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การศึกษากับอาเซียน
Education and ASEAN
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
บทน�ำ

เรื่องอาเซียน (ASEAN) จัดว่าเป็นเหตุการณ์
ปัจจุบันของโลก (Contemporary World Affairs)
ที่ส�ำคัญสะท้านโลก มีผลกระทบต่อการศึกษาและการ
ศึกษาก็มีผลกระทบต่ออาเซียน การศึกษาเป็นปัจจัย
ส�ำคัญและมีบทบาทต่ออาเซียนมากจึงน�ำเสนอ ณ ที่นี้
การรวมตัวกันของสมาชิกในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้จะท�ำให้เพิม่ อ�ำนาจต่อรองให้กลุม่ ชาวอาเซียน
กลายเป็นมีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับ 2 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ จีน
และอินเดีย คิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบครึ่งของประชากรใน
ประเทศจีน หรือครึง่ หนึง่ ของประชากรในประเทศอินเดีย
ภาคการศึกษาจะมีบทบาทและจะสร้างประชาคมอาเซียน
ให้มีความแข็งแกร่งได้
การพัฒนาของอาเซียน
นับตัง้ แต่มกี ารลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” เมือ่
วันที่ 8 สิงหาคม 2510 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซียน” ก็ได้ก�ำเนิดขึ้นมา
ประเทศสมาชิกในยุคแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยมีแนวความคิด
ที่จะร่วมมือกันทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมเพือ่ สร้างความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ในภูมิภาคแห่งนี้
ต่อมาในปี 2535 ไทยได้เสนอแนวคิดต่อผู้น�ำ
อาเซียนในสมัยนัน้ เกีย่ วกับเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึง่ เป็น
ความพยายามที่จะเจรจาเพื่อลดภาษี เปิดตลาดและส่ง

เสริมการค้าระหว่างกันรวมทัง้ พยายามทีจ่ ะให้มกี ารลงทุน
ข้ามประเทศในกลุม่ อาเซียนกันเอง (สือ่ พลัง, 2556 : 40- 45)
การก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีอ�ำนาจใหม่คือ
จีนและอินเดีย ตลอดจนการเผชิญกับภัยคุกคามในรูป
แบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์
สิ่งแวดล้อม สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ โลกร้อน และอื่นๆ
ทีส่ ำ� คัญคือประเทศพัฒนาแล้วกีดกันสินค้าประเทศทีด่ อ้ ย
พัฒนา ท�ำให้ผู้น�ำของกลุ่มอาเซียนต้องพยายามมองหา
ประสิทธิภาพจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
อ�ำนาจต่อรอง ดังที่ประชาคมยุโรปกระท�ำมาก่อนแล้ว
ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งอาเซียน
ผู้น�ำของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรอง “วิสัยทัศน์
อาเซียน” (ASEAN Vision) โดยเห็นพ้องกันในวิสัยทัศน์
ร่วมของอาเซียนในอันที่จะเป็นวงสมานฉันท์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก
มีการใช้ชวี ติ ในสภาพทีม่ สี นั ติภาพและความเจริญรุง่ เรือง
เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่มีพลวัต และเป็นประชาคมที่
มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน
ปัจจุบนั จะได้ยนิ ค�ำว่าอาเซียนกันอยูท่ วั่ ไป อาเซียน
หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)
ถ้านับรวมติมอร์ด้วย ก็มี 11 ประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียน หมายถึง ประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำ� นวน 10 ประเทศได้แก่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย บรูไนดารุสซาลาม

อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราช
อาณาจักรกัมพูชา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยัง
มีประเทศติมอร์อีกประเทศหนึ่งที่จะเข้าร่วมสมาคมด้วย
(กฤษณ์กร วงศ์ไทย, 2556: 10)
ประชาคมยุโรปประสบความส�ำเร็จเป็นตัวอย่าง
มาก่อนแล้ว ชาวประชาคมอาเซียนจึงคาดหวังว่าคงจะไป
ได้สวยเช่นกัน แท้จริงเป็นเพียงอุดมคติ เป็นปณิธานที่มี
ปัจจัยจูงใจให้ฝนั หวานอยูม่ าก เช่นเป็นภูมภิ าคทีอ่ ดุ มด้วย
วัตถุดิบธรรมชาติ พร้อมๆกันนั้นก็มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า
มากมาย จึงขอกล่าวไว้แต่เบือ้ งต้นว่า ASEAN เป็นเหรียญ
สองหน้ามีทั้งหัวและก้อย
เมื่อปี 2546 ผู้น�ำอาเซียนได้เห็นพ้องกันที่จะจัด
ตัง้ ให้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political- Security Community – ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
– AEC) และประชาคมสังคม- วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio- Cultural Community – ASCC) (จารุวรรณ
เจตเกษกิจ. 2555 : 30)
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12
ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ ผู้น�ำประเทศอาเซียนตกลงที่จะ
