอมบํารุงอากาศยาน
ซึ่งวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทําหนาที่หลักในการผลิตบุคลากรและนักบินที่มีคุณภาพ ซึ่งมี
ความจําเป็นตองพัฒนาบุคลากรในดานนี้เพื่อรองรับตอการเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอีกดวย
4.6.4 การปฏิบัติการของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
ทีมวิจัยไดมีโอกาสลงพื้นที่โรงเรียนตนแบบที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับการเป็นพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดนครพนม 2 โรงเรียน กลาวคือ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบานคําพอก ทา
ดอกแกว เขต 2 และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนครพนมวิทยา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.6.4.1 ระดับประถม โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอก ท่าดอกแก้ว เขต 2
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว ตั้งอยูที่ หมู 3 บานคําพอก ตําบลทาจําปา
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปิดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีนักเรียนจํานวน
ทั้งสิ้น มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 429 คน และครูผูสอนจํานวน 28 คน ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนนี้มีนักเรียนที่เป็นกลุม
ชาติพันธุแตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมญอ และกลุมโส นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากประเทศลาวเดินทางเขามาเรียนที่นี่อีก
ดวย
2) หลักสูตร / โครงการในโรงเรียนที่โดดเด่น
แมวาทางโรงเรียนชุมชนบานคําพอก ทาดอกแกว จะไมไดอยูในเขตตําบลที่ประกาศให
เป็นโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แตเนื่องดวยคุณสมบัติและความพรอม
ของผูบริหารและบุคลากร จึงทําใหโรงเรียนชุมชนบานคําพอก ทาดอกแกว ไดรับคัดเลือกใหเป็นโรงเรียนตนแบบ
ในการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พรอมกับมีโครงการที่โดดเดนในดานตาง ๆ เชน มีฐานการเรียนรู
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เศรษฐกิจพอเพียง, มีสหกรณแรานคา, มีฐานการออมทรัพยแ, มีกิจกรรโปงลาง, มีรานน้ําปั่นคําแกว คอฟฟี่เบรค ซึ่ง
กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ถือเป็นฐานการเรียนรูที่สําคัญของนักเรียน
3) กระบวนการจัดทาแผน / หลักสูตร ในฐานะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ในชวงปี 2558 ซึ่งถือเป็นชวงเริ่มตนของการจัดทําแผน หลักสูตร ซึ่งครูและบุคลากรยัง
ไมมีความเขาใจอยางชัดเจน จนกระทั่งมีการจัดอบรมที่โรงแรมรัตนโกสินทรแ มีผูเชี่ยวชาญมาคอยแนะนําวิธีการ
วิเคราะหแแผนและหลักสูตร โดยใชหลักสูตรสถานศึกษา แกนกลางปี 2551 และใชวิธีการแทรกเนื้อหาเขาไปให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 5 กรอบ ไดแก ดานเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ก็
จะตองมความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน โดยไมตองเพิ่มใหม แตใชแนวทางการบูรณาการหลักสูตร โดย
บูรณาการเขากับทุกกลุมสาระการเรียนรู เปิดรายวิชาเพิ่มเติมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เชน วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยอยูในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ผานการจัดกิจกรรมชุมนุมและ
แนะแนว เป็นตน
4) หลักสูตร / โครงการในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หลักสูตร / โครงการในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โดดเดนของโรงเรียน
ชุมชนบานคําพอก ทาดอกแกว ซึ่งสอดคลองกับกรอบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก ดานเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา
สังคม และวัฒนธรรม มีดังนี้
 การสงเสริมใหนักเรียนมีอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมฐานการ
เรียนรูเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการสรางเจตคติที่ดีตออาชีพ เชน การปลูกยางพารา การปลูกแกวมังกร ปลูกมะนาวใน
ทอซีเมนตแ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไกทั้งพันธุแเนื้อและพันธุแไข การเลี้ยงปลาดุกในทอซีเมนตแ การเลี้ยงกบ
การปลูกกลวยน้ําหวา
 การฝึกใหนักเรียนเป็นนักธุรกิจนอย โดยผานกิจกรรมสหกรณแรานคา , กิจกรรม
คําแกวคอฟฟี่เบรค, การเสริมสวยเบื้องตน
 ในหลักสูตรการแปรรูปอาหาร ไดจัดกิจกรมโครงการใหนักเรียนทําขนม เบอ
เกอรี่ หรือแปรรูปอาหารโดยใชทรัพยากรภายในทองถิ่นใหเกิดประโยชนแ เชน การใชปลาในแมน้ําโขงมาทําปลารา
การทําคุกกี้ปลารา เป็นตน
 การสงเสริมอนุรักษแภูมิปัญญาทองถิ่น เชน กิจกรรมดนตรีโปงลางพื้นเมือง และ
ประเพณีตาง ๆ ในทองถิ่น
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ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ เหลานี้ ไดมีครูภูมิปัญญาทองถิ่น หรือผูรูใน
ทองถิ่นมาเป็นครูผูใหความรูแกนักเรียนอีกดวย ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามหลักสูตรดังกลาว ทําใหนักเรียนมี
ความรู มีคุณธรรม สามารถทํางานรว มกับ ผู อื่นไดอยางมีความสุ ข พรอมกับมีทักษะอาชีพเพื่อพรอมเขาสู การ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
5) การเปลี่ยนแปลงจากการใช้หลักสูตร หรือจัดการศึกษาตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลจากการดําเนินงานตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิ จพิเศษ สิ่งที่
ผูวิจัยสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนคือ มีการบูรณาการองคแความรูดานเศรษฐกิจพิเศษในทุกกลุมสาระวิชาไดอยาง
ผสานกลมกลืนกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาครูในโรงเรียนมีความเขมแข็งที่สามารถบูรณาการองคแความรูใหเขากับทุก
สาระวิชาได นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงองคแความรูภายในโรงเรียน สูการนําไปปฏิบัติใชจริงในชีวิตประจําวันไดอีก
ดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การงานอาชีพ เนนการปฏิบัติจริง โดยใชวัตถุดิบราคาถูก หาไดจากในทองถิ่น
เชน การใชปลาจากแมน้ําโขงมาทําปลารา แลวนํามาสูการเพิ่มมูลคา โดยผานการแปรรูปอาหาร เชน การทําขนม
เคกปลารา การทําน้ําพริกปลาราทรงเครื่องสมุนไพร เป็นตน เมื่อทําเสร็จแลวนักเรียนสามารถนําไปขาย เพื่อหา
รายไดเพิ่มเติมอีกดวย
 วิชาสังคมศึกษา ไดบูรณาการเรื่องเศรษฐศาสตรแในดานการออม และการลงทุน
เชน ถาเรามีปลาราเป็นวัตถุดิบ จะทําอยางไรใหปลาที่มีอยู สามารถผลิตแลวไดกําไร แลวนํามาสูการเชื่อมโยงสู
เรื่องของการออม
 วิชาคณิตศาสตรแ จะมีการบูรณาการเขากับเรื่องสถิติ หรือการใชขอมูล นํามาสู
การแสดงผลและวิเคราะหแผลผานกราฟ หรือแผนภูมิตาง ๆ
 วิชาคอมพิวเตอรแ โดยนักเรียนสามารถใชโปรแกรมพื้นฐาน หรือ สามารถใช
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ เพื่อนํามาสูการออกแบบโลโก และการออกแบบผลิตภัณฑแได นอกจากนี้ยังสามารถ
ขายสินคาผานโซเชี่ยลมีเดียไดอีกดวย
 วิชาภาษาอังกฤษ ไดจัดหลักสูตรเพิ่มเติม เนน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยจัดเป็นหมวดๆ เชน ขนสง โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สถานบริการ รานคา สินคา การคาขายในรานอาหาร มี
การฝึกสนทนา ทําใหนักเรียนกลาใชภาษาอังกฤษ และไมกลัวชาวตางชาติ
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 วิ ช าสุ ข ศึ ก ษา เป็ น การสอนเรื่ อ งอาหารการกิ น ปลู ก ผั ก เลี้ ย งสั ต วแ อาหาร
ปลอดภัย แลวก็การดูแลสุขภาพของนักเรียน อาหารเหลานี้นอกจากกินในโรงเรียนแลว ก็จะขายใหแมคาดวย
 ดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป มุงการสอนใหนักเรียนสามารถนําสูอาชีพ เชน รอง
เพลง หารายไดพิเศษ การเรียนนาฎศิลป มีฐานโปงลาง เนนประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นตัวตน อนุรักษแประเพณี
วั ฒ นธรรมของตนเอง สามารถแสดงในงานต า ง ๆ ได ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ร ายได แ ละมี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
 สาระภาษาไทย เนนเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบานเป็นพื้นฐานสําคัญ และ
นําไปสูการเรียนรูนิทานพื้นบานของอาเซียน เป็นตน
6) ข้อเสนอแนะ
ทางโรงเรียนยังขาดบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นเจาของภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
ลาว และเวียดนาม เป็นตน
จะเห็นไดวาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการความรูเขากับกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ ทําใหนักเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงองคแความรูของชุมชนเขาสู
การจัดการเรียนการสอนอีกดวย นอกจากจะทําใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจแลว ยังทําใหเกิดความสัมพันธแที่ดีตอ
กันระหวางโรงเรียนและชุมชนอีกดวย
4.6.4.2 ระดับมัธยม โรงเรียนนครพนมวิทยา เขต 1
1) ข้อมูลทั่วไป
โรงเรี ย นนครพนมวิ ท ยาคม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม ได จั ด ตั้ ง เป็ น โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประจําจังหวัดแหงที่ 2 มีนักเรียนประมาณ 2,400 คน และครูผูสอน จํานวน 160 คน มีนักเรียนที่เป็น
กลุมชาติพันธุแ ไดแก กลุมแสก, โส, ภูไท, ญอ และไทย – อีสาน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากประเทศลาวเขามา
เรียนรวมดวย
2) หลักสูตร / โครงการในโรงเรียนที่โดดเด่น
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ถือ เป็นโรงเรียนมัธยมประจํา
จังหวัดที่มีหลักสูตรและการจัดโครงการในหลายดาน ไดแก
 การมีโครงการหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม โดยทางโรงเรียนไดทํา MOU กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรแใหกับเด็กนักเรียน ดวยการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรครูเขารวมอบรมใหไดรับ
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ความรูทางวิทยาศาสตรแเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนอุปกรณแการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรแใหมีความ
พรอมในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย ผลจากการจัดการเรียนการสอนนี้ทําใหเด็กนั กเรียนไดรับรางวัลจากการ
แขงขันฟิสิกสแสัปยุทธแ เป็นรางวัลที่ 5 ในระดับประเทศ
 การมีหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนโดยครูตางชาติซึ่งเป็นเจาของภาษา
 โครงการ ICT เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรูและสามารถใชประโยชนแจาก ICT ได
อยางมีคุณภาพ
 การไดรับการสนับสนุนดานดนตรีสากล มีวงออเครสตรา ที่ไดรับการสนับสนุน
ครูผูสอนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน และ จากกองทัพเรือ
 มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีความโดนเดนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศ และในประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศเวียดนาม เป็นตน
จะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนครพนมวิทยาคม มีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความโดดเดนในดานตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีความโดดเดนในดานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม ทาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จึงเลือกโรงเรียนนครพนมวิทยาคมใหเป็นโรงเรียนตนแบบ ระดับ
มัธยมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เขต 1
3) กระบวนการจัดทาแผน / หลักสูตร ในฐานะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ในกระบวนการจัดทําแผน / หลักสูตร เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเริ่มตนในปี 2558 โดย
ไดรับการประสานงานจาก สพม. ในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยโรงเรียนไดรับมอบหมายใหจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอน แตผลปรากฎวาครูยังไมสามารถที่จะจัดทําหลักสูตรเองได ยังไมทราบวาจะตองทําให
นักเรียนมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถในเรื่องใดบาง เพราะครูผูสอนยังใชหลักสูตรแกนกลางอยู
จนกระทั่งในปี 2559 ทีมพัฒนาหลักสูตร ไดเชิญใหบุคลากร ครู เขาประชุม พูดคุยเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรที่จังหวัดหนองคาย โดยผูพัฒนาหลักสูตรไดใหขอมูลวา การจัดทําหลักสูตรไดดําเนินการสําเร็จ
แลว โดยทีมทําหลักสูตรไดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถนําไปใชไดเลย แตทําใหเกิดปัญหาสําคัญ
ตามมา คือ โครงสรางรายวิชา เนื้อหาวิชา และระยะเวลาการจัดรายวิชา ยังไมสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ซึ่ง
ไดกําหนดเกณฑแการจบหลั กสู ตรไว มีผลตอการสอบเขามหาวิทยาลั ย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงยังไมส ามารถนํา
หลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมาใชไดอยางเต็มที่
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4) หลักสูตร / โครงการในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากปัญหาการจัดทําหลักสูตรดังกลาวขางตน ทําใหทางโรงเรียนไดมีแนวทางในการ
ดําเนินการแกไข ดังนี้
 ใชแนวทางการบูรณาการหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับรายวิชาที่เปิดสอนอยู
แลว เชน วิชาภาษาอังกฤษ ก็ไดเพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเขาไปในหนวยการเรียนรูหนวยใดหนวยหนึ่ง
ของรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือใชตัวชี้วัดตัวชี้วัดหนึ่งก็ได
 ใชแนวทางการเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม โดยถอดวิชาเพิ่มเติมบางสวนที่เปิดสอนอยู
แลวออก แลวเปลี่ยนเป็นการสอนวิชาเพิ่มเติมที่อยูในโครงสรางหลักสูตรเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแทน เชน เรื่อง
พาณิชยแ และความรูเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นตน
 ใชแนวทางการบูรณาการ นําหนวยการเรียนรูโครงสรางหลักสูตรที่ไดจาก ม.
บูรพาทํา นํามาใสในกิจกรรม เชน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หรือชุมชน
เนื่ องจากจั งหวัด นครพนม เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ มี ยุท ธศาสตรแ และแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 13 ดาน แตทางโรงเรียนไดเนนเนื้อหาหลักใน 3 ดาน ไดแก เรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ผลิตอาหารปลอดภัย และโลจิสติกสแ แตอยางไรก็ตามอาจกลาวสรุปไดวา ทางโรงเรียนนครพนมวิทยาคมยังคงยึด
การใชหลักสูตรแกนกลางอยางตอเนื่อง โดยมีการบูรณาการองคแความรูที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นองคแ
ความรูเสริมโดยผานการบูรณาการใน 3 รูปแบบดังกลาวขางตน ซึ่งหลักสูตรดังกลาวพึ่งเริ่มใชจริงในปี 59 เทอม
สอง จึงยังไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนมากนัก
5) ข้อเสนอแนะของโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 หากทางหนวยงานราชการอยากใหมีการผลิตบุคลากร เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ ควรตั้ ง โรงเรี ย นเฉพาะขึ้ น มา แล ว มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด า นนี้ โ ดยตรง เพื่ อ สามารถปู อ นเข า สู
ตลาดแรงงานได หากนํามาใชกับหลักสูตรสามัญ จะทําใหมีขอจํากัดในดานเกณฑแการจบหลักสูตร
 ควรมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรครูผูสอนกอน เพื่อใหครูมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือ ควรมีการทําความเขาใจรวมกันในดานเนื้อหา เชน เรื่องโลจิสติกสแ
เด็กควรจะไดเรียนสวนไหน ประเด็นใดบาง เป็นตน
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4.6.5 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม
คณะวิจัยไดสัมภาษณแ ประธานหอการคาจังหวัดนครพนม เพื่อใหไดรับทราบแนวคิดและขอเสนอแนะตอ
การพัฒนาการศึกษาตามเปูาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษดังนี้
 ลักษณะเด่นของจังหวัดนครพนม ที่จังหวัดนครพนมไดรับการประกาศใหเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เนื่องจากมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งสามารถขนสงสินคาเฉพาะของสดเขาไปได โดย
ใชเวลาเพียง 2 วัน (ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารใชเวลา 3 วัน) นอกจากนี้ ในจังหวัดนครพนมยังมี
สถานที่ทองเที่ ย วที่ส ามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได เช น จุดชมวิว ริมแมน้ําโขง พญาศรีสั ต ต ,
นาคราช ซึ่งถือเป็น สถานที่สํ าคัญ หรือจุดแลนดแมารแคที่สํ าคัญ รวมทั้งยังม ีพระธาตุตางๆ ที่มี
กระจัดกระจายในจังหวัดนครพนม เชน พระธาตุพนมพระธาตุทาอุเทน เป็นตน ,พระธาตุเรณู ,
 สภาพความคล่องตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ดีนัก ภายหลังจากนโยบายภาครัฐที่ประกาศใหจั งหวัด
นครพนมเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะแรก ยังไมสงผลใหเศรษฐกิจ จ นครพนม เติมโต.
มากนัก มีเพียงนักลงทุนที่เดินทางเขามาสํารวจ หรือหาชองทางในการลงทุนเทานั้น แตยังไมมีนัก
ลงทุน ให การตอบรั บ ในการลงทุนมากนัก เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เชน สภาพพื้นที่ใน
จังหวัดนครพนม ยังไมเหมาะสมกับการตั้งโรงงาน ประกอบกับการขาดแรงงาน ทั้งแรงงานจาก
คนไทยและแรงงานตางดาว ทั้งจากลาวและเวียดนาม เนื่องจากนโยบายภาครัฐ ที่ผลักใหแรงงาน
เวียดนามกลับประเทศ สวนแรงงานจากลาว เมื่อมีโอกาสเขามาทํางานในประเทศไทย สวนใหญก็
จะไปขายแรงงาน ในพื้นที่ที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา เชน กรุงเทพมหานคร เป็นตน
ในระยะที่สอง ภายหลังจากที่มีการสราง พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งถือเป็นแลนดแมารแค ที่สําคัญใน
จังหวัดนครพนม ประกอบกับการมีกระแสจากละครโทรทัศนแ เรื่อง นาคี สงผลใหมีนักทองเที่ยว
จากที่ ต า งๆ เดิ น ทางมาสั ก การะ และท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด นครพนมมากขึ้ น ส ง ผลให ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะรานอาหาร และโรงแรมมีความเติบโตมากขึ้น แตอยางไรยอดขายของผูประกอบการ
อื่นๆ ยังคงอยูในลักษณะทรงตัว ไมเติบโตมากนัก แตอยางไรก็ตาม เมื่อจังหวัดนครพนมไดรับการ
ประกาศใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ ไดสงผลใหที่ดินในจังหวัดนครพนม มีราคาที่สูงขึ้นจากเดิม
และมีการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
 ความไม่แน่นอนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยกอนหนานี้มีโครงการ
จัดตั้งศูนยแซอมเครื่องบินโดยสาร โดยหอการคาไดมีความรวมมือกับวิทยาลัยการบินมหาวิทยาลัย
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นครพนมใหมีการเปิ ดหลักสูตรเกี่ยวกับการซอมเครื่องบิน แตไมสามารถทําใหเกิดขึ้นจริงได
เนื่องจากนโยบายภาครัฐไดสงเสริมใหเกิดขึ้นที่สนามบินอูตะเภาแทน
 แผนพัฒนาใหม่ๆ กาลังเกิดขึ้นซึ่งต้องการแรงงานในอนาคต จากการขยายตัวธุรกิจโลจิสติกสแ
ดานการสงสินคาทางอากาศ เนื่องจากนครพนมมีพื้นที่เป็นสนามบินเกา สามารถพัฒนาใหเป็น
จุดรับ -สงและกระจายสิน คาโดยไมตองผานเขาสวนกลาง ซึ่งจะรุนระยะเวลาในการขนสงได
ประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งไป-กลับจากประเทศจีนหรือฮองกง ทาให้นครพนมมีโอกาสจะเป็นจุด
กระจายสินค้าที่สาคัญของประเทศได้ โดยแนวคิดนี้จําเป็นจะตองไดรับการรับรองใหทาอากาศ
ยานนครพนมเป็นทาอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งยังตองอาศัยความรวมมือกับปั๊มน้ํามันเพื่อ
รองรับแนวคิดนี้ดวย
 นอกจากนีแ้ นวคิดดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยรวมมือกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่มี
นโยบายพัฒนาการทองเที่ยวกลุมน้ําโขงซึ่งจะมีการชูประเด็นด้านชาติพันธุ์ทั้ง 8 ชาติพันธุใน
จังหวัดนครพนมมากขึ้นโดยผานการแสดงประจําเผาเชน การฟูอนรํา เป็นตน
 การสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกผลไม้เพื่อการส่งออก
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดนครพนมมีสินค าที่สามารถสงออกไปขายยังตางประเทศไดแกลิ้นจี่
และสับปะรด
 การพัฒนาพื้นที่ 1,400 ไรบริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 3 เพื่อใหเป็นแหลงซื้อขายสินคาหรือ
เป็นตลาดชายแดน
ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา
 การวางแผนคุณ ภาพการศึกษากับเป้า หมายทางเศรษฐกิจยังสอดรั บกันไม่ชัดเจน ระบบ
การศึกษาสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลที่เขาสูตลาดแรงงานได แตในมุมมองของผูประกอบการ
มองวาคุณภาพของนักศึกษาที่จ บการศึกษามาแลวนั้นยังไมสอดคลองกับความตองการ และใน
ฝุายผูประกอบการก็ยังไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนถึงปริมาณและความตองการในอนาคต
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไมมีทิศทางที่ชัดเจนมากนัก
 จบมาแล้วทางานไม่ตรงสาย.ทาให้แรงงานไหลออก: สถานการณแปัจจุบันของนักศึกษาที่จบ
มาแลวคือสวนใหญเมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวก็จะทํางานไมตรงกับสายหรือสาขาที่เรียนมาอีก
สวนหนึ่งก็จะออกไปทํางานในกรุงเทพมหานครเนื่องจากนอกจากนี้ยังมีบางสวนซึ่งถือเป็นกระแส
ที่นิยมทําธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะลมเหลวสูง
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 ผู ป ระกอบการตอ งการให ฝุ ายพัฒ นาการศึกษาสามารถผลิตนักศึกษาให้มีคุณ ภาพมากขึ้ น
โดยเฉพาะด้านจริยธรรม วินัยการทางาน และความอดทนในการทางาน
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ตารางสรุปข้อมูลรูปแบบการจัดการศึกษา 6 จังหวัด
ระดับ
การศึกษา
-----------จังหวัด

