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บทบรรณาธิการ 

 

 ในอนาคตอันใกล้นี้  ไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน ซึ่งจะเป็นได้อย่างสมบูรณ์เต็มความภาคภูมิหรือไม่นั้น 

ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ตนเองและการยอมรับความแตกต่างของเพื่อน

บ้านท้ังในแง่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม

ภายใต้บริบทของประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ร่วมสมัย   

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนสามารถท าได้หลายระดับ ท้ังภาครัฐโดยกระทรวงการ

ต่างประเทศได้พยายามจัดต้ังกลุ่มงานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ท้ังด้ านการท างานในเวทีระหว่ างประ เทศ  พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน รวมท้ังการจัดต้ังเครือข่ายศูนย์

อาเซียนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ   

          ในด้านการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน พบว่ามีการ

สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

สร้างประชาคมอาเซียนผ่านสื่อและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สื่อ

สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รวมท้ังการจัดสัมมนาในเวที

ต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาท่ีอาจเกิดได้ในอนาคต  

วารสารสังคมมนุษย์ฉบับนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อม

รูปแบบหนึ่งท่ีต้องการเปิดมุมมองเกี่ยวกับอาเซียนในแง่ต่างๆ เป็น

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดค าถาม การค้นคว้า หรือ

การอภิปรายต่อไป  
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ชาตนิยิมกบัการเขา้สูป่ระชาคม

อาเซยีน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว 

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

  

 บทความนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาใน

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ต่อด้วยแนวคิด

ชาตินิยมและก าเนิดชาตินิยมในประเทศ

ไทย โดยท้ายที่สุดจะน าเสนออุปสรรคของ

แนวคิดชาตินิยมกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

ความเปน็มาในการจดัตัง้ประชมคมอาเซยีน 

อาเซียน (ASEAN) หรือ  สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of South East Asian 

Nations) เ ป็นองค์กรระหว่างประเทศที่

ก่อตั้ งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 

Declaration)  หรื อ  ปฏิญญาอาเซียน -
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(ASEAN Declaration) ที่วังสราญรมย์ ใน

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นการก่อตั้ง

จากผู้แทนทั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และไทย ในเวลาต่อมามีประเทศที่เข้าเป็น

สมาชิกอาเซียนเพิ่มเติมได้แก่ ประเทศ

บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า 

และกัมพูชาตามล าดับ ปัจจุบันอาเซียนมี

สมาชิกทั้งสิ้น๑๐ ประเทศ  

นั บตั้ ง แ ต่ วั น ก่ อ ตั้ ง  อ า เซี ยนได้

พยายามแสดงบทบาทในการรั กษ า

สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และความ

เจริญร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจนความไว้

เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกโดยเน้น

มิติทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง 

ภายหลังยุคสงครามเย็นประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคอาเซียนให้ความส าคัญกับความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีการค้า

เสรี  (WTO)  เ ป็นโจทย์ใหญ่ในกระแส

การค้าโลกที่ท้าทายต่อการแข่งขันและการ

ร่วมมือกันในกลุ่มประเทศสมาชิก      
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ในพ.ศ.  ๒๕๔๐ วิกฤติ เศรษฐกิจ

การเงินที่เริ่มต้นจากประเทศไทยเริ่ม ส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว และแพร่ระบาดไป

ยังระบบเศรษฐกิจของเอเชียและของโลกใน

ที่สุด ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน บรรดา

ผู้น าอาเซียนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทาง

แก้ปัญหาดังกล่าว ท้ายที่สุดอาเซียนเห็นว่า

ทางเดียวที่ จะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของ

ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนคือการลงทุนทั้งจาก

ภายในและภายนอกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม 

การแข่งขันกับภูมิภาคอื่นเพื่อดึงดูดการ

ลงทุนได้นั้นหนทางเดียวคือการรวมตลาด

และขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็น

ที่มาของการร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์

อาเซียน ๒๕๖๓ (ASEAN vision 2020) 

อันน าไปสู่การจัดตั้งสามเสาประชาคม

อาเซียน ได้แก่ 

๑. ประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน (ASEAN Political and Security 

Community – APSC) มุ่งให้ประเทศใน
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ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไข

ความขัดแย้งซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ

รอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับ

ภัยคุกคามความมั่นคง 

 ๒.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Com-munity – 

AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทาง

เศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกใน

การติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน อันจะท าให้

ภูมิภาคมีความเจริญมั่งค่ัง และสามารถ

แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้  

 ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural 

Community-ASCC) มุ่งให้ประชาชนใน

แต่ละประเทศอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิด

สังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี 

และมีความมั่นคงปลอดภัย  

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เ ซี ย น  ( ASCC) 

ประกอบด้วยความร่วมมือ ๖ ด้าน ดังนี้  
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๑ . ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย์  ( Human 

Development)  

๒. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 

(Social Welfare and Protection)  

๓. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 

(Social Justice and Rights) 

๔ . คว ามยั่ ง ยืนด้ านสิ่ งแวดล้ อม 

(Environmental Sustainability) 

๕. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 

(Building an ASEAN Identity) 

๖. การลดช่องว่างทางการพัฒนา 

(Narrowing the Development Gap)  

 ป ร ะ เ ด็ น ต่ า ง ๆ  ที่ อ า เ ซี ย น ใ ห้

ความส าคัญนั้นเกิดจากอิทธิพลของการ

เคลื่อนไหวทางสังคมระดับนานาชาติที่

เรียกร้องความยั่งยืนทางทรัพยากร ความ

เท่าเทียมทางการศึกษา สิทธิทางการเมือง

ของกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ โดยเฉพาะ
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การมุ่ งสร้างอัตลักษณ์ร่วมของภูมิภาค

อาเซียนยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม

ในการลดความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิก

อันมีรากฐานมาจากอุดมการณ์ชาตินิยม

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  

 แม้ว่าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนจะ

สะท้อนถึงความหวังในอนาคตของภูมิภาค

แต่ยังคงมีปัญหาหลายประการที่รอการ

แก้ไข เช่น ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์

ที่สร้างความตึงเครียดระหว่างชาติสมาชิก 

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับการยอมรับ 

กลุ่มแรงงานอพยพที่ไม่สิทธิในการปกปูอง

ผลประโยชน์ของตนเอง ฯลฯ โดยเฉพาะ

ประเด็นความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ที่

ผู้น าของแต่ละประเทศมักน ามาใช้สร้าง

ความเป็นชาตินิยมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ทางการเมืองการปกครอง 

 

 

 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๗ 

 

แนวคิดชาตินิยมและก าเนิดชาตินิยมใน

ประเทศไทย 

แนวคิดชาตินิยม (Nationalism) 

แอนโธนี ดี .  สมิธ (Anthony D. 