เร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพือ่ ให้ประชาคมอาเซียนปรากฏ
ผลให้เห็นเป็นรูปธรรมที่มีความจริงจังขึ้นและมีบทบาทที่
เข้มแข็งในเวทีโลกที่เต็มไปด้วยโอกาส
ในบรรดาเสาหลักทัง้ 3 ทีส่ ร้างมาให้เป็นโครงสร้าง
หลักประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเป็นเสาหลักทีผ่ คู้ น
ในสังคมไทยให้ความส�ำคัญน้อยกว่าอีก 2 เสาหลักทั้งๆ
ที่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตจิตใจ ความรู้สึก
นึกคิด วิถีชีวิตการไปมาหาสู่ การเปลี่ยนความคิดให้มีจุด
ร่วมเดียวกันทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นพื้นฐาน
ของการสร้างความเป็นกลุ่มชนที่มีวิสัยทัศน์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และมีความเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถผสาน
ความหลากหลายให้กลายเป็นหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ดังนั้น จึงไม่อาจเร่งรัดให้เกิดสัมฤทธิผลได้ภายในระยะ
เวลาอันสัน้ เพราะการพัฒนาคนให้มจี ติ ส�ำนึกร่วมและการ
สร้าง อัตลักษณ์อาเซียนไปบนความหลากหลายนัน้ จ�ำเป็น
ต้องอาศัยการก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ เป็นสภาพ
แวดล้อมของกันและกันในการสร้างสมาชิกของสังคม
อาเซียนให้มีคุณภาพดังเช่นที่วาดหวัง
กลไกสร้างเยาวชนให้เป็นคนของอาเซียน
ประเทศไทยได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 15 และการประชุมสุดยอด
ที่เกี่ยวข้อง ณ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และอ�ำเภอชะอ�ำ  จังหวัดเพชรบุรีเมื่อ ตุลาคม 2552
การประชุ ม ครั้ ง นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปฏิ ญ ญาชะอ� ำ - หั ว หิ น
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อ
บรรลุประชาคมอาเซียนทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปัน ทีม่ สี าระ
ส�ำคัญของปฏิญญาได้แก่
1. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมือง
และความมั่นคง
อาเซียนจะสนับสนุนความเข้าใจและความ
ตระหนักรับรู้เรื่องกฎบัตรอาเซียน เคารพในสิทธิมนุษย
ชน และค่านิยมในเรือ่ งแนวทางสันติภาพในหลักสูตรของ
โรงเรียน สนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรู้ใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
ในภูมิภาคในหมู่อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมโครงการแลก
เปลีย่ น และการจัดตัง้ ข้อมูลพืน้ ฐานออนไลน์เกีย่ วกับเรือ่ ง
นีจ้ ดั ให้มกี ารประชุมผูน้ ำ� โรงเรียนอย่างสมาํ่ เสมอในฐานะ
ที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ห ลากหลาย การสร้ า ง
ศักยภาพและเครือข่ายรวมทัง้ ยอมรับการด�ำรงอยูข่ องเวที
โรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia
School Principals’ Forum : SEA- SPF) และอาเซียน
จะรับรองการมีอยูข่ องโครงการอืน่ ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น
การทัศนศึกษาโรงเรียนอาเซียน โครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนนักศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียน
ด้านวัฒนธรรม การประชุมสุดยอด เยาวชนนักศึกษาระดับ
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มหาวิทยาลัยอาเซียน การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน
- สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี พ ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนโดย การสนับสนุนการศึกษาส�ำหรับทุกคน
- จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม วิ จั ย ทางด้ า นการศึ ก ษา
อาเซียนเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจยั และพัฒนา
ในภูมิภาคให้เป็นเวทีส�ำหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิก
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ของภูมิภาค
- สนับสนุนความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ใน
ประเด็นและเรือ่ งรวมต่างๆ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในภูมภิ าค
อาเซียนโดยการบูรณาการให้อยู่ในหลักสูตรในโรงเรียน
และการมอบรางวัลโรงเรียนสีเขียวอาเซียน
- เฉลิมฉลองวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ใน
โรงเรียนโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ผ่านกิจกรรมทีห่ ลาก
หลาย เช่น การร้องเพลงชาติอาเซียน การจัดการแข่งขัน
เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน การจัดแสดง
เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์อนื่ ๆ ของอาเซียน การจัดค่าย
เยาวชนอาเซียน เทศกาลเยาวชนอาเซียนและวันเด็ก