เป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ

จังหวัด เชียงราย
อําเภอแมสายเป็นเมือง
“การค าชายแดน GMS
(GMS Trading City)”
อํ า เภอเชี ย งแสนเป็ น
“เชี ย งแสนมรดกชาติ
และเมืองทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรแ
อํ า เภอเชี ย งของ เป็ น
“เมื อ งโลจิ ส ติ ก สแ แ ละ
บริการการขนสง

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบ
สถานศึกษาไดบูรณาการเนื้อหาและ
ทักษะที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพิเศษ
เข า สู แ ผนการเรี ย นการสอนของ
สถานศึ ก ษาเป็ น 2 รู ปแบบ ได แ ก
(1) ปรั บ แผนการเรี ย นการสอน
เป็น 3 สายใหเขากับพื้นฐานการ
เรี ย นที่ มี อ ยู แ ละเพื่ อ สอดรั บ กั บ
เปูาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
สายวิทยาศาสตรแ/คณิตศาสตรแ
สายภาษา (อังกฤษและภาษาจีน)
และสายศิลปศักยภาพดานอาชีพ
(2) พัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้
ชั่วโมงในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” เชน ปุยหมักมูล
ไสเดือน, สวนผักนักเกษตรนอย
อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ และ
มหัศจรรยแแหงภาษา

รูปแบบ
ระดับมัธยมศึกษามุงเนนการจัดการ
เรียนรู้ในระบบทวิภาคี และ ทวิ
ศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นทีใ่ น
ดานเศรษฐกิจโดยเพิ่มเติมหลักสูตร
พัฒนาอาชีพควบคู่กับสายสามัญ