Smith) อธิบายว่าชาตินิยมคืออุดมการณ์

ของชาติในการรวมศูนย์เพื่อสร้างความ

ผาสุกและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับรัฐซึ่ง

เป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม เปูาหมายทั่วไป

ของอุดมการณ์ชาตินิยมที่ขาดไม่ได้มี ๓ 

ประการคือ หนึ่ง ความมีเอกราชของชาติ 

(National Autonomy) สอง ความเป็น

เอกภาพของชาติ (National Unity) สาม 

เอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของชาติ (National Identity) อุดมการณ์

ชาตินิยมมักเกิดขึ้นภายหลังจากการมีชาติ 

(พื้นที่) แต่ไม่เสมอไป ตัวอย่างเช่นอาณา

นิคมในทวีปเอเชีย มีการปลุกเร้าชาตินิยม

โดยใช้ลั กษณะเฉพาะทางสั งคมและ

วัฒนธรรมเพื่อขับไล่เจ้าอาณานิคมท าให้

ไ ด้ ม า ซึ่ ง พื้ น ที่  แ ล ะ ช า ติ นิ ย ม เ ป็ น
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กระบวนการหนึ่งของการสร้างรัฐ – ชาติ 

(Nation – State)  

นอกจากนี้สมิธยังตั้ งข้อสังเกตว่า

อุดมการณ์ชาตินิยมโดยตัวของมันเองนั้น

ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยพวกที่มีการศึกษาและ

ชนชั้นกลางซึ่ ง เ ป็นผู้น าของสังคม ใน

ขณะเดียวกันชาตินิยมแบบชาติพันธุ์นิยม 

(Ethnic Nationalism) กลับต้องการแสดง

ความแตกต่างจากชาตินิยมทางการเมือง

หรือชาตินิยมที่ ถูกก าหนดจากทางการ 

(Anthony D. Smith, 1988) 

สมเกียรติ วันทะนะ อธิบายว่าลัทธิ

ชาตินิยมถือว่า “ชาติ” เป็นสิ่งที่มีบทบาท

สูงสุดในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง

หรือปกครองตนเอง ความ หมายของชาติ

ในทางการเมืองมีหลายมิติโดยแบ่งได้เป็น 

๓ ประเภทคือ 

หนึ่ง ชาติในทางวัฒนธรรม หมายถึง

การมองเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม

คนหนึ่งๆ โดยดูที่ เชื้อสายเผ่าพันธุ์หรือที่
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วัฒนธรรมตา่งๆ เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่า

บุคคลกลุ่มหนึ่งๆ แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ 

ชาติในทางวัฒนธรรมจึงเป็นจิตวิญญาณ

ของคนที่สั่งสมมาในวัฒนธรรมของพวกเขา

ซึ่งสะท้อนผ่านส่ิงที่ชัดเจนที่สุดคือภาษา   

สอง ชาติในทางการเมืองหมายถึง

กลุ่มคนที่ผูกพันกันโดยถือเกณฑ์การเป็น

พลเมืองของหน่วยหรือสังคมการเมือง

เดียวกัน ชาติในความหมายนี้จึงไม่สนใจว่า

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้แต่

เชื้อสายเผ่าพันธุ์ของคนจะเป็นอย่างไร 

ตราบใดที่ เราเป็นพลเมืองภายใต้การ

ปกครองของสังคมการเมือง เดียว กัน 

พลเมืองแต่ละคนมีส่วนในอ านาจอธิปไตย

ของตนเท่าเทียมกัน ชาติในความหมายทาง

การเมืองเป็นสิ่งที่ชนชั้นน าทางการเมือง

สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมากกว่าจะเกิดจาก

วิวัฒนาการจากชนชั้นล่างทีละน้อย   

สาม ชาติทางจิตวิทยาหมายถึงความ

รักในบ้านเกิดเมืองนอน เป็นความผูกพัน

ทางใจที่คนมีต่ อสถานที่ที่ ตนเ กิดและ
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เจริญเติบโตขึ้น ความรักในบ้านเกิดเมือง

นอนจึงเป็นสิ่งที่มีมาก่อนอุดมการณ์แบบ

ชาตินิยมและผสมผสานไปด้วยกันกับลัทธิ

ชาตินิยม (สมเกียรติ วันทะนะ, ๒๕๔๔)     

สรุปสั้นๆ ว่าแนวคิดชาตินิยมเป็นสิ่งที่

ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนเกิดส านึกร่วมกันบาง

ประการเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันหรือเพื่อใช้ต่อต้านบางสิ่ง เช่น รัฐ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ใช้

ชาตินิยมเพื่อต่อต้านเจ้าอาณานิคมและเพื่อ

สร้างเอกราชทางการปกครองให้กับตนเอง 

กรณีของประเทศไทยซึ่งรอดพ้นจากเป็น

อ าณานิ คมขอ งช าติ ต ะ วั นตกกลั บ มี

พัฒนาการเรื่องชาตินิยมแตกต่างจากรัฐ

ใกล้เคียง 

ก าเนิดชาตินิยมในประเทศไทย  

แนวคิดชาตินิยมถูกชนชั้นน าไทย

น ามาใช้สร้างความรู้สึกร่วมกันถึงความเป็น

ชาติมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่ หัวและพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคที่ชาติ

ตะวันตกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากรัฐ
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ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการ

ใช้แสนยานุภาพทางทหารที่เหนือกว่าเข้า

ยึดครองและบังคับให้เป็นตกเป็นอาณานิคม

ของตน  

ในกรณีของสยาม พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชา

สามารถใช้ชั้นเชิงทางการทูตเพื่อให้รอด

พ้นจากการเป็นอาณานิคมตะวันตก (เบน 

แอนเดอร์สัน, ๒๕๕๒) พระองค์ทรงสร้างรัฐ

ไทยแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวมดินแดน

ที่แตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม

เข้าไว้ในรัฐเดียวกัน และทรงเล็งเห็นความ

จ าเป็นที่ต้องสร้างส านึกแห่งเอกภาพโดย

การปลูกฝังแนวคิดเรื่องรัฐ – ชาติ (Nation 

– State) ผ่านการวางรากฐานของอดีตหรือ 

“ประวัติศาสตร์” ร่วมกัน (สุเนตร ชุติน ทรา

นนท์ และ รัตนพร พวงพัฒน์, ๒๕๕๒) ทรง

ส ร้ า ง ช า ติ นิ ย ม ท า ง ก า ร  ( Official 

Nationalism) ผ่านระบบการศึกษาโดยใช้

ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง ในรัชสมัยต่อมามี
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การออกกฎหมายเพื่อบังคับให้เด็กทุกคนได้