อาเซียน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบที่จะเสนอให้
รัฐสมาชิกอาเซียนแบ่งปันทรัพยากรแก่กัน และพิจารณา
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านการศึกษาของภูมิภาค
2. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ
อาเซี ย นจะพั ฒ นาทั ก ษะแต่ ล ะประเทศ
สมาชิกเพือ่ ช่วยสนับสนุนการมุง่ ไปสูก่ ารจัดท�ำการยอมรับ
ทักษะในอาเซียนด้านการสนับสนุน อาเซียนจะสนับสนุน
และขับเคลือ่ นความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้ดขี นึ้
โดยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของอุปกรณ์
สารนิเทศด้านการศึกษาทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนจัดหาได้
รวมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในภูมิภาค
อาเซี ย นโดยผ่ า นกลไกความร่ ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะต้องด�ำเนินควบคู่
ไปกับความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐาน
ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ
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นอกจากนี้ อาเซียนจะพัฒนามาตรฐานด้านอาชีพ
บนพืน้ ฐานของความสามารถในภูมภิ าคอาเซียนโดยมุง่ ไป
ทีก่ ารสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ให้สามารถ
แข่งขันได้ทง้ั ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก และเพือ่ สนอง
ตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยประสาน
กับกระบวนการกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
แรงงาน
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานของความคิดในการพัฒนาบริบท
ของการศึกษาอาเซียนเพือ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขอ
อนุญาตน�ำข้อเขียนจาก “การศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพือ่ การรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” ซึ่งให้สาระความรู้ไว้ดังนี้ (พรพิมล เมธิรานันท์
บก. 2555 : 254- 257)
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) มีความน่าสนใจและท้าทาย
มาก จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเป็นตลาด
เดียวและฐานการผลิตร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดย
การสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเพื่อ
ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและ
แรงงานฝี มื อ อย่ า งสะดวกและเสรี ม ากขึ้ น อาเซี ย น
พยายามด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมี
ฝีมืออย่างเสรี (Free Flow of Skilled Labor) โดยร่วม
มือที่จะสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนของแรงงานมีฝีมือ และ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั แรงงานมีฝมี อื ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
มาตรฐานที่ก�ำหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายไปท�ำงานใน
กลุม่ ประเทศสมาชิกให้งา่ ยขึน้ (รัชนี พันธ์รงุ่ จิตติ และภัชภิ
ชา กฤษ์สิรินุกูล, 2556 : 20)
อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ มีจำ� นวนประชากร
ประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่ก�ำลังได้รับ
ความสนใจจากนานาประเทศ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์มีสัดส่วนการประกอบอาชีพภาคบริการ
มากกว่าร้อยละ 50 ของภาคเศรษฐกิจทัง้ ประเทศในขณะ
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ที่ประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว
พม่า และเวียดนาม) มีสัดส่วนการประกอบอาชีพในภาค
เกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 50 ของภาคเศรษฐกิจทั้ง
ประเทศ ประเทศสิงคโปร์จ้างงานที่ประกอบวิชาชีพมาก
ทีส่ ดุ ประมาณร้อยละ 36 ของการจ้างงานทัง้ ประเทศ รอง
ลงมาได้แก่ มาเลเซีย (21) ไทย (8) และฟิลิปปินส์ (7)
ประเทศในกลุ่ม CLMV นั้นสัดส่วนการจ้างงานส่วนใหญ่
อยู่ในอาชีพเกษตร ประมง และป่าไม้
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของสถาบั น
พัฒนาการบริหารจัดการระหว่างประเทศ (International Institution of Management Development
: IMD) ทัง้ หมด 58 ประเทศ พบว่าประเทศสิงคโปร์มคี วาม
สามารถในการแข่งขันเป็นล�ำดับที่ 1 ส่วนความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยนั้น อยู่ในล�ำดับกลาง ๆ
ตํ่ากว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน มีความสามารถ
ในหลายๆ ด้านอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทย ได้แก่
ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ ด้ า น