ระดับอาชีวะ

รูปแบบ
อาชีวะศึกษาและวิทยาลัยการ
อาชีพ พยายามผลิตนักศึกษาให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย
เศรษฐกิจพิเศษ ดานทองเที่ยว
และการคาชายแดน โดย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เพิ่ม
สถานศึกษาระดับมัธยมไดนํา ทักษะ หลักสูตรสาขาวิชาโลจิสติกสแ
วิชาชีพเขาสูหองเรียน โดยจัดเป็น
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
“โครงการห้องเรียนอาชีพ” โดย
เพิ่มวิชาเกี่ยวกับสปา (หลักสูตร
สามารถเปิดสอนอาชีพที่สอดคลองกับ ระยะสั้น)
บริบทจําเป็นและความตองการ
แรงงานในพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนตอง
วิทยาลัยการอาชีพไดเริ่มทําความ
ประสานงานวางแผนการจัดการเรียน รวมมือกับประเทศเมียนมา เพื่อ
การสอนหองเรียนอาชีพ ร่วมกันกับ สรางแนวทางการจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีเนือ้ หา อาชีวศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย –
ทักษะการบริหารจัดการ, การ
เมียนมาร์ เพื่อแลกเปลีย่ นความรู
บริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน, ทักษะอาชีพ ระหวางกัน

ระดับอุดมศึกษา

รูปแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่ม
กลุ่มวิชา “การเป็น
ผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ”
(Entrepreneurship in
Special Economic
Zone) ในหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ.
2560) เพื่อเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษาสําหรับ
การเป็นผูป ระกอบการใน
ยุคดิจิทัล รวมทั้งนโยบาย
ภาครัฐและเอกชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พรอมทั้งมี
การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณแจริง
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จังหวัด นราธิวาส “เมืองเศรษฐกิจ
ก้าวหน้า การค้า
ชายแดนเฟื่องฟู
บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่
สันติสุขที่ยั่งยืน”

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบ
1.กํ า ห นดห น ว ย กา ร เ รี ย นรู ใน
ร า ย วิ ช า พื้ น ฐ า น ที่ มี เ นื้ อ ห า ที่
สอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ๘ กลุม
สาระ
2. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เชน
รายวิ ช าแปรรู ป อาหารฮาลาล
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ อ า ชี พ
คอมพิ ว เตอรแ เ บื้ อ งต น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน
3. จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู
ประกอบดวย ดานภาษา (อังกฤษ,
มลายู อาหรับ) ดานอาชีพ (เบเกอรี่,

อื่นๆ ที่สอดคลองกับพื้นที่ พรอมทั้ง
จัดประสบการณแใหนักเรียนมัธยมดวย
การฝึกงานจริง ในสถาน
ประกอบการต่างๆ ในชวงปิดภาค
เรียน
รูปแบบ
1. กํ าหนดเป็ นหน วยการเรีย นรู ใ น
รายวิชาพื้นฐานกลุมสาระและระดับชั้น
โดยการจัดการเรียนการสอน สอนทั้ง
ในหองเรียนและนอกสถานที่
2.การจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของกลุม
สาระในแตละระดับชั้น เชน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึ ก ษา กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คม
ศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม กลุ ม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3. จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใน
ลักษณะชมรมหรือชุมนุมตาง
4.จัดเป็นกิจกรรมเพิม่ เวลารู ตาม

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

รูปแบบ
มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษ 2
ระบบ คื อ ระบบทวิ ภ าคี และ
ระบบทวิศึกษา

รูปแบบ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนราธิ ว าส
เน น หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา
และหลั ก สู ต ระยะสั้ น เพื่ อ
รองรับการมีงานทํา และให
ความรู ความเขา ใจในการ
เป็ น ผู ป ระกอบการ และ
หลักสูตรระยะสั้นทางภาษา
ไ ด แ ก ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง
ภาษาพมา
มหาวิทยาลัย นราธิวาสราช
น ค ริ น ท รแ มี ก า ร จั ด
การศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ
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โรตี ส มุ น ไพร, น้ํ า ดื่ ม ) ด า นทั ก ษะ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
อาชีพ, ดานกีฬาและสุขภาพ, ดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม
4. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
จัดการเรียนรู

จังหวัด สระแกว

ยุทธศาสตรแการพัฒนา
จังหวัดสระแกว (พ.ศ.

รูปแบบ
รูปแบบ
โรงเรียนแกนนํามีหลักสูตรการศึกษา “โครงการหองเรียนอาชีพ” โดย

ระดับอุดมศึกษา

การเป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
พิ เ ศ ษ โ ด ย มี ห ลั กสู ต ร
อุ ต สาหกรรมวิ ศ วกรรม
ศาสตรบัณ ฑิต สาขาโยธา,
ไฟฟู า , วิ ศ วกรรมยานยนตแ
ฯลฯ พร อ มหลั ก สู ต รบั ญ ชี
บั ณ ฑิ ต , หลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า
เกษตรศาสตรแ

รูปแบบ

ร ว ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาใหกับนักเรียนใน
ระดั บ ประถมและมั ธ ยม
ผ า น “โครงการห อ งเรี ย น
อาชีพ”โดยจัดกิจกรรมสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจี น
ใหกับนักเรียน รร.บานทอน
และ โรงเรียนตากใบ
รูปแบบ
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2561 - 2564) มี
วิสัยทัศนแ “เมือง
ชายแดนแหงความสุข
ถิ่นเกษตรปลอดภัย
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และอารยธรรมโบราณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มั่นคง”

เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแกว คือ “หลักสูตร
เสริมสรางอัตลักษณแคนไทยและ
พลเมืองคุณภาพของอาเซียน” โดย
บูรณาการ 3 ทักษะ ไดแก ทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิต
และหลักสูตรทักษะภาษาตาง
ประเทศเพื่อการสื่อสาร 4 ภาษาดาน
ทักษะชีวิต เชน การใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร,
การแลกเปลี่ยนเงินตรา,กระบวนการ
ผานแดน,กฎหมายแนวปฏิบัติและ
สังคมวัฒนธรรมของประเทศที่
แตกตางกัน และฝึกทักษะอาชีพของ
ทองถิน่ และความตองการของสถาน
ประกอบการ เชน เกษตรกรรม (พืช
ไร ไมผลพืชพลังงาน)และปศุสัตวแ (โค
นม) และงานพื้นฐานงานชางแขนง
ตางๆ เป็นตน

สามารถเปิดสอนอาชีพที่สอดคลองกับ
บริบทจําเป็นและความตองการ
แรงงานในพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนตอง
ประสานงานวางแผนการจัดการเรียน
การสอนหองเรียนอาชีพ รวมกันกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา
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รูปแบบ
พัฒนาหลักสูตรการสอนใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
มีความชัดเจน เป็นตนแบบในพื้นที่ได

รูปแบบ
มีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี,
การศึกษาแบบทวิศึกษา

รูปแบบ
ศูนยแพมาศึกษา
มีการสอนและอบรมภาษา
พมา

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลีย่ นครู
สอนภาษาไทย – กัมพูชาและ
แลกเปลีย่ นวัฒนาธรรม ประเพณี
ระหวางนักเรียนไทย-กัมพูชา

จังหวัด
กาญจนบุรี

สนับสนุนโครงการโรงเรียนคูขนาน
ระหวาง จ.สระแกว กับ จ.บันเตีย
เมียนเจย กัมพูชา
ครอบคลุมพืน้ ที่ 2
รูปแบบ
ตําบล ในอําเภอเมือง
สถานศึกษาไดบูรณาการเนื้อหาและ
กาญจนบุรี ไดแก ตําบล ทักษะที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพิเศษ
เกงเสี้ยนและตําบลบาน เข า สู แ ผนการเรี ย นการสอนของ
เกา จุดเนน “นิคม
สถานศึกษา 3 รูปแบบ ไดแก
อุตสาหกรรมการ
(1) สรางหนวยการเรียนรูเฉพาะใน
ทองเทีย่ วเชิงอนุรักษแ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนําไปบูรณา
การเกษตรและการคา การในกลุมสาระวิชาที่เกี่ยวของและ
ผานแดน”
สามารถเพิ่มได
(2) พัฒนาทักษะอาชีพโดยใชชั่วโมง
ในกิ จ กรรม “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม
เวลารู”
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(3) พั ฒ นารายวิ ช าใหม เ ป็ น วิ ช า
“เศรษฐกิจพิเศษ” จํานวน 2 เลม
จังหวัด ตาก

“ศูนยแเปลี่ยนถาย
สินคาระหวาง
ประเทศ”

จังหวัด นครพนม 1) เมืองผลิตอาหาร
ปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร

รูปแบบ
จัดการศึกษาทีล่ ดความเหลื่อมล้ํา
เป็นประเด็นสําคัญ โดยราง
หลักสูตรแกนกลางใหสอดคลองกับ
เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งดานเกษตรกรรม
โดยมีโครงการ สรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษา
เมียนมารแ และภาษาจีน

รูปแบบ
เขต 1 มุงเนนการจัดการเรียนการ
สอนสูประชาคมอาเซียน เชน การ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รูปแบบ
พัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา
และ ภาษาจีน

รูปแบบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตาก จัดการศึกษาในระบบทวิ
ภาคีโดยสงเสริมนักศึกษาทีม่ ี
ฐานะยากจน ใหไปศึกษาและ
ทํางานในสถานประกอบการ

รูปแบบ
ผลิตบัณฑิตตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
อีกทัง้ ยังบริการวิชาการ
ดวยการนําความรูไ ป
เผยแพรสูชุมชน

รูปแบบ
ดําเนินการพัฒนานักเรียนใน
หลักสูตรอุตสาหกรรม และ
หลักสูตรวิชาพาณิชยกรรม และ

รูปแบบ
มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดคณะเกษตรและ
เทคโนโลยี, คณะ

สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
โรงเรียนและผูประกอบการ โรงเรียน
นํารอง
สงเสริมใหมีการเรียนรูเรื่องกฎ
ระเบียบ และกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ระหวางกัน
รูปแบบ
1) มุงเนนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศมากขึ้น
2) มีการบูรณาการเนื้อหาที่สอดคลอง

179

ระดับ
การศึกษา
-----------จังหวัด

เป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ

2) เมืองทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
3) ศูนยแธุรกิจการคาสง
และตลาดกลางสินคา
เกษตร

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให
เขต 2 มีการจัดการเรียนการสอนที่ เขากับสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ เชน
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแและ
เนื่องจากอําเภอทาอุเทน เป็น
วัฒนธรรม บูรณาการเขากับสาระการ
อําเภอชายแดนที่ตดิ กับประเทศลาว เรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา และ
ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพ
วัฒนธรรม เป็นตน
เกษตรกรรม และการทําประมง ซึ่ง 3) มีรายวิชาที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนการสอนสวนใหญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งถือเป็น
มุงเนนการบูรณาการสอดแทรก
พื้นฐานเพื่อการตอยอดสูการเรียนใน
สาระการเรียนรูในเรื่องที่เกี่ยวของ ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับ
เชน
มหาวิทยาลัยตอไป เชน วิชาโลจิสติกสแ
การเลีย้ งปลาดุกในบอซีเมนตแ การ และการบริการ วิชาแหลงทองเที่ยว
ปลูกยางพารา เป็นตน ซึ่งมีความ
เชิงวัฒนธรรม เป็นตน
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดนครพนม

ระดับอาชีวะ

ระดับอุดมศึกษา

บริหารธุรกิจ การตลาด และโลจิ
สติกสแ

วิทยาศาสตรแ, คณะ
วิศวกรรมศาสตรแ สาขาโลจิ
สติกสแ

หลักสูตรเสริมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ เวียดนาม และลาว มหาวิทยาลัยนครพนม
กําลังอยูระหวางการ
มีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี, ดําเนินยื่นคํารองขอเป็น
การศึกษาแบบทวิศึกษา, การ
องคแกรรับรองสมรรถนะ
จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น บุคคล กับสถาบันคุณวุฒิ
และหลักสูตร MEP ใหครอบคลุม วิชาชีพ ใน 3 สาขา ไดแก
ทุกวิชา
สาขาวิชาชีพบริการยาน
ยนตแ, สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจติ อล
คอนเทนตแ และสาขาโลจิ
สติก และการจัดตั้งศูนยแ
อบรม CAD CAM
คอมพิวเตอรแชวยในการ
ออกแบบและการผลิต
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บทที่ 5
ผลการสารวจนักเรียนในเรื่องภาษา ชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมในรูปแบบแผนที่ภาษา
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บทที่ 5
ผลการสารวจนักเรียนในเรื่องภาษาชาติพันธุ์ในรูปแบบแผนที่ภาษา
นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเป้าหมายแล้ว คณะวิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับสังคม ภาษา และ วัฒนธรรมในพื้นที่ที่ระบุเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
เป็น “ต้นทุน” สาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ การศึกษา โดยมีความเชื่อว่า
การพัฒนาใดๆ ก็ตามหากพัฒนาโดยคานึงถึงพื้นฐานต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในพื้นที่นั้นๆ จะทา
ให้ การพัฒ นาด าเนิ น ไปโดยง่ายและประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ เช่นเดี ยวกันกับการพัฒ นาทางด้า น
เศรษฐกิจและการศึกษา ควรคานึงถึงพื้นฐานทางสังคม ภาษา วัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย
เนื้ อหาในส่ ว นนี้ จึ งน ามาใช้ เป็นข้ อมูล พื้น ฐานต่ อการวิ เคราะห์ รูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สภาพทั่วไปทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และ ข้อมูลด้านชาติพันธุ์
ภาษา ในแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ในภาคเหนือที่มี ความหลากหลายทางภาษาและวัฒธรรม ซึ่งภาคเหนือมีความ
ซับซ้อนด้านภาษามากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยมีจานวนภาษามากถึง 34 ภาษาและล้วนมีความแตกต่าง
จากภาษาไทยหลายกลุ่มชาติพัน ธุ์ (กลาง25, อีสาน20, ใต้11) ด้วยลักษณะดังกล่าวนับว่าเป็นทั้งจุดเด่นและสีสัน
ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จั งหวัด เชีย งรายอยู่ ติดกับ ชายแดนประเทศเมียนมาร์ และ สปป.ลาว ประชาชนส่ ว นใหญ่จึงมีความ
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา
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จากการส ารวจสถานการณ์
ภาษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย
ในปี 2547 พบว่ า ที่ พ บส่ ว น
ใหญ่เป็นภาษาคาเมือง, ภาษา
ยอยอื่ น ๆ เรี ย งล าดั บ ได้ แ ก่
ภาษายอง อาข่ า ภาษาไทลื้ อ ,
ล่ าหู่ เผ่ าต่างๆ จีน ฮ่อ ขมุ เป็ น
ต้น

จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียน และข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center - DMC) ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
และ เขต 4 โดยมีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 1. นายวรกานต์ ฟูแสง (เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต
3) และ 2. นางพระจิตต์ พลนรัตน์ (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 4) พบข้อมูลดังนี้
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จากการสารวจจานวนภาษา
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในพื้นที่
อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พบนักเรียนไทยที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ประมาณร้อยละ ๕๐ และ
ยังพบนักเรียนที่พูดภาษา
มอญ-พม่า, ตามด้วยภาษา
ภาษาพม่า อาข่า และประ
หล่อง ตามลาดับ
จากการสารวจจานวนภาษา
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในพื้นที่
อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย พบนักเรียนไทยที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ประมาณร้อยละ ๗๐ และ
ยังพบนักเรียนที่พูดภาษา
พม่าสูงสุด ตามด้วยภาษา
ภาษาม้ง, อาข่า และไทใหญ่
ตามลาดับ
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จากการสารวจจานวนภาษา
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในพื้นที่
อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย พบนักเรียนไทยที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ประมาณร้อยละ ๙๑ และ
ยังพบนักเรียนที่พูดภาษาม้ง
มากที่สุด ตามด้วยภาษาล่า
หู่ ลาว และอาข่า ตามลาดับ
5.2 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
ประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและในอาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จานวนร้อยละ 83 พูดภาษามลายูปาตานีและนับ
ถือศาสนาอิสลาม (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ 2544, และ 2547)
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ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ส่ ว น
ใหญ่ พู ด ภาษานราธิ ว าส ตาม
ด้วยภาษาตากใบ, ภาษาไทยใต้
และภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาจีน ,
พม่า เป็นต้น
ส าหรั บ ชาวไทยมุ ส ลิ ม ในสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ รี ย ก
ภาษาของตนเองว่า บาซอ 'นายู
หรื อ บาฮาซอ 'นายู แปลว่ า
ภาษามลายู (บาซอ/บาฮาซอ
แปลว่า ภาษา) และเรียกตนเอง
ว่ า “ออแรฺ 'นายู ” แปลว่ า คน
มลายู (คาว่า 'นายู เป็นคาลดรูป
ของคาว่า มลายู นั่นเอง)

ประชากรกลุ่มนี้มีอุปสรรคในการเรียนและนักเรียนจานวนมากไม่ประสบความสาเร็จในการศึกษา
โดยสะท้อนให้เห็นจากปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากภาษาและวัฒนธรรมของคนส่วนกลาง ดังนั้นจึงมีปัญหาในการ
สื่อสารด้วยภาษาราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ความแตกต่างของภาษาแม่และ
ภาษาราชการเป็นความแตกต่างของระบบวิธีคิด วิธีทาความเข้ าใจ ซึ่งเป็นต้นทุนทางภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของแต่
ละกลุ่มชน
จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียน และข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center - DMC) ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
และ เขต 2 โดยมีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นางเรวดี รัตนะมาลา (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต 1) และ
นายนุกูล ชูนุ้ย (รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2)
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ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อาเภอยี่งอ
จ.นราธิ ว าส พบนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาที่เป็นเด็กไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูมากที่สุ ด แต่ยังพบ
นั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษาพม่ า ภาษา
กัมพูชา และลาวร่วมด้วย

ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อาเภอตาก
ใบ จ.นราธิวาส พบนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่เป็นเด็กไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูมากที่สุด และยังพบ
นักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (พูด
ภาษามาเลเซีย ) รวมทั้งนักเรียนที่
พูดภาษาพม่า และปากีสถานร่วม
ด้วย

ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อาเภอแว้ง
จ.นราธิ ว าส พบนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาที่เป็นเด็กไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูมากที่สุด และยังพบ
นักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (พูด
ภาษามาเลเซี ย ) รวมทั้ ง นั ก เรี ย น
จากอินโดยนีเซีย และ นักเรียนที่
พู ด ภ า ษ า พ ม่ า ใ น สั ด ส่ ว น ที่
ใกล้เคียงกัน
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ในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อาเภอสุไหง
โก-ลก จ.นราธิ ว าส พบนั ก เรี ย น
ระดับประถมศึกษาที่เป็นเด็กไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูมากที่สุด และ
ยังพบนักเรียนที่พูดภาษาพม่า และ
นักเรียนจากประเทศมาเลเซีย (พูด
ภาษามาเลเซีย)

5.3 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จากโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ใน
เขต จังหวัดสระแก้ว (สิริกมล สายสร้อย และคณะ , 2545) พบว่ามีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
ชาวลาว เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในจังหวัด สัดส่วนร้อยละ 70 ของประชากรทั้งจังหวัด และส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ชุมชนบ้านประจันตคาม โดยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอรัญประเทศ
ชาวญ้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในเขต อ.อรัญประเทศ ชาวจีน ชาวเวียดนาม และชาว
เขมร กลุ่มชนเชื้อสายเขมรที่ตั้งถิ่นฐานใน จ.สระแก้ว ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มชาวเขมร ใน อ.ตาพระยา
กลุ่มชาวเขมรบ้านละลมติม อ.โคกสูง และกลุ่มชาวเขมรบ้านตุ่น อ.โคกสูง
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แผนที่กลุ่มภาษาและชาติพันธุ์
ต่างๆ ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรี
รัตน์ และคณะ , 2547) พบว่าในจังหวัด
สระแก้ว เรียงตามลาดับจานวนภาษาที่มี
ผู้พูดมากที่สุด ดังนี้ ไทยกลาง, ลาวอีสาน
อาศัยอยู่แถบ อ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนา
นคร อ.เขาฉกรรจ์, ไทยโคราช, เขมร
ถิ่นไทย (เขตอ.ตาพระยา) อาศัยอยู่แถบ
อ.ตาพระยา อ.โคกสูง บ้านตุ่น บ้าหนอง
บัวเหนือ ต.บ้าน ด่าน อ.อรัญประเทศ
และบางต าบลของ อ.คลองหาด, ญ้อ
(อ.อรัญประเทศ) อาศัยอยู่แถบ อ.อรัญ
ประเทศ ต.คลองน้ าใส ต.เมืองไผ่ ต.ท่า
ข้าม ต.ผ่านศึกษาและในเขตเทศบาล ต.
อรัญประเทศ ยกเว้นในตลาด อ.อรัญ
ประเทศ, กูย-กวย อาศัยอยู่แถบ บ้าน
ฝักมืด ต.คลองหินปูน อ.วังน้าเย็น หมู่ 6
หมู่ที่ 10 ต.เขาสามสิบ อ.เขา ฉกรรจ์
และบ้านน้อยละลมติม ต.โคกสูง บ้านกุด
เกย ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา, ผู้ไทย
และพวน

จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียน และข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center - DMC) ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม (เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2)
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จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
วัฒ นานคร จังหวัดสระแก้ว
นอกเหนือจากนักเรียนไทยที่
พูดภาษาไทยมากกว่าร้อยละ
๕๐ แล้ว ยังพบนักเรียนที่พูด
ภาษากั ม พู ช าเป็ น ล าดั บ
รองลงมา ตามด้วยภาษาลาว
และพม่า
จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
อ รั ญ ป ร ะ เ ท ศ จั ง ห วั ด
สระแก้ ว นอกเหนื อ จาก
นักเรียนไทยที่พูดภาษาไทย
แล้ ว มี นั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษา
กั ม พู ช าเป็ น จ านวนมากใน
พื้นที่นี้
5.4 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
จากการสัมภาณ์คุณชาลี สารองทรัพย์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (25 สิงหาคม 2560 ) ให้ข้อมูลว่ามีผู้พูดภาษาพม่า มอญ กะเหรี่ยงเป็น
ส่วนมาก บางส่วนเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว แต่บางส่วนเป็นเด็กจากฝั่งพม่าซึ่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนไทย และจาก
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งานแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย (สุ วิ ไ ล เปรมศรี
รัตน์ และคณะ,2547) มีข้อมูล
ในอ.เมื อ งกาญฯ ว่ า มี ก ลุ่ ม ชาติ
พั น ธุ์ พ วน ลาวอี ส าน ไทยกลาง
มอญ กะเหรี่ยงโปว อย่างไรก็ตาม
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจ.กาญ
ฯ เ ป็ น เ พี ย ง พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ที่
ประกอบด้วย 2 ตาบลในอาเภอ
เมือง หากต้องการข้อมูลที่ชัดเจน
จาเป็นต้องลงพื้นที่สารวจ

จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียน และข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center - DMC) ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1)
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จากการสารวจจานวน
ภ า ษ า ข อ งนั ก เ รี ย น
ระดับประถมศึกษา ใน
พื้ น ที่ อ า เ ภ อ เ มื อ ง
จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี
นอกจากนักเรียนไทยที่
พบในอัตราร้อยละ ๙๐
แล้ว ยังพบนักเรียนที่พู
ภ า ษ า อื่ น ๆ ไ ด้ แ ก่
นั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษา
พม่า, กะเหรี่ยง, มอญ,
กั ม พู ช า แ ล ะ ล า ว
ตามลาดับ

5.5 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากงานแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยสุวิไล เปรมศรีรัตน์และคณะ (2547) ในส่วน
ของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากใน 3 อาเภอดังกล่าว มีกลุ่มชาติพันธุ์ดังต่อไปนี้
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ภาษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นพื้ น ที่
อาเภอแม่สอด ได้แก่ ภาษาไทย
กลาง และมีภาษากลุ่มชาติพันธุ์
อื่ น อี ก ได้ แ ก่ กะเหรี่ ย งสะกอ
พม่า ม้งขาว ม้งลาย ละหู่นะ
ภาษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นพื้ น ที่
อ าเภอแม่ ร ะมาด ได้ แ ก่ ภาษา
กะเหรี่ยงสะกอ และภาษาพม่า
ภาษากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นพื้ น ที่
อ าเภอพบพระ ได้ แ ก่ ภาษา
กะเหรี่ยงสะกอ ภาษาพม่า ม้ง
ขาว ม้งลาย พม่า และไทยกลาง