เข้ า เ รี ยนหนั ง สื อ โดยใช้ เนื้ อ หาแล ะ

แบบเรียนที่รัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้น ตัวอย่าง

แบบเรียนในช่วงเวลานี้ได้แก่ ภูมิศาสตร์

ประเทศสยาม พงศาวดารสยาม ฯลฯ  

สุมินทร์ จุฑางกูร ได้ศึกษาหลักสูตร

และเนื้อหาในแบบเรียนสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่าหลักสูตร

และเนื้อหาในแบบเรียนดังกล่าวนอกจากจะ

มีจุดมุ่งหมายเพือ่ปลกูฝังความรูท้ี่เก่ียวกับรฐั

ประชาชาติ ความรักและภักดีต่อสถาบัน

ชาติและพระมหากษัตริย์  รวมทั้งความ

เป็นมาของชาติไทยแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น

ถึงความพยายามของรัฐที่จะหลีกเลี่ยงการ

กล่าวถึงความแตกต่างทางด้านภูมิภาค เชื้อ

ชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมย่อยของภูมิภาคโดยเฉพาะหัว

เมืองประเทศราช (สุมินทร์  จุฑางกูร , 

๒๕๒๙)  

วิ ธี การปลู กฝั งแนว คิดชาตินิ ยม

ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากโดยท าให้

ผู้คนในหัวเมืองประเทศราชที่เคยมีความ 
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สัมพันธ์อย่างหลวมๆ กับกรุงเทพฯ และเสี่ยง

ต่อการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก 

เช่น หัวเมืองลาวล้านนา หัวเมืองลาวอีสาน 

หัวเมืองปักษ์ใต้ ฯลฯ สามารถจินตนาการถึง

ความเป็นชาติไทยร่วมกันกับคนกรุงเทพฯ 

โดยรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย

หรือประเทศไทยจนกระทั่งทุกวันนี้ 

สรุปได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้า เจ้ าอยู่ หัวทรงใช้แนวคิด

ชาตินิยมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. สร้างเอกภาพของประชากร

ภายในรัฐให้มีจิตส านึกต่อความเป็นชาติ

ร่ ว ม กั น ภ า ย ใ ต้ ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง

พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน 

๒. อ้างสิทธิเหนือดินแดนที่เสี่ยงต่อ

การแทรกแซงจากชาติตะวันตกในยุคล่า

อาณานิคม 

๓. เพื่อเน้นว่าชาติพันธุ์ไทยเหนือกว่า

ชาติพันธุ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พม่า เขมร ลาว 

และญวน ที่ตกเป็นประเทศราชของไทย

หรือเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก 
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้า เจ้ าอยู่ หัว  การใช้ลัทธิชาตินิ ยม

ทางการไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะต่อต้าน

อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคม

โดยตรง แต่กลับเป็นคนจีนซึ่งมีบทบาททาง

เศรษฐกิจสูงมากในสยาม ดังนั้นชาตินิยมที่

เ กิ ดขึ้ น ในสยาม เวลานั้ นจึ ง ต่ า ง จาก

ชาตินิยมที่ เ กิดในพื้นที่ อื่นๆ  ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

วอลเตอร์  เอฟ .  เวลลา  (Walter       

F. Vella) ได้เสนอไว้เช่นกันว่าแนวคิด

ชาตินิยมที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดจากการรับ

แนวคิดมาจากตะวันตกเพื่อสร้างความรู้สึก

ร่ ว ม กั น ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ช าติ ใ ห้ อ ยู่ ที่

พ ร ะมหากษั ตริ ย์  พร ะอง ค์ทร งสร้ า ง

สัญลักษณ์ใหม่ๆ ตามแบบตะวันตก เช่น 

กิ จ ก ร ร ม เ สื อ ปุ า  ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้

พระราชบัญญัตินามสกุล การใช้ธงไตรรงค์ 

ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้กลุ่มคนจีนเป็นเปูา
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โจมตีเพื่อกระตุ้นส านึกให้คนไทยเกิดความ

รักชาติ (Walter F. Vella, 1978) 

 

อุปสรรคของแนวคิดชาตินิยมกับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

ผู้มีส่วนส าคัญในการสร้างชาติไทย ทรงให้

ค านิยามถึงค าว่า “ชาติไทย” และ “ความ

เป็นไทย” โดยเน้นถึงอ านาจของชนชาติ

ไทยว่ามีเหนือชนชาติอื่น (สายชล สัตยานุ

รักษ์, www.mid nightuniv.org)  

พงศา วด าร แล ะ ง าน เขี ยนทา ง

ประวัติศาสตร์ในสมัยต่อๆ มาได้ขยาย

แนวคิดชาตินิยมโดยการใช้ชาติพันธุ์นิยม

มาอธิบายประวัติศาสตร์และความเป็นมา

ของชาติไทย ตัวอย่างที่ส าคัญคือหนังสือ 

หลักไทย ของขุนวิจิตรมาตรา (ภาพที่ ๑) ที่

เสนอว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มขึ้นเมื่อ 

๔,๕๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช เดิมชนชาติไทย

อาศัยอยู่ที่เทือกเขาอัลไตภายหลังถูกจีน

http://www.midnightuniv.org/
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รุกรานจึงถอยรน่ลงใต้มายังดินแดนสุวรรณ

ภูมิ ผู้น าไทยต้องต่อสู้กับชนชาติต่างๆ เช่น 

จีน เขมร มอญ ฯลฯ จนมีอิสรภาพและตั้ง

ราชธานีสืบมาโดยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรง

พระปรีชาสามารถทางการสงครามรบพุ่งแผ่

ขยายอาณาเขตไปยังรัฐใกล้เคียง (ขุน

วิจิตรมาตรา, ๒๕๑๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ หนังสือหลักไทย ของขุนวิจิตร

มาตรา 

ที่มา (www.dearbooks.net) 
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งานเขียนทางประวัติศาสตร์ยุคต่อๆ 