ประสิทธิภาพของเอกชน และด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เมือ่
เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
กับประเทศในอาเซียน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักทั้ง
4 กลุม่ ข้างต้น พบว่าล�ำดับของประเทศไทยดีกว่าประเทศ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในทุกๆ ด้าน ในขณะที่ล�ำดับ
ของประเทศสิงคโปร์กด็ กี ว่าประเทศไทยในทุกด้านเช่นกัน
ส�ำหรับประเทศมาเลเซียนั้น ด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เท่านั้นที่ประเทศไทยดีกว่า แต่ปัจจัยที่เหลือไม่ว่าจะเป็น
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของภาค
เอกชนและด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ประเทศมาเลเซียอยูใ่ น
ล� ำ ดั บ ที่ ดี ก ว่ า ประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก นอกจากนี้
World Economic Forum จัดล�ำดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันจากการส�ำรวจทั้งหมด 139 ประเทศ พบว่า
สิงคโปร์ อยู่ในล�ำดับที่ 3 แต่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนนั้น
อยูใ่ นอันดับทีห่ า่ งจากสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ซึง่ อันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่มากกว่า 25
ขึน้ ไป ส่วนขีดความสามารถด้านก�ำลังคนนัน้ ไม่วา่ จะเป็น

ในด้านทักษะของแรงงานในประเทศยังคงอยู่ในอันดับที่
ตามหลั ง ประเทศอื่ น ในอาเซี ย น หากไม่ นั บ รวมกลุ ่ ม
CLMV
ขีดความสามารถด้านการศึกษาของประเทศใน
อาเซี ย น จากการจั ด ล� ำ ดั บ ของ World Economic
Forum พบว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ อี ตั ราการ
เรียนต่อในทุกระดับการศึกษาอยูใ่ นอันดับทีส่ งู กว่าประเท
ศอื่นๆ ในอาเซียน ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อยู่ในอันดับที่ไม่เกิน
50 ส่วนประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ ไม่ตํ่ากว่า 50 นอกจากนี้
ขีดความสามารถทางด้านการศึกษาในเรื่องคุณภาพของ
ระบบการศึกษาในภาพรวมประเทศสิงคโปร์กอ็ ยูใ่ นล�ำดับที่ 1
รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย บูรไน อินโดนีเซีย และไทย
นอกจากนี้ คุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านคณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ และคุณภาพของ Business School นั้น
ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นผู้น�ำทั้งในระดับอาเซียนและใน
ระดับโลกเช่นกัน ส่วนประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอยู่ใน
ล�ำดับทีห่ า่ งจากสิงคโปร์เป็นอย่างมาก แสดงว่าการศึกษา
ของสิงคโปร์ดี มีผลให้ทุกอย่างดี ฉะนั้น การศึกษาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ภาพรวมของระบบการศึกษาของประเทศใน
กลุม่ อาเซียน แบ่งเป็นการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่มลี กั ษณะครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากข้อมูลพืน้ ฐาน
ในด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ พบว่าประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพราะการศึกษานัน้
มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น
หากเปรียบเทียบการศึกษาระดับต่างๆ ของไทย พบว่าใน
การศึกษาระดับประถมวัยและขัน้ พืน้ ฐานมีความก้าวหน้า
ในการด� ำ เนิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาในระดั บ หนึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน ยกเว้น สิงคโปร์
ที่ค่อนข้างก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
15
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ผลกระทบจากการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรี
ของ 7 วิชาชีพภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนั้น ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรี โดยอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
แรงงานมีฝีมือที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก�ำหนดให้
สามารถเคลื่อนย้ายไปท�ำงานในกลุ่มประเทศสมาชิกให้

ง่ายขึ้น ส่วนวิชาชีพที่ประเทศไทยได้ลงนามภายใต้ข้อ
ตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements : MRAs) ไปแล้ว ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ บัญชี
สถาปนิก วิศวกร พยาบาลและนักส�ำรวจ โดยสรุปผลกระ
ทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีของ
7 วิชาชีพภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย แบ่งเป็นข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อได้เปรียบเสียเปรียบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ
1. ระบบการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 1. คนไทยมักมีนิสัยรักความสะดวกสบาย และไม่ชอบ
ประเทศในอาเซียน แล้ว เห็นว่ายังอยู่ในแถวหน้า
การเปลีย่ นแปลงจึงไม่อยากย้ายไปท�ำงานต่างประเทศ
เหมือนบางประเทศในอาเซียน
2. คุณภาพการศึกษาไทย ใน 7 วิชาชีพอยู่ในระดับแถว 2. ภาษายังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อการเคลือ่ นย้าย
หน้าในอาเซียน
แรงงานของคนไทย
3. ประเทศไทยมีระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการ 3. เด็กไทยยังคงขาดทักษะพืน้ ฐาน เช่น ทักษะในการคิด
ศึกษาที่ดี
วิเคราะห์ ท�ำให้เสียเปรียบชาติอื่นๆ
4. ศั ก ยภาพของแรงงานไทยนั้ น สามารถสู ้ ไ ด้ กั บ ต่ า ง 4. นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
ประเทศ
แรงงานยังคงไม่มีความชัดเจน
5. โดยทัว่ ไปค่าจ้าง ค่าตอบแทนสวัสดิการในประเทศใน 5. ระบบการศึกษาไทยยังคงเป็นปัญหาหลักท�ำให้ไทย
อาเซียน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ขาดแรงงานทักษะระดับกลาง และค่านิยมของคนไทย
ประเทศไทยแล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
ที่เน้นให้ลูกหลานเรียนสูงๆ
6. พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพต่างๆ ยังเป็นสิง่ 6. รั ฐ บาลยั ง คงไม่ ค ่ อ ยเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในสมาคม
ทีป่ กป้องผูป้ ระกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตราบใดทีย่ งั
วิชาชีพ
ไม่มีการแก้ไขกฎหมายนี้
7. ในด้านยุทธศาสตร์การเคลื่อนย้ายแรงงาน ไทยยังคง
เน้นเชิงรับมากว่าเชิงรุก
8. แม้ว่าสภาวิชาชีพต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรือ่ งการเคลือ่ นย้ายแรงงานเป็นอย่างมาก แต่สมาชิก
กลับให้ความสนใจ/ตื่นตัวน้อยมาก
ที่มา: พรพิมล เมธิรานันท์. (2555 : 256)
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การวิเคราะห์การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคนของประเทศไทยพบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค ในการรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ (พรพิมล เมธิรานันท์. 2555 : 256)
จุดแข็ง (S- Strength)
1. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ยังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเทศอยู่เช่นเดิม
2. นโยบายของรัฐทีเ่ น้นเรือ่ งการเป็นประชาคม
อาเซียนได้จัดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนอย่างชัดเจน
3. มี ห ลั ก ประกั น ทางกฎหมายทั้ ง พระราช
บัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ก�ำหนดให้ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน อาทิ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
4. คุณภาพการศึกษาของบุคลากรของไทยใน
7 วิชาชีพที่ได้ท�ำ  MRAs ไว้อยู่ในระดับแนวหน้าของ
อาเซียนและสากล
5. ประเทศไทยมีระบบมาตรฐานวิชาชีพรองรับ
การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
6. หลักสูตรและนโยบายทางการศึกษาของไทย
มีคณ
ุ ภาพดีเป็นทีย่ อมรับและได้รบั การน�ำไปใช้ในประเทศ
เพื่อนบ้านหลายประเทศ
จุดอ่อน (W-Weakness)
1. ช่องว่างของรายได้ของประชากรค่อนข้าง
สูงส่งผลต่อความไม่เสมอภาคทางการศึกษาโดยเฉพาะ
ชนบทและเมือง
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการ
ศึกษายังไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาก�ำลังคน
ยังไม่ได้น�ำเอาแผนในระดับชาติไปปฏิบัติในระดับหน่วย
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กฎระเบี ย บบางอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อนย้าย เสรียังไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
อีกทั้งการแก้ไขยังต้องใช้เวลาหลายปี

5. จากการประเมินของ สมศ. และการทดสอบ
ต่างๆ ทั้งในประเทศ (เช่น O- NET เป็นต้น) และระหว่าง
ประเทศ (เช่น Program for International Student
Assessment : PISA เป็นต้น) พบว่าความสามารถ
พื้นฐานทางด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ทักษะจ�ำเป็นในการท�ำงานของนักเรียนไทยยังอยูใ่ นระดับ
ที่ไม่ดีนัก
6. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษของเยาวชนและก�ำลังแรงงานค่อนข้างตํ่า
โอกาส (O- Opportunity)
1. การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนท�ำให้
นักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้นและเป็น
โอกาสให้แรงงานไทยสามารถไปท�ำงานยังต่างประเทศใน
ธุรกิจที่คนไทยเป็นเจ้าของได้มากขึ้น
2. การรวมตัวของประชาคมอาเซียนก่อให้เกิด
ตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ โ ดยเฉพาะตลาดแรงงาน ท� ำ ให้