จากการเก็บข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center - DMC) ปี
การศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีผู้ให้ข้อมูล : นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
(ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 2) ได้จัดทาแผนที่ภาษาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
แม่ระมาด จ.ตาก นอกจาก
จะพบนักเรียนที่พูดภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ประมาณร้อยละ
๗๔ ยังพบนักเรียนที่พูดภาษา
พม่ามากที่สุด ตามด้วยภาษา
กัมพูชาและลาว ตามลาดับ
จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
แ ม่ ส อ ด จ . ต า ก ซึ่ ง พ บ
จ านวนนั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษา
นอกจากจะพบนักเรียนที่พูด
ภ า ษ า ไ ท ย เ ป็ น ภ า ษ า แ ม่
ประมาณร้อยละ ๖๔ แล้ว ยัง
พบนั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษาพม่ า
มากที่สุด ตามด้วยกลุ่มภาษา
กั ม พู ช า ชาวเขา และ ลาว
ตามลาดับ
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จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
พ บ พ ร ะ จ . ต า ก ซึ่ ง พ บ
จ านวนนั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษา
นอกจากจะพบนักเรียนที่พูด
ภ า ษ า ไ ท ย เ ป็ น ภ า ษ า แ ม่
ประมาณร้อยละ ๗๖ แล้ว ยัง
พบนั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษาพม่ า
มากที่สุด ตามด้วยกลุ่มภาษา
ลาว และกัมพูชา ตามลาดับ
5.6 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จั ง หวั ด นครพนมมี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น กว่ า 700,000 คน ส่ ว นใหญ่ ป ระชากรประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ได้แก่ ทานา, ทาไร่, ทาสวน, เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง ลักษณะประชากรจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
7 เผ่า ได้แก่ ไทย ลาว ผู้ไท ญ้อ โซ่ กะเลิง และแสก นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และเวียดนามร่วมอาศัยอยู่
ทุกชนเผ่าและทุกเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และยังคงมีความพยายามรักษาประเพณี วัฒนธรรมของ
ตนเอง
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จากงานแผนที่ภ าษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ
คณะ,2547) ในส่วนของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครพนมใน 2 อ าเภอ
ดังกล่าว มีกลุ่มชาติพันธุ์ดังต่อไปนี้
ในพื้น ที่ อาเภอเมือ งนครพนม มี ภ าษา
หลักคือภาษาลาวอีสาน และมีภาษากลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ อื่ น อี ก ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ ไ ท กลุ่ ม
กะเลิง กลุ่มแสก กลุ่มญ้อ กลุ่มเวียดนาม
และกลุ่มโซ่
พื้นที่อาเภอท่าอุเทน มีภ าษาหลั กของ
กลุ่มลาวอีสาน และมีภาษากลุ่มชาติพันธุ์
อื่ น อี ก ประกอบไปด้ ว ย กลุ่ ม ญ้ อ กลุ่ ม
กะเลิ ง กลุ่ ม โซ่ กลุ่ ม ผู้ ไ ท และกลุ่ ม
เวียดนาม
จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียน และข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center - DMC) ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
และ เขต 2 โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ นางชลันธร ภูมี (รักษาการณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2
พบรายละเอียดดังนี้
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จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ใ น พื้ น ที่
อาเภอเมือง จ.นครพนม ซึ่ง
พบจ านวนนั ก เรี ย นที่ พู ด
ภาษาไทยมากที่สุด ร้อยละ
๙๐ แล้วยังพบนักเรียนที่พูด
ภาษาไทญ้ อ มากที่ สุ ด ตาม
ด้ ว ย ช า ว ไ ท ย เ ชื้ อ ส า ย
เวียดนาม ภาษาผู้ไท ภาษา
กะเลิง ภาษาแสก และอื่นๆ
ตามลาดับ