มายังยึดแนวทางชาตินิยมผสมไปกับชาติ

พันธุ์นิยมที่ เน้นความเป็นไทยและดู ถูก

ประเทศเพื่อนบ้านด้วยการสร้างภาพความ

เป็นศัตรูหรือตกเป็นประเทศราชของไทย 

กระแสการสร้างชาตินิยมโดยยึดตนเองเป็น

ศูนย์กลางและมองประเทศเพื่อนบ้านว่าต้อย

ต่ ากว่าตนท าให้เกิดกรณีความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

เช่น ข้อพิพาทระหว่างพรมแดนไทย – 

กัมพูชาเรื่องเขาพระวิหาร หรือกรณีการเผา

สถานทูตไทยในกัมพูชาในพ.ศ. ๒๕๔๖  

กรณีหลังเกิดขึ้นจากหนังสือพิมพ์

กัมพูชาฉบับหนึ่งลงข่าวนักแสดงหญิงไทย

ท่านหนึ่งกล่าวว่านครวัดเป็นของประเทศ

ไทย สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุอื่นๆ ในกัมพูชาน า

ข่าวดังกล่าวไปขยายและปลุกเร้าความรู้สึก

ชาตินิยมจนน าไปสู่ความรุนแรงที่ลงเอย

ด้วยการเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ 

(ภาพที่ ๒) เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอันเป็น

ผลมาจากการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม
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ของทั้ง ๒ ประเทศ (ดูเพิ่มเติมทัศนคติที่ไทย

มีต่อกัมพูชาได้จากแบบเรียนของไทยใน ธิ

บดี บัวค าศรี, ๒๕๕๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ หนังสือพิมพ์รายงานข่าวการเผา

สถานทูตไทยในกรุง 

พนมเปญ 

ที่มา (www.oknation.net) 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๑๙ 

 

กรณีไทย – ลาวก็เช่นกัน เนื่องจาก

ประวัติศาสตร์ไทยมักกล่าวถึงลาวอย่างดูถูก

ว่ามีฐานะทางการเมืองต่ ากว่าโดยตกเป็น

ประเทศราชของไทยมาตั้งแต่สมัยธนบุรี จน

เมื่ อ เ กิด เหตุการณ์ เจ้ าอนุ วง ศ์ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝุาย

ไทยมองเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าเป็นกบฏที่

ต้องปราบปรามให้สิ้นซากโดยยกทัพไปเผา

ท าลายเมืองเวียงจันทน์จนแทบจะเป็นเมือง

ร้าง ในขณะที่ฝุายลาวมองว่าเจ้าอนุวงศ์

เป็นวีรบุรุษที่ต้องการปลดแอกจากการเป็น

ข้าของไทย มุมมองทางประวัติศาสตร์ที่

ขัดแย้งกันนี้ยังคงปรากฏผลจนถึงปัจจุบัน 

เห็นได้จากการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์

ในพ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบการเฉลิมฉลองการ

ก่อตั้งเมืองเวียงจันทน์ครบรอบ ๔๕๐ ปี 

อนุสาวรีย์มีความสูงรวมฐาน ๑๗ เมตร 

ประดิษฐานริมแม่น้ าโขงโดยหันพระพักตร์

มาทางฝั่งไทยตรงข้ามอ าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย (ภาพที่ ๓) นัยของการ

สร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าวแสดงถึงบาดแผล
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ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถปลุกกระแส

ชาตินิยมได้ทุกเมื่อ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ที่เมือง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว 

ที่มา (www.matichon.co.th) 

 

จากที่กล่าวไปแล้ว เห็นได้ว่าการ

สร้างความรู้สึกชาตินิยมด้วยการเขียน
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ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศึกสงคราม การ

สู้รบกับรัฐใกล้เคียง และการยกตนเองว่ามี

ฐานะเหนือกว่า  อาจเ ป็นสิ่ งจ า เ ป็นใน

ช่วงเวลาของการสร้างรัฐ – ชาติ แต่ในยุค

ปัจจุบัน จินตนาการดังกล่าวควรปรบัเปลี่ยน

ไปตามบริบทการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป หากเรายังคงยึดติดกับ

แนวคิดชาตินิยมที่ยังคงดูถูกประเทศเพื่อน

บ้านและเห็นว่าตนเองดีกว่าชาติอื่นๆ ใน

อาเซียน จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเกลียดชัง

ซึ่งกันและกันและไม่เป็นผลดีต่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  

ดังนั้น เราจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างชุด

ความรู้ใหม่ในการอธิบายความ สัมพันธ์

ระหว่างไทยกับประเทศเพือ่นบ้านให้มีความ

เท่าเทียมกันมากขึ้นโดยใช้เหตุผลอธิบาย

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง ๒ ฝุาย และท า

ความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เขา

ควรจะเป็นผ่านสื่อหลายๆ แขนง ไม่ว่าจะ

เป็นต าราเรียน หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ 

ฯลฯ ก่อนที่โอกาสอันดีงามจะผ่านพ้นเราไป 
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Aggregation: Enjoy: Capital 

ทนุนยิม 

กบัความพรอ้มทางปญัญา 

 

อาจารย์ อ านวย ทองแดง  

โปรแกรมศิลปกรรม 

 

ใ น ปั จ จุ บั น  AEC ห รื อ  Asean 

Economics Community มีการกล่าวถึง

อย่างมากจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั่งในส่วนที่เกิดจากเวทีการเสวนา การ

บรรยาย การพูดปาฐกถาในที่ต่างๆ เราพูด

ถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน (AEC) แต่เราเคยสงสัย

กันบ้างหรือไม่ว่าเหตุผลใดที่ท าให้เราคน

ไทยกับคนอีกหลายประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศมีการ

รวมตัวกัน เราเคยคิดหรือไม่ว่าเราได้อะไร

จากการรวมตัว กัน อาเซียนเขียนเปูา

หมายความร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยตั้ง
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ไว้เป็นรัฐธรรมนูนของอาเซียน หรือที่เรา

เรียกว่า “กฎบัตรอาเซียน”  ชื่อเต็มใช้ค าว่า 

“กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้” หรือสนธิสัญญาระหว่าง

ชาติในภูมิภาคอาเซียน การตั้งค าถามของ

ชาวบ้านทั่วไปมักจะถามว่า “แล้วมันส าคัญ

เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร” 

เมื่อพูดถึง AEC ยังมีความห่างไกล

จากวิถีของชาวบ้านทั่วไปอย่างมาก หาก

พูดถึงในรายละเอียด ข้อตกลงในด้านต่างๆ 

ที่เกิดจากการวมกันจะเห็นว่าเปูาหมายใน

อดีตความร่วมมือจะเน้นทางด้านการเมือง

การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ โดยยึดหลักการทางด้านกฎหมาย

และการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ในปัจจุบันมี

การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เข้ากับยุค

สมัย ในปัจจุบันอาเซียนยังมคีวามมุง่เนน้ใน

การสร้างเสถียรภาพ สันติภาพ ความมั่นคง 

ส่งเสริมประชาธิปไตย การปลอดซึ่งอาวุธ

นิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างตลาดและฐาน
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การผลิตเดียวที่ มีการรวมตัวทางด้าน

เศรษฐกิจ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายอย่าง

เสรีของสินค้า บริการ แรงงาน เงินทุน 

นอกจากนี้ยังมีเปูาหมายเพือ่ลดชอ่งว่างของ

คน บรรเทาความยากจน ลดปัญหาทางด้าน

อาชญากรรม คุ้มครองสภาพแวดล้อม ความ

ยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ และวัฒน-

ธรรมการอยู่ร่วมกันและการพัฒนามนุษย์ 

(กระทรวงต่างประเทศ, ๒๕๕๒) หลายคน

เริ่มคิดว่าองค์กรที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อท างาน

ระหว่างประเทศนี้ท าอะไรหลายอย่างและ

รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อประเทศ  ชาติ 

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิก

ประเทศอาเซียน ค าถามที่ถามต่อมาคือ แล้ว

สิ่งที่ เขียนไว้จะท าได้จริงตามเปูาหมาย

หรือไม่ เพราะ AEC ต่างจาก EU ซึ่งมี

ลักษณะขององค์กรระหว่างประเทศเหนือรัฐ 

(Supra-National Authority) ที่มีอ านาจใน

การตัดสินใจแทนรัฐสมาชิกภายในขอบ

อ านาจและมีผลผูกพันรัฐสมาชิก ซึ่งส่งผล

ให้เกิดความเป็นเอกภาพระหว่างรัฐสมาชิก
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ด้วยกันและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้

อย่างสะดวก แตกต่างจากการท างานของ

อาเซียนซึ่งเป็นแบบ (Intergovernmental 

Method) โดยแต่ละรัฐมีฐานะเท่าเทียมกัน 

และทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย การตัดสินใจ

และการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า แม้จะมี

แนวคิดพยายามพัฒนาองค์กรให้เ ป็น

องค์กรเหนือรัฐ แต่ไม่มีความชัดเจน เป็น

เพียงการแสดงเจตนาว่าจะปรับเปลี่ยน

รูปแบบเท่านั้นขาดแนวทางปฏิบัติที่ เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน (สุทธาภา อมรวิวัฒน์, 

๒๕๕๕) 

หากมองย้อนถึงการก า เนิดของ

อาเซียนซึ่งเกิดจากการเมืองและความ

มั่นคงในยุคสงครามเย็นที่มีผลกระทบทั่ว

โลก การรวมกลุ่มจับมือกันเป็นแนวคิดต่อ

ก า ร พึ่ ง พ า แ ล ะ ต่ อ สู่ ภั ย คุ ม ค า ม จ า ก

คอมมิวนิสต์ (สุวิชา เปูาอารีย์, ๒๕๕๔) และ

พัฒนาต่อเรื่อยมา โดยมีวิวัฒนาการในด้าน

ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของโลก 

จนปัจจุบันให้ความส าคัญทางด้านการเมือง 
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ความมั่นคง การค้า เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม วันนี้เวทีอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสทุนนิยมเสรีนิยมใหม่โลกาภิวัตน์ 

(Neo-liberalism) ซึ่ งมีผลมาจากวิกฤติ

เศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นโยบายต่างๆ 

ของรัฐที่มีผลต่ออาเซียนเป็นการปลดพันธt

กิจของรัฐที่มีต่อสังคมเพื่อที่จะเปิดช่องให้

กลุ่มทุนเอกชนมีโอกาสในการเข้ามาถือ

ความเสี่ยงจากรัฐ เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใน

รัฐให้เข้ามาอยู่ใน “ระบบตลาด” (อรรถจักร์ 

สัตยานุรักษ์, ๒๕๕๕) เน้นการน าเศรษฐกิจ

เป็นตัวขับเคลื่อนภูมิภาค บทเรียนในช่วง

ของวิกฤติเศรษฐกิจจากไทยท าให้ภูมิภาค

ในเอเชียและโลกซบเซา องค์กรที่ก าหนด

นโยบายอาเซียนเองก็คิดไมน่้อยในการที่จะ

เดินหน้าอย่างใด แต่กระแสของโลกก็ยังมี

ความเชื่ อในทุนนิยมเ ป็นหลักการ ใน

อาเซียนนอกจากประเทศสงิคโปร์ที่ใช้ระบบ

ทุนนิยมเพื่ อน าประ เทศแล้ ว ก็มี อี ก  ๗ 

ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา พม่า ที่ใช้รูปแบบ
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การผสมผสานทฤษฎีทุนนิยมและการ

วางแผนจากส่วนกลาง โดยแต่ละประเทศ

เน้นสัดส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แตกต่าง

กันในเปูาหมาย จะมีก็แต่ประเทศลาวและ

เวียดนามที่ใช้ระบบสังคมนิยม (ทรูปลูก

ปัญญา , ๒๕๕๒) ซึ่ งในปัจจุ บันก็มีการ

ผสมผสานทุนนิยมไปตามโลกที่ก าลั ง

เปลี่ยนแปลง อันที่จริงแลว้เรามีระบบในการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจอยู่มากมายหลาย

ทฤษฎี แต่ไม่ว่าระบบใดก็ไม่มีอะไรที่ดีมี

ประโยชน์ไปหมดเพียงแต่เราต้องเลือกให้

ถูกกับจริต๑ ของคนในสังคมและวัฒนธรรม

                                                

๑ จริต หมายถึง ความประพฤติของคน ซึ่ง

มักจะหนักไปทางใดทางหน่ึง มีอยู่ ด้วยกัน ๖ 

ประ เภท คื อ  (๑ ) ราคจริ ต  หมายถึ ง  คนที่ มี

พฤติกรรมที่หนักไปทางรักสวย รักงาม เจ้ า

ระเบียบ (๒) โทสจริต หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมที่

หนักไปทางเจ้าโทสะ โกรธง่าย วู่วาม  ชอบความ

รุนแรง (๓) โมหจริต หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมที่

หนักไปทางเขลา ขาดปัญญา ท าอะไรมักผิดพลาด
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โดยภาพรวมของแต่ละประเทศ ปัจจุบัน