สามารถดึงดูดการลงทุนของประเทศที่พัฒนาแล้วเข้ามา
สู่อาเซียน
3. การรวมตัวของประชาคมอาเซียนก่อให้เกิด
การแลกเปลีย่ นบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชียวชาญใน
อาเซียนที่ไทยต้องการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
4. การรวมตัวของประชาคมอาเซียนกระตุน้ ให้
เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เข้าสู่ความเป็นสากล
ทัง้ ในเรือ่ งองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาต่างๆ ภาษาและวัฒนธรรม
ตลอดจนการเป็นบุคคลในยุคโลกาภิวัตน์
อุปสรรค (T-Threat)
1. ประเทศสมาชิกบางประเทศในอาเซียนมี
คุณภาพการศึกษาสูงกว่าประเทศไทย อาจจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายผู้เรียนออกไปยังประเทศนั้นๆ
2. ผู ้ จ บการศึ ก ษาในบางสาขาของประเทศ
สมาชิ ก ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง กว่ า ประเทศอื่ น อาจจะเข้ า มา
แสวงหาผลประโยชน์ในตลาดแรงงานไทย
3. แรงงานในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นบาง
ประเทศมีความสามารถทางภาษาอังกฤษและมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานสูงกว่าแรงงานไทย ท�ำให้แรงงานไทยอาจจะ
เสียเปรียบในการแข่งขัน
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4. ยังไม่มีการก�ำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
อาเซียน (ASEAN Qualification Framework : AQF)
ทีเ่ ป็นรูปธรรมท�ำให้ขาดหลักเกณฑ์ทเี่ ป็นมาตรฐานยอมรับ
ร่วมกัน
3. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและ
วัฒนธรรม
3.1 พัฒนาเนื้อหาสาระร่วมในเรื่องอาเซียน
ส�ำหรับโรงเรียนเพือ่ ใช้อา้ งอิงส�ำหรับการฝึกอบรมและการ
สอนของครู อาจารย์
3.2 เสนอให้ มี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาด้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัย
3.3 เสนอให้มีภาษาประจ�ำชาติอาเซียนให้
เป็นภาษาต่างประเทศวิชาเลือกในโรงเรียน
3.4 สนับสนุนโครงการระดับภูมภิ าคทีม่ งุ่ เน้น
การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน
ทั้ ง หมดนี้ คื อ ความมุ ่ ง มั่ น และข้ อ ผู ก พั น ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการศึกษาเพือ่ ให้เกิดประชาคมอาเซียนทีม่ พี ลวัต เป็น
ประชาคมที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เป็ น ประชาคมของ
ประชาชนอาเซียนและเพือ่ ประชาชนอาเซียนอย่างแท้จริง
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเปิดเสรี ด้วย
การจัดตัง้ โรงเรียนมัธยมซึง่ อยูต่ ะเข็บชายแดนจ�ำนวน 54
โรงเรียน และจัดตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษาเพือ่ ให้ขอ้ มูลความ
รูเ้ กีย่ วกับอาเซียนในโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อม ขณะเดียวกัน
ก็ เ ริ่ ม สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ชุ ม ชนอย่ า งค่ อ ยเป็ น
ค่อยไป
นอกจากนโยบายการด�ำเนินงานตามปฏิญญา
อาเซียนด้านการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญมาก
ต่อการเข้าร่วมเป็นพลเมืองอาเซียน ทั้งทักษะการสื่อสาร
(Connection) ผ่านภาษา ทีต่ อ้ งสร้างให้เข้มแข็งทัง้ ภาษา
แม่ ภาษาของอาเซียนรวมถึงภาษากลางคือ ภาษาอังกฤษ
และภาษา IT ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative) คิดแก้
ปัญหา คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ และทักษะ
18

ความร่วมมือ (Collaboration) ทัง้ ร่วมคิดร่วมท�ำ รวมตัว
กันเรียนรู้ และร่วมกันท�ำงาน ที่เยาวชนไทยยังต้องเดิน
ทางอีกไกล
ความร่วมมือทางด้านการเมือง – ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคม – วัฒนธรรม ด้วยความรูส้ กึ เป็นหนึง่
เดียวกันของภูมภิ าคอาเซียนจะเกิดขึน้ ได้ ต้องอาศัยกลไก
ส�ำคัญ คือ ภาคการศึกษาในการสร้างคุณภาพ “พลเมือง
อาเซียน” (บุรณี ทรัพย์ถนอม, 2556 : 23- 27)
การรวมกลุม่ เป็นประชาคมอาเซียน ท�ำให้ “อาเซียน”
มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล เป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทต่อสูผ้ ลักดัน
ในเวทีโลกในนามกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยแบ่งโครงสร้าง
การรวมกลุ่มเป็น 3 คณะใหญ่ คือ ประชาคมความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการพัฒนาทั้งสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองไปพร้อมกัน ลดปัญหาเรือ่ งเขตแดนทางการ
เมืองการปกครองทีเ่ ป็นอุปสรรคขวางกัน้ ในการพัฒนา ดัง
ค�ำขวัญของประชาคมอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัต
ลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity,