จากการสารวจจานวนภาษา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ใ น พื้ น ที่
อาเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
ซึ่งพบจานวนนักเรียนที่พู ด
ภาษาไทยมากที่สุด ร้อยละ
๙๙ แล้ ว ยั ง พบนั ก เรี ย นอี ก
ส่วนหนึ่งที่พูดภาษากัมพูชา
และ ลาว ตามลาดับ
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
6.1 บทวิเคราะห์
ผลจากการศึกษาวิจัยในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ได้
นามาสู่การวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลักได้แก่ ผลกระทบ / การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการมี
แผนการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกระดับ และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับการใช้ต้นทุนเชิงภาษา
และวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะแยกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1.1 จังหวัดเชียงราย
จากการประกาศให้อาเภอเชียงของ เชียงแสน และแม่สาย 3 อาเภอ ของจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่ราคา
ที่ดินสูงขึ้นและสูงขึ้นเกินจริง ทั้งที่ยังไม่มีการลงทุนเกินขึ้นก็ตาม ตามด้วยปัญหาเชิงสังคมเกี่ยวกับบริบทเชิงพื้นที่
การโยกย้ายผู้คนออกจากพื้นที่ที่กาหนดว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์การบุกรุกที่ดิน รวมไป
ถึงการวางผังเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่เดิมในพื้นที่เขต ศก.พิเศษ อีกทั้งระบบโลจิสติกส์
ที่แม้ว่าจะเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่กลับยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น อันเนื่องจากงบประมาณจากัด ขาด
แคลนแรงงานฝีมือ และ ขาดบุคลากรด้านภาษา สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา “การไม่เกิดการลงทุน ” จากบรรษัท
ต่างชาติดังที่คาดการณ์ไว้ในหลายพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
การไม่มีการลงทุน ที่เกิดขึ้นจริ งในพื้น ที่ที่กาหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลต่อ “ความไม่
ชัดเจนในความต้องการแรงงาน” เนื่องจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับพื้นที่อาจไม่สามารถกาหนดหรือระบุ
อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายการผลิตนักเรียน/นักศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจ หรือ การลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ได้
เนื่องจากการลงทุนในพื้นทีย่ ังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นช้าเกินไป ดังนั้นทางที่ปลอดภัยคือการพัฒนา “คน” ให้มีทักษะ
พื้นฐานทั่วไปที่เตรียมพร้อมสาหรับประกอบอาชีพและบริการทุกรูปแบบ
6.1.2 จังหวัดนราธิวาส
จากการลงพื้นที่โรงเรียนนาร่องการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสพบว่า
เรื่องของภาษามลายูปาตานี ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็กในพื้นที่ยังไม่ได้มีการทามาประโยชน์อย่างเต็มที่ในการพัฒนา
การศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่และยังไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูกลางที่มีการ
เชื่อมโยงจากภาษามลายูปาตานีของคนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่ พบอยู่ก้คือการสอนภาษามลายูกลางแบบที่ไม่ได้เชื่อมโยง
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จากภาษามลายูปาตานีแต่อย่างไร ซึ่งถือว่าไม่ได้มีการนาต้นทุนทางภาษาที่เด็กมีอยู่มาใช้ในการเรียนภาษาให้ง่าย
และเร็วขึ้นแต่อย่างใด ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย
นอกจากนี้ ปั ญหาที่ส าคัญยั งพบว่า ในจังหวัดนราธิวาสมี ปัญหาการอ่า นไม่ออกเขียนไม่ไ ด้ของ
นักเรียนในพื้นที่ แม้ว่านโยบายเขตนพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐ บาลจะมุ่งเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่
สาหรับเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังและ ยัง
ไม่ส ามารถแก้ไขได้ ฉะนั้ น ปัญหาการอ่า นไม่ออกเขียนไม่ไ ด้ของเด็กในพื้นที่ค วรเป็นประเด็น สาคัญในการ
ออกแบบการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6.1.3 จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่จังหวัดสระแก้วเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต– โอเนียงประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดน
ที่สาคัญ 4 จุดคือจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง และเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน
เชื่อมต่อกับกัมพูชา–เวียดนามที่สาคัญของประเทศ เกิดการหมุนเวียนตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานชาวกัมพูชา
และการลงทุนทางธุรกิจในประเทศกัมพูชา จากการประกาศให้ จ.สระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่ งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ทาให้ในอนาคตมีความต้องการแรงงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ และแรงงาน
ที่สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษได้ดี
จากการสัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดสระแก้ว เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีความเห็นสอดคล้อง
เหมือนกันคือ การพัฒนาภาษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการทางาน และต้องทาไปพร้อมกับการ
สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา เพื่อการอยู่ร่วมกันและแนวทางการทาธุรกิจข้ามแดน
ในด้านทักษะการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่นั้นพบว่าเยาวชนในพื้นที่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนั้น จาก
จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรนั้นพบว่ามีนักเรียนชาวไทยจานวนน้อยทั้งที่เรียนฟรี แต่มีนักเรียนชาว
กัมพูชาเข้ามาเรียนเป็นจานวนมาก
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า การวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพื้นนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.
สระแก้ว ยังขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาคการศึกษา
6.1.4 จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ถูกกาหนดเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบล ใน
อาเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ตาบลแก่งเสี้ยนและตาบลบ้านเก่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กกว่าจังหวัดอื่นๆ แต่มีความสาคัญ
เพราะจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกของไทยมาสู่ฝั่งตะวันออก ทาให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและขนส่ง
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด อย่างไรก็ตาม คงต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเส้นทาง บางใหญ่- กาญจนบุรี อีกระยะ
หนึ่ง ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้คนในพื้นที่มีความตื่นตัวกันมากขึ้น แม้ว่าจะยังมีความ
เข้าใจเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษน้อยอยู่ก็ตาม การจัดการศึกษาเพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันมี
ความสาคัญ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะกาหนด
รูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่ และเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนทั้ งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา มีความเห็นไปในแนวทาง
เดียวกันว่า เด็กไทยไม่ค่อยมีความสนใจ ไม่ตื่นตัวที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาพม่า
และภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สาคัญในการสื่อสารกับคนทั่วโลก ในขณะที่เด็กที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์มี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรู้ภาษาพม่าดีอยู่แล้ว ทาให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสที่ดีกว่าเด็กไทย
ในการหาอาชีพ ต้นทุนภาษาของเด็กไทยไม่ด้อยไปกว่าเด็กพม่า เพียงแต่เด็กไทยไม่ใส่ใจ และไม่เห็นประโยชน์ของ
ภาษาแม่ของตัวเอง
ในด้า นทักษะอาชีพ เด็กไทยยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับอาชีพที่ใช้ฝมมือเท่าที่ค วร เห็นได้จาก
หลักสูต รทวิศึกษาของโรงเรี ยนมัธ ยมที่เป็นโรงเรียนนาร่อง ได้ร่ว มมือกับวิทยาลั ยการอาชีพบ้านโป่ง ซึ่งใน
ระยะแรกทางโรงเรีนให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการเดินทางรับส่ง แต่เมื่องบประมาณน้อยลง และนักเรียน
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายเอง เด็กก็ไม่ไปเรียน แสดงให้เห็นถึงปัญญาทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองของนักเรียนใน
พื้นที่
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์เส้นระยะทางยาว แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
การเดินทางลาบาก ไม่สามารถสัญจรข้ามประเทศได้สะดวก ถือเป็นข้อเสียเปรียบ เช่น อ.สังขละบุรี ซึ่งมีผู้พูดภาษา
มอญ พม่า กะเหรี่ยงเป็นจ านวนมาก และผู้บริหารของโรงเรียนก็มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กให้
สามารถแข่งขันกับเด็กในอาเซียนได้ แต่พื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.1.5 จังหวัดตาก
จากการประกาศให้จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆ ด้าน ทั้งบวกและลบ โดยในด้านการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสาหรับสถานศึกษาเฉพาะพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดตากมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐยังไม่สามารถจัดการศึกษา
เพื่อรองรับเด็กจากเมียนมาร์ได้อย่างเพียงพอ และขาดบุคลากรด้านภาษาเมียนมาร์ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรทวิภาคียังอยู่ใ นวงจากัด มีเพียงบางโรงเรียนเท่านั้นที่ได้รับความร่วมมือจาก
วิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวะเป็นอย่างดี
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6.1.6 จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมอาเภอเมือง
และ อาเภอท่าอุเทน รวมทั้งยังเป็นศูนยกลางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สาคัญ ที่สามารถขนส่งสินค้าเข้าและออกสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อรองรับกับพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคน เพื่อให้มีศักยภาพรองรับกับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ เช่น การมีพระธาตุหลายแหล่งซึ่งถือเป็นที่เคารพสักการะทั้งชาวไทยและชาวลาว เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการที่ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนาร่อง ที่มีการบูรณาการหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า โรงเรียนที่
เป็ นโรงเรี ย นน าร่ องให้มีการบู รณาการจั ดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีปัจจัยเอื้อต่าง ๆ เช่น การมี
ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้มแข็ง การมีพื้นที่ ต้นทุน รวมทั้งทรัพยากรที่สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้ รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ต้นทุน ทรัพยากรในพื้นที่มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จักรากฐานของตนเอง และสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ทั้งด้านการค้าและเกษตรกรรม เป็นต้น
ส่วนในด้านภาษาและวัฒนธรรม พบว่ า ในจังหวัดนครพนมมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยกระจัดกระจายเป็น
จานวนมาก เช่น กลุ่มผู้ไท กลุ่มญ้อ กลุ่มกะเลิง กลุ่มแสก กลุ่มโส้ รวมทั้งมีกลุ่มลาว และกลุ่มเวียดนามอาศัยอยู่ใน
จังหวัดนครพนมอีกด้วย จากการที่ทีมวิจัยได้เข้าพบปะ และสอบถามข้อมูลทั้งจากโรงเรียนนครพนมวิทยา คม
(ระดับมัธยม) และโรงเรียนชุมชน้านคาพอกท่าดอกแก้ว (ระดับประถม) ทั้งสองโรงเรียน มีทั้งเด็กนักเรียนที่เป็นเชื้อ
สายไทย – อีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผู้ไท กลุ่มญ้อ กลุ่มแสก กลุ่มโส้ รวมทั้งเด็กนักเรียนจากประเทศ
เพื่อ นบ้ าน โดยเฉพาะเด็ กนั กเรี ย นที่มีเ ชื้ อ สายลาวเข้ามาเรียนด้ว ย ดั งนั้ น การให้ค วามสาคั ญกั บภาษาและ
วัฒนธรรม จึงไม่ควรให้ความสาคัญกับภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรให้ความสาคัญกับภาษาชาติพันธุ์ของผู้เรียนเป็นฐานสาคัญ แล้วจึงค่อยเชื่อมโยงสู่
ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากภาษาชาติพันธุ์เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มขนาด
ใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
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6.2 ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการศึกษา
จากการดาเนินงานวิจัยที่ผ่านมา คณะวิจัยได้มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งมีความแตกต่างในแต่ละ
พื้นที่ ดังต่อไปนี้
6.2.1 จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แท้จริงแล้วเป็นการออกแบบการศึกษา ที่เน้น “พื้นที่”
เป็นสาคัญ ซึ่งหมายความถึง คนในพื้นที่ และ บริบทต่างๆ อันเป็นต้นทุนในพื้นที่ ทั้งต้นทุนทางภาษา ต้นทุนทาง
ความสามารถพิเศษของผู้เรียน โดยพัฒนาให้ผู้เรียน/เด็กได้มีทักษะในการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจนสามารถเห็น
โอกาสและเพิ่มมูลค่าจนเกิดการสร้างรายได้ให้กับตนเองได้
คณะวิจัยได้ลงพื้นที่และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็ก เยาวชน และ
นักศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิตพิเศษจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
 พัฒนาทักษะการสังเกตการสารวจและทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนของผู้เรียน
โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยฝึกและพัฒนาทักษะการสังเกตพฤติกรรมของคนนาไปสู่การสร้างนักการ
ตลาดนักวางแผนโดยสังเกตผู้บริโภคผู้ลงทุนผู้ประกอบการต่างๆที่จะเข้ามา
 ส่ ง เสริ ม ให้ น า“ปั ญ หาจากสั ง คมจริ ง ” มาสร้ า งเป็ น ค าถามโจทย์ ปั ญ หาในชั้ น เรี ย น โดยให้
นักเรียน/นักศึกษาช่วยกันหาทางออกให้กับสังคม (เริ่มได้ตั้งแต่เด็กเล็ก-เด็กโต-อุดมศึกษา)
 สร้ างความตระหนั กการรั บ รู้และการรับมือ /จัดการด้า นมุมมองความหลากหลายทางภาษา
วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อหาโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากบริบทของผู้คนที่แตกต่างกันในจังหวัดเชียงราย (ทั้งความ
หลากหลายภายในและการรั บ มือต่อกลุ่ มนทท. แรงงานที่ไหลเข้ ามาต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่ว มอย่างสั นติไม่เสี ย
ประโยชน์)
 จัดการศึกษาที่เหมาะสมและส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาสาหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาวัฒนธรรมชาติพันธุ์เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายและความสวยงามด้านวั ฒนธรรมของกลุ่มคนต่างๆอันจะนาไปสู่
รักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
 พัฒนา“ทักษะการสื่อสาร-ภาษาแม่-ภาษาอาเซียน”โดยใช้ต้นทุนภาษาท้องถิ่นของตัวบุคคลเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็กรวมถึงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ต้นทุนภาษา-วัฒนธรรมในระดับผู้ใหญ่
เช่นทักษะในการเป็นล่าม (อาเซียน) ในโรงพยาบาล, ทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือในการสื่อสารในหน่วยงานราชการ
ทั้งหน่วยงานยุติธรรมศาลและสถานีตารวจ
 พัฒนา“แหล่งเรียนรู้ ”ด้านภาษาทั้งภาษาไทย-ภาษาเพื่อนบ้าน-ภาษาจีนเพื่อรับมือการรับเข้า ส่งออกบุคลากรระหว่างประเทศ
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 พัฒนาพื้นที่รอบด่านตามแนวชายแดน ให้เกิดศูนย์ “คัดกรองคุณภาพแรงงานไร้ฝีมือ” เพื่อการ
ส่งต่อแรงงานเข้าในประเทศไทยหรือส่งออกประเทศอื่นๆ
 พัฒนาหลักสูตรข้ามประเทศหรือการได้รับดีกรีจากทั้ง๒ฝั่งประเทศ
 สนับสนุนการสร้างโรงเรียน (กินนอน) และพัฒนาการศึกษาสาหรับเยาวชนข้ามชาติ ในเขตศก.
พิเศษ (เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและลดปัญหาการย้ายเด็กจากสถานศึกษาต่างๆ)
 วางแผนการรับมือจากการไหลบ่าเข้ามาของกลุ่ม ชาวจีน (นักลงทุนนักกว้านซื้อนักศึกษาและ
นั กท่องเที่ย ว) เช่ น การสร้ างส านั กทดสอบ/ส านักวั ดผลด้านภาษาเน้น “การสื่ อสาร-การใช้ภ าษาไทยธุรกิจ ”
(สาหรับคนจีนและชาวต่างชาติ ) หรือการเตรียมพัฒนาการศึกษาในเชิงการแพทย์รวมถึงการสร้างบุคลากรทาง
การแพทย์พยาบาลทักษะการดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลให้การรักษาแบบสากล-แพทย์ทางเลือก
6.2.2 จังหวัดนราธิวาส
ข้อเสนอแนะของนักวิจัย
1) ประเด็นหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ไม่ว่าจะเป็นสานักงาน
เขตพื้นที่ฯ หรือโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่มีการพูดถึงหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มกันค่อนข้างมากและส่วนใหญ่ก็จะ
ยึดถือดังกล่ าวว่าเป็ น หลั กสู ตรเด่น ที่ส อดคล้ องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิว าส ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ วิจัยมอง ว่า
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มยังไม่ใช่หลักสูตรที่ตรงกับแนวนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและไม่ใช่จุดเด่น
ของโรงเรียนรัฐบาลในการนาหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ เพราะอยากที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่เป็นจานวนมากและโรงเรียนดังกล่าวก็ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนศา
นาอิสลามได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจาเป็นสาหรับโรงเรียนของรัฐบาลที่จะเร่งดาเนินการเรื่องหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้ม แต่สิ่งที่จาเป็นมากกว่าคือการเร่งพัฒนาสาระวิชาสายสามัญมากกว่า
ข้อเสนอแนะของเขตพื้นที่
1) ควรมีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน การดาเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โครงการการ
จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้ม เมื่อเห็นว่าประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง หรือสามารถเรียกนักเรียนให้กลับมาเรียน
ในโรงเรียนของรัฐได้แล้ว รัฐบาลควรดาเนินการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน และไม่
อยากให้เป็นลักษณะ “ไฟไหม้ฟาง” ที่ดาเนินการสักพักและหยุดชะงัก
2) ความไม่ชัดเจนของแนวนโยบาย ทาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและโรงเรียนนานโยบายมาปฏิบัติ
ได้ไม่เต็มที่และขาดความต่อเนื่อง
3) ภาครัฐขาดการส่งเสริมและให้ความรู้ เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลมีการนา
หลักการทฤษฎีมานาเสนอให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ แต่ยังไม่มีการให้ความรู้อย่างละเอียด จึงทาให้ผู้ที่
นานโยบายไปดาเนินการยังไม่เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและไม่สามารถกาหนดทิศทางความสาเร็จได้ ส่งผลทาให้
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ความสาเร็จเชิงรูปธรรมมีน้อ ย ด้วยเหตุนี้ จึงควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และความเข้าใจที่ละเอียดและสามารถ
ปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4) รัฐบาลไม่ให้ความสาคัญกับเวลาเรียนของนักเรียน รัฐบาลควรลดภาระงานของครู (เช่นดูแล
งานการเงินและงานธุรการต่างๆ) เพื่อให้ครูมีเวลาสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ เมื่ อครูสามารถสอนนักเรียนได้เต็มที่
แล้ว เวลานานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะของโรงเรียน / มหาวิทยาลัย
1) เวลาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่เพียงพอสาหรับการบูรณาการหลักสูตรเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) นักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่ควรเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ จึงยังไม่เหมาะที่จะให้มี
การเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ยกเว้นในโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษา
3) นโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับ
โรงเรียนระดับมัธยมและระดับอาชีวะมากกว่าโรงเรียนในระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยที่
เหมาะสมและเป็นวัยที่เข้าสู่วัยแรงงาน
6.2.3 จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่จังหวัดสระแก้วมีจุดแข็งเรื่องการคมนามคม การขนส่งสินค้า เกษตรกรรม จึงควรมีการพัฒนา
ระบบการขนส่งมวลชนให้รวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น ภาคเกษตรกรรมควรมีการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร การ
สอนในระดับอาชีวะควรส่งเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าหลายกิจกรรมสามารถทาได้จริงแต่ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยอุปสรรค
เรื่องงบประมาณและขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือภาคเอกชน
จุดเด่นของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว คือ การสอนภาษา
กัมพูชา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ยังต้องการแนวทางข้อเสนอแนะทางวิชาการในการช่วยออกแบบการสอน
ภาษาที่คานึงถึงพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรม แต่ต้องทาไปพร้อมกับการสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
6.2.4 จังหวัดกาญจนบุรี
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อ สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ตามบริบทของพื้นที่
ซึ่งหมายถึงตามต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นต่างกัน ในจ.กาญจนบุรีนั้น ดังที่ทราบกันว่า
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ท่าเรือน้าลึกทวายกาลังมีการพัฒนาไปอย่างมาก และเป็นจุดสาคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มาจากประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ประเทศไทยจึงพยายามหาข้อได้เปรียบในการใช้ประโยชน์เพื่อย่นระยะเวลาในการกระจายสินค้าไปที่อื่นๆ
โดยหาพื้นที่ที่สามารถพัฒนาคมนาคมที่สั้ นที่สุด จึงเป็นเหตุให้เลือกพื้นที่ 2 ตาบลใน อ.เมืองกาญจนบุรี แต่ใน
อนาคตควรขยายไปในพื้นที่อื่นๆที่ติดกับชายแดนพม่าด้วย
คณะวิจัยได้ลงพื้นที่ และศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา
โดยได้รับเสียงสะท้อนกลับในเรื่องงบประมาณสนับสนุนมากที่สุด ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง
เท่าที่ควร เช่น โรงเรียนประถม มัธยมศึกษา ควรร่วมมือกับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เพื่อลด
ต้นทุนทางด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากแต่ละสถาบันจะมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เช่น วิชาชีพช่างต่างๆ
ผู้สอนภาษาพม่า เป็นต้น
ด้านต้นทุนภาษาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ยังไม่ได้นามาใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเท่าที่ควร จึงมี
โอกาสที่จะพัฒนาได้ต่อไป เช่น จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้สู่ภาษาไทย
(สาหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ) ควรสนับสนุนให้เด็กไทยสนใจภาษาเพื่อนบ้าน โดยจัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียน
ภาษาเพื่อนบ้าน และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้จริง หรือมีงบสนับสนุนการเรียนภาษาเพื่อนบ้านอย่างทั่วถึง พัฒนา
ทักษะภาษาเพื่ออาชีพให้มากขึ้น เชื่อแน่ว่าสถานประกอบการต่างๆต้องการผู้ที่ใช้ภาษาพพม่าในการสื่อสารเป็น
จานวนมาก แต่น่าเสียดายที่จะต้องจ้างคนจากประเทศเมียนมาร์ แทนที่จะเป็นคนไทย เพื่อให้มีอาชีพที่มีรายได้ดี
ด้านเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ และทดลองทาจริงได้ในโรงเรียน เช่น ทาอาหารขาย
กันเอง หรือทาหัตถกรรมพื้นบ้านที่ต้นทุนไม่สูง ซึ่งสามารถทาได้ในรายวิชา การงานอาชีพได้ ก็สามารถฝึกนักเรียน
ให้เป็นผู้ประกอบการได้ด้วยต้นเอง ทั้งนี้ต้องสอนให้รู้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการก่อน
การพัฒนาพื้นที่ เขตผ่านแดนพุน้าร้อน ในอนาคตจะมีผู้คนเดินทางเข้าออกจานวนมาก ควรวางแผน
รองรับ และจัดระบบให้เหมาะสม มีการคัดกรองผู้คนผ่านแดนให้เข้มงวด เพื่อลดผลเสียที่จะตามมา เช่น โรคติดต่อ
ต่างๆ
6.2.5 จังหวัดตาก
การพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม อันเป็นต้ นทุนในพื้นที่ รวมทั้งต้นทุนทางภาษาและวัฒนธรรม ต้นทุนทางความสามารถ
พิเ ศษของผู้ เ รี ย น โดยพั ฒ นาให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องทุ กฝ่ ายไม่เ ฉพาะแต่ นัก เรี ย น/ผู้ เ รี ยน ได้ มีทั ก ษะในการจั ด
การศึกษาและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว รู้คุณค่าของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถสร้างมูลค่าจากสิ่งเหล่านั้นจน
กลายเป็นผู้ประกอบการเองได้
คณะวิจัยได้ลงพื้นที่และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาสาหรับเด็ก เยาวชน และ
นักศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิตพิเศษจังหวัดตาก ดังนี้
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1. ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นสังกัดที่ดูแล
2. มีแผนรองรับผลผลิตทางการศึกษาจากสถานศึกษา เช่น ผลิตผู้เรียนออกมาแล้วไม่มีหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการรองรับ
3. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. พัฒนากาลังคนที่สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. สร้างความตระหนัก การรับรู้ และการรับมือ /จัดการ ด้านมุมมองความหลากหลายทางภาษา

วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อหาโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากบริบทของผู้คนที่แตกต่างกันในจังหวัดตาก (ทั้งความ
หลากหลายภายใน และ การรับมือต่อกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เคลื่อนย้ายเข้ามา ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม
อย่างสันติ ไม่เสียประโยชน์ ไม่อคติ ไม่ดูถูกดูหมิ่น)
6. ควรมีการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องและสอดรับกันทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้น

พื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
7. ควรส่ ง เสริ ม การรู้ เ ท่ า ทั น เรื่ อ งการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยไม่ ล ะเลยเรื่ อ งการรั ก ษา

สิ่งแวดล้อม
8. วางแผนด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กข้ามพรมแดนที่นับวันจะมีมากขึ้น

6.2.6 จังหวัดนครพนม
ข้อเสนอแนะของนักวิจัย
1) ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน ทั้งในด้านการให้ความสาคัญกับภาษา องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี้จะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่ถือเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศลาว และจะมีบทบาท
สาคัญในการค้าขายต่อไปในอนาคต
2) ควรให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับจังหวัด และระดับประเทศกับ
บุคลากร โดยเฉพาะครูซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อให้สามารถ
รู้เท่าทันและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะของเขตพื้นที่
1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน
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ข้อเสนอแนะของโรงเรียน
1) หากทางหน่วยงานราชการอยากให้มีการผลิตบุคลากร เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรตั้ง
โรงเรียนเฉพาะขึ้นมา แล้วมีการจัดการเรียนการสอนด้านนี้โดยตรง เพื่อสามารถป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หาก
นามาใช้กับหลักสูตรสามัญ จะทาให้มีข้อจากัดในด้านเกณฑ์การจบหลักสูตร
2) ควรมีการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรครูผู้สอนก่อน เพื่อให้ครูมีความมรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นเขต
พื้นที่เศรษฐิจพิเศษ หรือ ควรมีการทาความเข้าใจร่วมกันในด้านเนื้อหา เช่น เรื่องโลจิสติกส์ ควรจะเด็กได้เรียนส่วน
ไหน ประเด็นใดบ้าง เป็นต้น
6.3 ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการพัฒนาการศึกษากับข้อมูลด้านภาษาชาติพันธุ์ในรูปแบบแผนที่ภาษา
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับสังคม ภาษา และ วัฒนธรรมในพื้นที่ที่ระบุเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น
ต้น ทุน สาคัญต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูล ภาษาของผู้ เรียนจึง
นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยมีข้อมูลภาษาของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 จังหวัด ดังที่ปรากฏในบทที่ 5 ทั้งนี้จากข้อมูลด้านภาษาของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดน สามารถพิจารณาและประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้าน ภาษาและวัฒนธรรม กับ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (และการเชื่อมต่อสู่อาเซียน) ได้
เนื่องจากกลุ่มประชากรที่พูดภาษาแม่ /ภาษาท้องถิ่นบริเวณแนวชายแดนนั้นมีภาษาที่เกี่ยวโยงหรือมีสายสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายประเทศ
พื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีชายแดนติดประเทศพม่า ลาว และเชื่อมต่อสู่ประเทศจีน มีชาวไทยที่พูดภาษากลุ่ม
ตระกูลจีน-ธิเบต-พม่า ได้ เช่น กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน กลุ่มชาวไทยบนพื้นที่สูงที่พูดภาษาพม่า กะยา จิง
โพ คะฉิ่น บิซู ซึ่งเป็นภาษาเดียวกันกับประชากรในประเทศพม่า
เช่นเดียวกันกับในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ตราด รวมทั้งบางพื้นที่ในอีสานใต้ เช่น สุรินทร์
ศรีษะเกศ ซึ่งมีพื้นที่ติดประเทศกัมพูชา (เขมร) ประชากรที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้สามารถสื่อสารภาษาเขมรและภาษา
ในกลุ่ ม ตระกูล เดีย วกัน เช่ น มอญ กูย กวย ส่ ว ย ที่ เหมื อนกั บประชากรในประเทศกั มพู ช า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ ผ่านภาษา ซึ่งยังเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต
ลักษณะเดียวกันนี้เกิดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เช่น จังหวัดหนองคาย สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ที่
มีพื้นที่ติดลาวแล้วเชื่อมต่ อสู่เวียดนาม รวมถึงจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีประชาการไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู
อาศัยจานวนมากกว่า 8 แสนคน ซึ่งมีความสามารถในการสื่อสารภาษามลายู ซึ่งคล้ายคลึงกับภาษามลายูใน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ได้
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แผนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จาก www.thinkofliving.com
หากดูจากแผนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนในประเทศไทยทั้ง 10 แห่ งแล้ ว จะพบว่ามีการ
ตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจด้านต่างๆ โดยพิจารณาจาก “ต้นทุนเชิงพื้นที่” อย่างไรก็ตามหากมีการพิจารณาต้นทุนที่มอง
ไม่เห็น เช่น “ต้นทุนด้านภาษา วัฒนธรรม สายสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ ” ซึ่งแฝงอยู่ในพื้นที่ ย่อมทาให้เห็นถึง
“ศักยภาพที่สูงขึ้น” ของประชากรในเขตเหล่านี้ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางและทาให้เป้าหมายของเขต
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่ มพลังให้กับอีก 2 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่
เสาด้านการเมืองความมั่นคง (APSC) และ เสาด้านสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) นอกเหนือไปจากเสา
เศรษฐกิจ (AEC)
“ต้นทุนทางภาษาแม่ ภาษาชาติพันธุ์ ” ของประชากรในพื้นที่ตามแนวชายแดน นอกจากจะส่งผลดีต่อ
ทุกภาคธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ผ่านต้นทุนการใช้ภาษาแม่/ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ใกล้เคียง ยังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศักยภาพด้านการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
บริเวณตามแนวชายแดน โดย คานึงถึงต้นทุนทางภาษาของผู้เรียน เช่น คัดเลือกผู้เรีย นที่มีต้นทุนเดิมในภาษาแม่/
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับภาษาหลักในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาในการประกอบธุรกิจ
หรือพัฒนาทักษะอื่นเพิ่มเติม เช่น การดูแลผู้ป่วยในอาเซียน การแปลและล่ามทั้งในโรงแรงและโรงพยาบาล เป็น
ต้น โดยผู้ เรีย นกลุ่มนี้จ ะช่ว ยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาในการพัฒ นาผู้เรียนภาษาเพื่อนบ้าน ทาให้
เศรษฐกิจมีตลาดแรงงานคุณภาพสูงขึ้น
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หรือแม้กระทั่งในธุรกิจการศึกษาโดยตรง เช่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานเลือก
เรียนสายภาษาจีนจนเกิดธุรกิจการศึกษาในการแลกเปลี่ยนนักศึ กษาไทย-จีนจานวนมาก เป็นการสร้างรายได้จาก
การศึกษาและสายสัมพันธ์ไทย-จีนมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางภาษาแม่ /ภาษาชาติพันธุ์จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาศักยภาพ
ประชากรตามแนวชายแดน ในการใช้ต้นทุนที่มองไม่เห็ น ด้านภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประวั ติศาสตร์
ระหว่างประชากรของทั้งสองฝั่งแผ่นดินให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของกลุ่มสมาชิก
อาเซียนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และด้านสังคม-วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความ
แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้
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คุณชาลี สํารองทรัพย์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
คุณปราโมย์ เทพกูล (รองผู้อํานวยการ) และคณะครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560
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แนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ ชุดที่ 1
(สาหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานสถานศึกษา)
ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล.............................................................................................ตาแหน่ง.............................................................................

1.
2.
3.
4.

ท่านมีแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่
ถ้าไม่มี เพราะเหตุใดจึงไม่มี และมีแผนการจัดการอย่างไร
ถ้ามี มีอะไรบ้าง
มีในระดับใดบ้าง ? (ประถม มัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน)
- (มหาวิทยาลัย) มีคณะ/สาขา/หลักสูตร/กิจกรรม ใดบ้างที่ตอบสนองเศรษฐกิจพิเศษ
5. แผนในแต่ละระดับมีจุดเน้นหรือเป้าหมายอย่างไร
6. มีกระบวนการ/ออกแบบจัดทาแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร
7. มีการคานึงถึงต้นทุนทางภาษาและวัฒนธรรมในการวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที่หรือไม่ (คานึงถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่)
8. ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนบ้าง ?
9. ตอนนี้แผนดังกล่าวเสร็จหรือยัง (ถ้ายังไม่เสร็จ) กาลังดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
10. (ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว) เริ่มมีการใช้แผนแล้วหรือยัง หรือเริ่มมีการวางแผนการใช้แผนแล้วหรือยัง
11. โรงเรียนใดบ้าง (ในแต่ละระดับ) ที่มีการนาแผนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไปใช้ ใช้แล้ว
ผลเป็นอย่างไร ประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหน
12. เมื่อนาแผนไปใช้แล้ว เกิดผลอย่างไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขอย่างไร
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แนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ ชุดที่ 2
(สาหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/หอการค้า/อุตสาหกรรม)
ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล.............................................................................................ตาแหน่ง.............................................................................

1.
2.
3.
4.

โปรดอธิบายจุดเด่น สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดที่ได้รับเลือกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โปรดอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพปัญหาของตลาดแรงงานในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะของกลุ่มแรงงานหรือทักษะวิชาชีพของแรงงาน แบบใดบ้าง
ผู้ประกอบการต้องการให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการทางานที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างไรบ้าง
5. ผู้ประกอบการจะมีส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไรบ้าง
6. การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ในจังหวัดของท่าน) ควรเน้นเรื่องใดบ้าง หรือควรมีเป้าหมายอย่างไร
7. ควรมีการส่งเสริมเยาวชนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ในจังหวัดของท่าน) เรื่องใดบ้าง
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ภาคผนวก ค
แนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ ชุดที่ 3
(สาหรับการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
ชื่อโรงเรียน........................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล.............................................................................................ตาแหน่ง.............................................................................