ระบบทุนนิยมผสมมีผลย้อนกลับมาท าลาย

ให้เกิดช่องว่างของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยู่

ทั่วโลก  

การรวมตัว กันของอาเซียนที่ จ ะ

เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของชาติสมาชิกที่

เป็นการรวมตัวเป็นอาเซียนในรูปแบบ

หลวมๆ เป็นรัฐอิสระ ภายใต้การขับเคลื่อน

ปัญหาและข้อตกลงต่างๆ จึงเป็นเรื่องยาก 

อีกทั้ งอยู่ ใต้ เงื่ อนไขที่ มีความสัมพันธ์

                                                                                    

อยู่เสมอ (๔) สัทธาจริต หมายถึง คนที่มีพฤติกรรม

ที่หนักไปทางเชื่อง่าย ใครพูดอะไรมาก็มักจะเชื่อ 

โดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน (๕) พุทธิจริต 

หมายถึง คนที่พฤติกรรมที่หนักไปทางเจ้าความคิด 

เชื่อม่ันในตัวเองสูง ชอบวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง

ต่างๆ (๖) วิตกจริต หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมที่

หนักไปทางด้านวิตกกังวล คิดมาก ข้อเท็จจริงใน

เรื่องน้ีก็คือปุถุชนทุกคนมีจริตทั้ง  ๖ ประการ 

เหมือนกัน แต่จะหนักไปทางใดทางหน่ึงน้ันก็เป็น

อีกเรื่องหน่ึง เช่น บางคนหนักไปทางด้านรักสวย 

รักงาม ก็เรียกบุคคลน้ีว่าเป็นคนราคจริต เป็นต้น 
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ทางด้านเงินทุนและเศรษฐกิจเข้าเก่ียวข้อง

เกือบทุกด้าน การแก้ไขปัญหาและการสร้าง

พลั ง ก ารต่ อ ร อง จึ ง ไม่ ค่ อยมี บทบาท

เท่าที่ควร เพราะทุกคนก็อยากที่จะให้เกิด

ผลประโยชน์กับตนเองมากที่สุด ระบบที่ใช้

เงินทุนอันเป็นที่นิยมในการขับเคลื่อนของ

อาเซียนมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียควบคู่กันไป

เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ เรามักพบผู้บริหารทั้ง

ในระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีและข้าราชการ

จนกระทั้งผู้บริหารในระดับองค์กรขนาด

เล็กที่ใช้ทุนในการด าเนินการหลายคนมัก

ใช้ค าว่า Win - Win ค าว่า Win – Win หรือ 

ได้ กับ ได้ มีจริงหรือไม่ หรือคนที่ไม่ได้

ไม่ใช่คนที่อยู่บนยอดของปิรามิด แต่ก็มีนัก

บริหารอีกหลายคนทีม่องมมุต่างเพราะที่จรงิ

แล้วไม่มีใครที่ชนะหรือสมประสงค์โดยไม่

สูญเสียอะไรเป็นเพียงแค่ค าเปรียบเปรย 

เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นเท่านั้น ขอ

ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เด็กๆ เล่นหรือแข่ง

อะไรย่อมมีผู้ชนะและพ่ายแพ้ ถึงแม้การเล่น

จะมีกฎกติกา แต่เด็กทุกคนที่เล่นก็มีความ

ต่างที่ไม่เหมือนกันทั้งทางด้านร่างกาย 
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สติปัญญา นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมใน

การเล่นรวมถึงรูปแบบของการเล่นที่ท าให้

เกิดข้อแตกต่าง ไม่ว่าเราจะพยามยามตั้งกฎ

กติกาให้ดีอย่างไรก็ย่อมต้องมีผู้ได้เปรียบ

และเสียเปรียบอยู่เสมอ ยิ่งเป็นกีฬาที่ต้องมีผู้

เล่นหลายคน ดูเหมือนว่าการรวมกันจะท า

ให้เกิดพลังต่างๆ ที่ดีขึ้น ทั้งก าลัง ความคิด 

การสร้างสรรค์ แต่การรวมกันก็ต้องมีที่มา

จากความพร้อมและความสมบูรณ์ของแต่ละ

คน ที่ส าคัญและเป็นความจริงคือไม่มีการ

แข่งขันใดบนโลกความจริงใบนี้ที่ผู้เล่นจะ

เป็นผู้ชนะได้ทุกคน หากเกิดความพ่ายแพ้

เรายินดีที่จะพ่ายแพ้เพียงคนใดคนหนึ่งหรือ

จะพ่ายแพ้กันแบบเป็นทีม แต่โลกของการ

แข่งขันของเด็กเป็นโลกที่สวยงามไม่ต่าง

จากโลกในนิยายเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้

คิดอะไรมากมายเป็นแค่เรื่องของความ

สนุกสนาน และหากต้องพ่ายแพ้ผู้ใหญ่ก็

มักจะปลอบใจด้วยการใช้ค าว่าได้ที่ ๒ ที่ ๓ 

หรือชมเชยและอื่นๆ หากพิจารณาค าว่าที่ 

๒ ที่ ๓ และชมเชย ในความเป็นผู้ใหญ่จะมี

เนื้อหาสาระมีความหมายว่าอะไรและ
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ยอมรับได้แค่ไหน ยกตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียการ

เป็นผู้น าการส่งออกข้าว โดยส่งออกเป็น

อันดับที่ ๓ (ไทยโพสต์, ๒๕๕๕) สื่อน าเสนอ

ข่าวไม่เว้นแต่ละวันเพื่อตอกย่ าความพ่าย

แพ้สะท้อนภาพของความล้มเหลวในการ

บริหาร ในสายตาของคนทั่วไปคือความ

พ่ายแพ้ ในสายตาของชาวนาผู้ผลิตข้าว

มองถึงสิ้นความหวังในการใช้ชีวิตและ

ความเป็นอยู่ ในสายตาของนักการเมอืงและ

นักบริหารจะมีความหมายอย่างไร หากมอง

กลับไปในประวัติศาสตร์เกือบทุกชาติกติกา

ส่วนใหญ่ที่เขียนก็มักจะมาจากผู้ชนะเสมอ 

โลกแห่งความจริงจะมีผู้แพ้ก่ีคนที่ได้เขียน

ความภูมิ ใจในความพ่ ายแพ้บอกเล่ า

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของตนให้คนรุ่นหลัง

ได้ศึกษา แต่สิ่งที่ส าคัญเหนือกว่าผู้แพ้กับผู้

ชนะมีผู้พูดไว้ว่า จงรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็น

หัวใจในการแข่งขัน ใจความส าคัญใน

ค าพูด คือค าว่า “รู้” ดังนั้นค าว่า รู้ จึงเป็นสิ่ง

เตือนใจในการกระท า การที่เราจะขายข้าว
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ได้ในอันดับที่เท่าไรไม่ได้ส าคัญอะไร ที่