One Community) มีผลกระทบต่อการศึกษา (พัชราภ
รณ์ ปัญญาวุฒิไกร, 2556 : 245)
การเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน องค์ความรู้ ภาษา
วัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียนเป็นปรากฏการณ์
ส�ำคัญทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 ความพร้อมในกา
รบูรณาการความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย รวมถึงการเรียน
รู้ในความเหมือนและความแตกต่างในมิติทางวัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆ จึงมีความส�ำคัญอย่างลึกซึ้ง ต่อ “หนึ่ง
อัตลักษณ์” (One Identity) เนื่องจากบริบททางสังคม
และความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในกลุ ่ ม ประเทศ
อาเซียน สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการศึกษา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
อินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม รัฐมนตรีของประเทศ
อาเซียนอีก 9 ประเทศ เน้นยํา้ ความส�ำคัญของการด�ำเนิน
โครงการและกิจกรรมภายใต้อาเซียนได้แก่ โครงการแลก
เปลี่ยนนักเรียนการถ่ายโอนหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายของนักเรียนและนักศึกษาในภูมิภาค การจัด
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ท�ำเอกสารต้นฉบับหลักสูตรอาเซียน การสนับสนุนให้มี
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดย
เฉพาะในหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นต้น และ ได้น�ำ
เสนอแนวคิด ASEAN Single Window การส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายของนักเรียนในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการ
เฉพาะในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จึงควรขยายการ
ด�ำเนินการให้มากขึน้ โดยการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติเพือ่ น�ำไปสู่
การยอมรับร่วมกันเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิ องภูมภิ าค
ทั้งนี้ อาเซียนควรมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์
ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ในการพัฒนาต�ำราและ สื่อการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู ้ ใ น
ภูมิภาค นอกจากนี้ ประเด็นที่อาเซียนจะต้องค�ำนึงถึงคือ
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล และวรมน เนาว
โรจน์, 2555 : 23- 25)
การเปิดตัว ASEAN Curriculum Sourcebook
ซึง่ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ครูใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการสอนเรือ่ ง
อาเซียนในสถานศึกษา สาระส�ำคัญ 5 หัวข้อ ได้แก่ Knowing
ASEAN, Valuing Identity and Diversity, Connecting
Global and Local, Promoting Equity and Justice,
Working together for a Sustainable Future สาขา
วิชาที่ก�ำหนด ได้แก่ History and Social Studies,
Science and Mathematics, Civics and Moral
Education, Languages. Arts, Health and Physical
Education. Technology Education และจ�ำแนกตาม
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ประเทศสมาชิกจะได้น�ำไป
ปรับใช้ในประเทศต่อไป
ประเทศทีร่ บั ด�ำเนินการได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน
ดารุสซาลาม อินเดีย ญีป่ นุ่ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลปิ ปินส์
และสิงคโปร์ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกประเทศด�ำเนิน
โครงการตามข้างต้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการ
ศึกษาระหว่างกัน (จินตนา มีแสงพราว, 2556 : 37- 40)

ทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ไทยและอินโดนีเซีย
1. อินโดนีเซียขอให้ประเทศไทยส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีการถ่ายโอนหน่วยกิต รวมทั้ง
เสนอให้ประเทศไทยเลือกมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย
2. อินโดนีเซียเสนอความร่วมมือด้านอิสลาม
ศึกษาในระดับโรงเรียนแก่ประเทศไทยโดยจะจัดส่งครู
พร้ อ มจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งมายั ง ประเทศไทย
ซึ่ ง อิ น โดนี เ ซี ย ประสบผลส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น การกั บ
ฟิลิปปินส์
ข้อ 1. เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
จึงน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง แต่ข้อ 2. น่าจะคิดทบทวนให้ดี
หลายๆ ครัง้ เพราะคนไทยทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามแตกฉาน
ในพระคัมภีร์มีอยู่แล้ว สามารถจัดท�ำหลักสูตรได้เอง