1. ข้อมูลทั่วไป
 จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
 จานวนครูผู้สอนในโรงเรียน
 มีกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ ถ้ามี มีกลุ่มอะไรบ้าง จานวนเท่าไหร่
2. หลักสูตร/โครงการในโรงเรียน
 โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการศึกษาอะไรบ้าง
 โครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่โดดเด่นในโรงเรียน
3. มีหลักสูตร / โครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง มีการนาไปใช้อย่างไร ผลเป็น
อย่างไร ใช้ได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
4. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรหรือออกแบบการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไรบ้าง
5. เหตุใดโรงเรียนของท่านจึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่องในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เมื่อใช้หลักสูตรหรือจัดการศึกษาตามแนวทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
 การเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอน
 การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน (เชิงการบริหาร/ด้านบริหาร)
 การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง
 การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
7. หลักสูตร / โครงการที่โรงเรียนทามีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน, จังหวัด, ประเทศอย่างไรบ้าง
8. หลักสูตร / โครงการที่ทาอยู่ดีหรือไม่ อย่างไร มีข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่
9. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวง (ระดับนโยบาย) เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมนโยบาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร
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จ.เชียงราย

แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบสารวจฉบับนี้มี 4 ส่วน จานวนทั้งสิ้น 4 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….........................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ .............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน.................................................. ตาบล............................................................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................E-mail………………………………………………………….....….....…........
การจัดการเรียนการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระดับปฐมวัย ........... ห้อง

ระดับประถมศึกษา ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... ห้อง
236

ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน
(คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง)

ตอนที่ 2.1จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด

ตอนที่ 2.2 จานวนนักเรียนแยกตามภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพันธุ์
ภาษา
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

จีนกลาง
จีนฮ่อ
ไทลื้อ
ไทขืน
ไทใหญ่
ยอง
ว้า
ขมุ
ปะหล่อง
ลีซอ
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รวม

ภาษา
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ลาหู่
บีซู
กะเหรี่ยงสะกอ/
ปกาเกอะญอ
กะเหรี่ยงโป
ตองสู
อาข่า
อาเคอะ
ม้งดา
ม้งเขียว
ม้งน้าเงิน
ม้งขาว
ม้งลาย
เมี่ยน
ลัวะ
*ภาษาอื่นๆ (ระบุ)
..............................
*ภาษาอื่นๆ (ระบุ)
..............................
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ตอนที่ 2.3จานวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ไทย
พม่า
ลาว
กัมพูชา
อื่นๆ ระบุ
................................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจเป็นอย่างดี 

(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................
ผู้รับรองข้อมูล
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จ.นราธิวาส

แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบสารวจฉบับนี้มี 4 ส่วน จานวนทั้งสิ้น 4 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….........................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ .............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน.................................................. ตาบล............................................................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................E-mail………………………………………………………….....….....…........
การจัดการเรียนการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระดับปฐมวัย ........... ห้อง

ระดับประถมศึกษา ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... ห้อง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน
(คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง)

ตอนที่ 2.1จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

ป.3

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด

ตอนที่ 2.2 จานวนนักเรียนแยกตามภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพันธุ์
ภาษา
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

มลายู
(ปาตานี)
ไทยปักษ์ใต้
ไทยกลาง
ไทยเจ๊ะเห
(ไทยตากใบ)
ไทยพิเทน
ไทยอีสาน
มานิ (ซาไก)
โรงฮิงญา
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รวม

ตอนที่ 2.3จานวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ไทย
มาเลเซีย
จีน
อินเดีย
ปากีสถาน (ปาทาน)
พม่า
อื่นๆ ระบุ
................................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจเป็นอย่างดี 

(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................
ผู้รับรองข้อมูล
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จ.สระแก้ว

แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณา การในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบสารวจฉบับนี้มี 4 ส่วน จานวนทั้งสิ้น 4 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….........................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ .............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน.................................................. ตาบล............................................................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................E-mail………………………………………………………….....….....…........
การจัดการเรียนการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระดับปฐมวัย ........... ห้อง

ระดับประถมศึกษา ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... ห้อง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน
(คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง)

ตอนที่ 2.1จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ป.3

จานวน
ป.5
ป.6

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

ตอนที่ 2.2 จานวนนักเรียนแยกตามภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพันธุ์
ภาษา
ชั้น
อีสาน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.4

ม.1

เขมรถิ่น
ไทย
ไทยโคราช
ญ้อ
กูย-กวย
ผู้ไทย
พวน
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ตอนที่ 2.3จานวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ไทย
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
พม่า
อื่นๆ ระบุ
................................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจเป็นอย่างดี 

(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................
ผู้รับรองข้อมูล
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จ.กาญจนบุรี

แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบสารวจฉบับนี้มี 4 ส่วน จานวนทั้งสิ้น 4 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….........................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ .............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน.................................................. ตาบล............................................................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................E-mail………………………………………………………….....….....…........
การจัดการเรียนการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระดับปฐมวัย ........... ห้อง

ระดับประถมศึกษา ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... ห้อง
249

ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน
(คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง)

ตอนที่ 2.1จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด

ตอนที่ 2.2 จานวนนักเรียนแยกตามภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพันธุ์
ภาษา
ชั้น
คาเมือง(ยวน)

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

โซ่ง
พวน
ลาวอีสาน
ลาวครั่ง
ลาวตี้
ลาวเวียง
มอญ
กะเหรี่ยงสะกอ

กะเหรี่ยงโปว
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รวม

ภาษา
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ม.5

ม.6

รวม

ขมุ
อื่นๆ ระบุ
..............................

อื่นๆ ระบุ
.............................

ตอนที่ 2.3จานวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ไทย
ลาว
พม่า
จีน
อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจเป็นอย่างดี 

(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................
ผู้รับรองข้อมูล
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จ.ตาก

แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบสารวจฉบับนี้มี 4 ส่วน จานวนทั้งสิ้น 4 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….........................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ .............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน.................................................. ตาบล............................................................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................E-mail………………………………………………………….....….....…........
การจัดการเรียนการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระดับปฐมวัย ........... ห้อง

ระดับประถมศึกษา ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... ห้อง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน
(คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง)

ตอนที่ 2.1จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

ป.3

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด

ตอนที่ 2.2 จานวนนักเรียนแยกตามภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพันธุ์
ภาษา
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

กะเหรี่ยง
สะกอ (ปกา
เกอะญอ)

กะเหรี่ยง
โปว์
ม้งขาว
ม้งลาย
ลาหู่
อาข่า
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รวม

ตอนที่ 2.3จานวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ไทย
พม่า
ลาว
อื่นๆ ระบุ
................................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจเป็นอย่างดี 

(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................
ผู้รับรองข้อมูล
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จ.นครพนม

แบบสารวจการใช้ภาษาและชาติพันธุ์ของนักเรียน
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อนามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. แบบสารวจฉบับนี้มี 4 ส่วน จานวนทั้งสิ้น 4 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….........................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ .............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน.................................................. ตาบล............................................................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................E-mail………………………………………………………….....….....…........
การจัดการเรียนการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระดับปฐมวัย ........... ห้อง

ระดับประถมศึกษา ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ........... ห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........... ห้อง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน
(คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง)

ตอนที่ 2.1จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวน

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด

ตอนที่ 2.2 จานวนนักเรียนแยกตามภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพันธุ์
ภาษา
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5
ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

โส้ / โซ่
แสก
ผู้ไท / ผู้ไท
ญ้อ
กะเลิง
เวียดนนาม
อีสาน /
ลาวอีสาน
อื่นๆ ระบุ
..............................
อื่นๆ ระบุ
.............................

ตอนที่ 2.3จานวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
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รวม

สัญชาติ
ชั้น

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

จานวน
ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ไทย
ลาว
เวียดนาม
พม่า
อื่นๆ ระบุ
................................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

อื่นๆ ระบุ.
...............................................

259

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 ปัญหา (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจเป็นอย่างดี 

(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

(...............................................)
ตาแหน่ง............................................................
ผู้รับรองข้อมูล
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ภาคผนวก จ
แนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ ชุดที่ 4
(สาหรับการสัมภาษณ์กลุ่มในแต่ละจังหวัด)
กลุ่มที่ ............... จังหวัด ...........................................วิทยากรผู้ดูแลกลุ่ม..................................................
สมาชิก (ประกอบด้วย)
๑.
๒.
๓.
๔.

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
............................................................................

 ประเด็นการพูดคุยในรอบที่ 1:
ให้ตัวแทนทั้ง 4 ฝ่ายในแต่ละจังหวัด (ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ฝ่ายอุดมศึกษา และฝ่าย
สถานประกอบการ) นาเสนองานผลงานสั้นๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยตนเองในแต่ละ
จังหวัด คนละ 5 นาที รวม 20 นาที
 ประเด็นการพูดคุยในรอบที่ 2:
ให้ตัวแทนแต่ละฝ่าย บอกความต้องการที่มีต่อฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและพัฒนาในฝ่ายของตน
(อาจเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย หรือ ระบุเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตนเองได้ คนละ 5 นาที รวม 20 นาที
 ประเด็นการพูดคุยในรอบที่ 3:
ให้ทุกฝ่ายระบุเป้าหมายเร่งด่วน 3 อันดับแรกในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดของตนเอง (อาจระบุส่วนบุคคลก่อน จากนั้นนามานับความถี่เป้าหมายที่มีการกล่าวถึงมาก
ที่สุดและลาดับอื่นๆ ตามมา) คนละ 5 นาที รวม 20 นาที
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ภาคผนวก ฉ

รูปภาพกิจกรรม
การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

รูปที่ 1 คณะวิจัยและศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภู)

รูปที่ 2 คณะวิจัย ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ
262

รูปที่ 3 คณะผู้บริหารโรงเรียนนาคณะวิจัยเข้าเยี่ยมชมห้อง digital classroom ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

รูปที่ 4 คณะผู้บริหารโรงเรียนนาคณะวิจัยเดินเยี่ยมชมโรงเรียน
263

การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

รูปที่ 5 กศน.จังหวัดนครพนม

รูปที่ 6 กศน.จังหวัดนครพนม

264

รูปที่ 7 คณะวิจัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคาพอกท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

รูปที่ 8 คณะวิจัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคาพอกท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
265

รูปที่ 9 คณะวิจัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

รูปที่ 10 คณะวิจัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
266

การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

รูปที่ 11 คณะวิจัยเข้าพบผู้อานวยการสพป.สระแก้วเขต ๒

รูปที่ 12 คณะวิจัยเข้าพบคณะผู้บริหารหอการการค้าจังหวัดสระแก้ว
267

การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

รูปที่ 13 คณะวิจัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

รูปที่ 14 คณะวิจัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก
268

การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

รูปที่ 15 คณะวิจัยศึกษาดูงานและพบคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

รูปที่ 16 คณะวิจัยศึกษาดูงานและพบคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
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รูปที่ 17 คณะวิจัยศึกษาดูงานและพบคณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยน้าขาว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

รูปที่ 18 คณะวิจัยเข้าพบผู้อานวยการสพป.กาญจนบุรี เขต ๑
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รูปที่ 19 คณะวิจัยเข้าพบผู้อานวยการสพป.กาญจนบุรี เขต ๑

รูปที่ 20 คณะวิจัยเข้าพบผู้อานวยการสพป.กาญจนบุรี เขต ๑
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การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส

รูปที่ 21 คณะวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเขาตันหยง

รูปที่ 22 คณะวิจัยลงพื้นที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเพือ่ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

272

รูปที่ 23 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาตันหยงนาคณะวิจัยเยี่ยมชมโครงการฟาร์มเลีย้ งไก่ไข่

รูปที่ 24 คณะวิจัยเยีย่ มชมผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนบ้านเขาตันหยง
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รูปที่ 25 คณะวิจัยเยีย่ มชมโครงการโรตีสมุนไพรและโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านเขาตันหยง

รูปที่ 26 คณะวิจัยเข้าพบผู้อานวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตันหยง
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รูปที่ 27 คณะวิจัยเข้าพบรองผู้อานวยการสพม. ๑๕ เพื่อเก็บข้อมูล (สัมภาษณ์)

รูปที่ 28 ครูวิชาการและครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสุไหงโก-ลกนาคณะวิจยั เยี่ยมชมห้องเรียน Education Hub

275