ส าคัญคือเรามีความสุขและรู้ประมาณตน

อย่างไร เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม

และมโนธรรม๒ ที่ผู้ใหญ่หลายคนพยามยาม

สอนเด็กๆ ให้เข้าใจในความหมายที่แท้จริง

เวลาที่เกิดการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้เด็กที่

ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าได้เข้าใจ

และเข้าถึงปัญญา แต่บางทีการที่เราเป็นคน

ไทย เราเองก็ไม่ได้มีความรู้ เท่าทันต่อ

ความคิด การตอกย้ าสิ่งที่ไม่จ าเป็นอาจ

ไม่ได้ช่วยหรือสร้างปัญญาให้กับคนไทยดี

ขึ้น 

กลับมาเรื่องของการเป็นประชาคม

อาเซียน ค าถามคือเราหลายคนมีค าว่า “รู้”  

                                                

๒ มโนธรรม หมายถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

, ความรู้สึกว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า เป็น

การควบคุมภายในจิตใจของบุคคล เป็นระบบ

ความคิดและความรู้สึก ซึ่งช่วยบุคคลในการตัดสิน

ว่าการกระท าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรท าและ

ไม่ควรท า 
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เกิดขึ้นในใจแล้วหรอืยงัวา่ข้อดี ข้อเสีย และ

ข้อที่น่ าสั ง เกตต่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนเป็นอย่างไร ชาวบ้านทั่วไปเวลาถูก

ตั้งค าถามว่าเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน หรือค าถามที่ว่าเราจะได้

ประโยชน์อย่างไรในการเป็นประชาคม

อาเซียน  หลายคนก็อาจจะตอบตามความรู้

ที่มีอย่าง งูๆ ปลาๆ ว่า “มันก็ดีนะเราได้ซื้อ 

ขาย แลกเปลี่ยนมากขึ้น” เป็นรูปแบบการ

ต อ บ ข อ ง ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ที่ เ ห็ น ต า ม

หนังสือพิมพ์บ้าง โทรทัศน์บ้าง หรือใน

อินเตอร์เน็ต ซึ่งมักจะมองและรับรู้จาก

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เกิดจากมุมมอง

หลายด้าน หากแต่มองลึกลงไปเราจะยิ่งมี

ค าถามมากยิ่ งขึ้น  เช่น  อาเซียนเรามี

เปูาหมายในการส่งเสริมทางด้านต่างๆ 

ทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจค าถามคือ เรากับ

ประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้ง ๑๐ ประเทศ 

ไม่เคยที่แลกเปลี่ยนซื้อขายกันใช่หรือไม่ 

ซึ่งความจริงคือในปัจจุบันประเทศคู่ค้าของ
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ไทยก็คือเพื่อนบ้านในภูมิภาคของเราเอง 

ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มี

มูลค่ามากว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 

มากเป็นล าดับ ๓ รองจากการค้ากับทั่วโลก

และเอเปคที่ไม่รวมสหรัฐและยุโรป และเป็น

การตลาดค้าเดียวจากทั่วโลกที่เราไม่เสีย

ดุลการค้า (กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ, ๒๕๕๕) และการตกลงทางด้าน

การค้าและเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีอยู่ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนยังมีไม่มากพอเลยต้องการ

ท าตลาดให้ขยายใหญ่ยิ่งขึ้น ต้องการใช้

ทรัพยากรที่มากขึ้น  ความคุ้มค่าในการ

ลงทุนที่ดีขึ้น และเปลี่ยนพรมแดนที่มีเส้นขีด

ให้กลายเป็นโลกของตลาดที่ไม่มีเส้นแบ่ง

เขตระหว่างชาติมากขึ้น หากลองถาม

ชาวบ้านทั่วไปว่ามูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้น

อย่างมหาศาลในรอบปีที่ผ่านมาที่เกิดจาก

การค้าระหว่างอาเซียนท าให้ชีวิตดีขึ้นบ้าง

หรือไม่ ค าตอบที่ได้อาจะดูไม่สวยหรอูย่างที่

คาดหวัง บางทีทุนนิยมก็ไม่ได้ให้อะไรกับ

คนในระดับล่าง ผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็

เป็นชนชั้นปกครองทั้งสิ้นและมองความ
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คุ้มค่าของวัตถุและเม็ดเงินเป็นความเจริญ 

หลังจากโลกเปลี่ยนสภาพและยอมรับในทุน

นิยม อาเซียนเองก็ถือตัวเองเข้ามามีบทบาท

ในการจัดการเรื่องต่างๆ โดยแบ่งเป็น

ประชาคมย่อยๆ ๓ ด้าน เป็นด้านการเมือง

ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

และวัฒนธรรม (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ

พยากรณ์ทางการเกษตร, ๒๕๕๕) ซึ่งเรา

เข้าใจกันในชื่อว่า ๓ เสาหลัก หรือพูดให้

เข้าใจ คือข้อตกลงของอาเซียนมี ๓ กลุ่ม

เรื่องหลักในการเจรจา ระยะหลังการ

ประชุมอาเซียนจะเน้นความร่วมมือทางด้าน

เศรษฐกิจ ในส่วนเรื่องการเมืองและความ

มั่นคง เราไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญมาก

เท่าที่ควรแต่ก็มีการพูดถึงเป็นหัวข้อการ

สนทนาที่มีไว้ประดับบนโต๊ะเจรจา ซึ่งที่จริง

แล้วข้อพิพาททางการเมือง และดินแดนของ

ประเทศอาเซียนยังมีอยู่ มากในหลาย

ประเทศรวมถึงประเทศไทย หากมองผิวเผิน

หลายคนอาจไม่รู้สึกอะไรเพราะทุกเรื่องก็

คงต้องเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มี

หลายคนต้ังค าถามว่าทุกเรื่องที่มีการเจรจา



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๓๙ 

 

ใครที่ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ ค าว่า 

win – win หมายถึงใคร? องค์กรและคน

เหล่านี้ท าหน้าที่เพื่อเราทุกคนของทุกชาติ

ใช่หรือไม่ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับส่วน

ใหญ่ตกอยู่ในมือของชนชั้นปกครองของ

แต่ละประเทศโดยใช้เวทีของชาติในการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยน เพราะจริงๆ แล้วในฐานะ