เพื่อสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทย
เพราะหลักสูตรการศึกษาเป็นเรือ่ งอ่อนไหว ละเอียดอ่อน
อีกประการหนึง่ ประเทศไทยเปิดกว้าง อิสรเสรีในเรือ่ งการ
เลือกนับถือศาสนาอยูแ่ ล้ว ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติ
ส่วนไทยขอให้อนิ โดนีเซียสนับสนุนโครงการแลก
เปลีย่ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและส่งเสริมการถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย และขณะ
นีป้ ระเทศเวียดนามได้เข้าร่วมโครงการด้วยแล้ว โครงการ
นี้มีเป้าหมายจะขยายให้ครบ 10 ประเทศภายในปี 2558
(เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์, 2555: 66- 82)
ทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ไทยและเมียนมาร์
- เมียนมาร์เสนอขอความร่วมมือจากไทยในเรือ่ ง
การพัฒนาครู และขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจากไทยและแสดงความสนใจทีจ่ ะเรียนรู้
เกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนเอกชนจากไทย
- ไทยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านหลักสูตรเพื่อช่วยด�ำเนินการในการปรับระบบการ
ศึกษาของเมียนมาร์จากสามปีเป็นสี่ปี และขอความร่วม
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มือเมียนมาร์ในการจัดส่งอาจารย์เพือ่ มาสอนในมหาวิทยาลัย
ของไทยในจ� ำ นวนที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และไทยยิ น ดี จ ะส่ ง
อาจารย์ไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเมียนมาร์ด้วย
รวมทัง้ เสนอขอให้เมียนมาร์สนับสนุนการส่งนักศึกษาเพือ่
สมัครรับทุนภายใต้โครงการ GMS มากขึน้ (เกสรา ภูแ่ ดง,
2555: 27) การอาชีวศึกษาของประเทศไทยต้องเร่ง
วางแผนเตรียมก�ำลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็นด้านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
สร้ า งทั ก ษะความรู ้ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาด
แรงงานที่ส�ำคัญคือการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่าง
ประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วิลา
วรรณ ชาวดง. 2558)
สรุปว่า ASEAN ใด้จะเริ่มบทบาทเต็มตัว การ
ศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดส�ำหรับพัฒนาคน พัฒนา
ประเทศ เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข
หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ทั้งของเอกชนและของ
รัฐพึงตระหนักรู้ ช่วยกันสนับสนุนเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับ ASEAN โดยเร่งด่วนพัฒนาการศึกษา บูรณาการ
หลักสูตรให้ทันเหตุการณ
เอกสารอ้างอิง
1. กฤษณ์กร วงศ์ไทย. “รู้เข้าใจประชาคมอาเซียน,” อนุ
สารอุดมศึกษา. 39, 128 (ตุลาคม 2556) : 10.
2. จารุวรรณ เจตเกษกิจ. “พม่ากับ AEC,” วารสาร
อุตสาหกรรมสาร. 54, 2 (มีนาคม-เมษายน 2555)
:30.
3. จินตนา มีแสงพราว. 2556. “รอบด้าน ก า ร ศึ ก ษ า
ระบบการศึกษาของบรูไน,” วารสารข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา. 33, 4 (2556) : 37- 40.
4. บุรณี ทรัพย์ถนอม. 2556. “วัฒนธรรม : เรียนรู้สู่
อาเซียน.” สารรักษ์วัฒนธรรม. 8, 12 (มกราคมมิถุนายน) 2556 : 23- 27.
5. พรพิมล เมธิรานันท์. 2555. การศึกษาเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อ
20

การรองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบ
6. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร. 2556. เปิดชีวิตอ่าน
เพือ่ นบ้าน. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู,้
2556.
7. พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล และ วรมน เนาวโรจน์. 2556.
“การประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียน,” วารสารความ
ร่วมมือ ระหว่างประเทศ. 9, 3 (กันยายน 2556) :
23- 25.
8. รัชนี พันธ์รงุ่ จิตติ และภัชภิชา ฤกษ์สริ นิ กุ ลู . “AEC&ME,”
MBA. 170, 15 (ตุลาคม 2556) : 20.สื่อพลัง. “เข็ม
ทิศการศึกษาสู่อาเซียน,” วารสารสื่อพลัง. 21, 1
(มกราคม- มีนาคม 2556) : 40- 45.
9. วิลาวรรณ ชาวดง. 2558. การศึกษาความพร้อมใน
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธั น วาคม
258.
10. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์. การศึกษาการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติของ ประเทศไทย: เชื่ อ มโยงกั บ
กรอบคุณวุฒิอาเซียน. กรุงเทพฯ: กลุ่มนโยบายการ
ศึ ก ษาเพื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คน, 2555
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: กลุม่ นโยบายการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ. 2555.