ของชาวบ้านทั่วไปอย่างเราๆ ก็ไม่ได้เป็น

ผู้เขียนกฎกติกาอยู่แล้วจะมีก็แต่ชนชั้น

ปกครองเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศ

ของเรากับอีกหลายประเทศในอาเซียน ที่มี

เปูาหมายเขียนกันมาอย่างสวยหรูในการ

ก าหนดรัฐธรรมนูนอาเซียนกับการก่อตั้งมา

อย่างยาวนานตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบันกินระยะเวลา ๔๖ ปี 

เ กือบครึ่ งศตวรรษ  มีการประชุมและ

กิจกรรมมากมายที่มีความตกลงกันเพื่อ

เปูาหมายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ

ความเป็นอาเซียน แต่ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนกลับมีสังคมที่มีความเสื่อมถอยลง มี

คนจนและช่องว่างของคนที่ขยับสูงมากขึ้น 

มี วัฒนธร รมความ เ ป็นอยู่ ที่ ล่ ม สลาย
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ผสมผ สานตะ วั น ต กจนแยกไม่ อ อ ก 

ประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศไทย

มีระดับสติปัญญา๓ ตกต่ าลงเรื่อยๆ  ซึ่ง

ตรงกันข้ามกับข้อมูลการส ารวจที่พบว่า

ประชากรมีความรู้เพิ่มสูงขึ้นในการศึกษา

ต่อ ร ะดั บอุดม ศึกษา ( ส านั กง านส ถิต

แห่งชาติ, ๒๕๕๑) ข้อที่น่าสังเกตในเรื่องนี้

คือ ความแตกต่างและความเหมือนระหว่าง

อาเซียนกับกลุ่มสหภาพยุโรป (European 

Union) คือ EU ก่อตั้งก่อนอาเซียน ๘ ปี 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ประชากรส่วนใหญ่มี

การศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีกลุ่ม

ผู้ที่ศึกษาในสายอาชีพเป็นก าลงัหลกัในการ

น าพาประเทศ สหภาพยุโรปมีความเข้าใจ

ในบริบทที่มีความเป็นอุตสาหกรรมสูง

                                                

๓ ปัญญา หมายถึง  ความรู้ทั่ว คือรู้ถึงเหตุ

ถึงผล รู้อย่างชัดเจน, รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ, รู้สิ่ง

ที่ควรท าควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยก ากับ

ศรัทธา  เพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้

หลงเชื่ออย่างงมงาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
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โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี  ในขณะที่

ประเทศของเราและกลุ่มประเทศในอาเซียน

ส่วนใหญ่มีบริบทเป็นเกษตรกรรมแต่เรา

มองการพัฒนาเป็นเหมือนกลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรป นอกจากนี้การศึกษาของเรา

ยังมุ่งศึกษาในระดับปริญญา โดยมีค่านิยม

การเป็นเจ้าคนนายคนที่สืบทอดต่อกันมา 

หากดูสถิตจะพบว่าในช่วงระยะ ๑๐ ปี มีผู้ที่

จบในระดับปริญญาตรี โท เอกจ านวนไม่

น้อยและเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เราเคยสงสัยและตั้ง

ค าถามกันบ้างหรือไม่ว่ามีคนที่มีความรู้ใน

ระดับปริญญาอยู่มากมายขนาดนี้ ท าไหม

สังคมของเราถึงวุ่นวาย  มีการแบ่งแยกสี

เสื้อ มีการทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนี้คนมี

ความรู้ ในระดับปริญญาทั้ งหลาย ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกได้เมื่อ

เกิดวิกฤติ  เราเป็นกลุ่มประเทศที่ก าลัง

พัฒนา๔ ซึ่งที่จริงแล้วควรใช้ค าว่าด้อย

                                                

๔ ประเทศก าลังพัฒนา เป็นค าที่ใช้เรียก

ประเทศที่มีมาตรฐานการด ารงชีวิตปานกลาง-ต่ า 

พื้นฐานอุตสาหกรรมยังไม่พัฒนา และมีดัชนีการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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พัฒนามากกว่า (ทวิช จิตรสมบูรณ์, ๒๕๕๔) 

เพราะค าว่าก าลังพัฒนานั้นอาจเป็นค าใช้

เรียกผู้ที่พ่ายแพอ้ันดับที ่๒ ที่ ๓ หรือชมเชย

ตามนิยามกลุ่มผู้ที่ชนะบนโลกใบนี้ก็เป็นได้ 

และองค์กรที่เรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่ง

                                                                                    

พัฒนามนุษย์ (Human Development Index) อยู่

ในระดับปานกลาง-ต่ า ค าน้ีมีแนวโน้มที่จะถูกแทน

ใช้ที่ค าอื่นๆ ที่เคยใช้ก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงค าว่า 

" โ ลกที่ ส าม " ซึ่ ง เ กิ ดขึ้ น ในยุค สงคราม

เย็น เน่ืองจากไม่มีค าจ ากัดความใดๆ มาก าหนด 

ค าว่า ประเทศพัฒนาแล้ว อาจเป็นไปได้ว่า ระดับ

ของค าว่า พัฒนาแล้ว จะมีความแตกต่างอย่างเห็น

ได้ชัดมากกว่า ค าว่า ก าลังพัฒนาด้วย ส าหรับบาง

ประเทศที่ถูกเรียกว่า เป็นประเทศก าลังพัฒนา ยัง

พบว่ามีค่าเฉลี่ยของมาตรฐานการด ารงชีวิตอยู่ใน

ระดับสูงเช่นกัน ส่วนประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจที่

จัดอยู่ในระดับก้าวหน้ามากกว่าประเทศที่ก าลัง

พัฒนา แต่ยังไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ ประเทศ

พัฒนาแล้ว จะถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ใช้ค าจ ากัดความ

ว่า ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of 

South East Asian Nations) ที่จัดตั้งขึ้น

เพื่ อการส่ง เสริมและสร้างความมั่นคง

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 

ในระยะเวลา ๔๖ ปี ของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ไม่ได้ท าให้พื้นฐานความเป็นอยู่

ของประชากรดีขึ้นเมื่ อ เปรียบเทียบกับ

สหภาพยุโรป 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาเซียนจะรวมตัว

กันเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 

ด้วยข้อตกลงอันเป็นปัจจัยทางด้านความ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่ใช้ทุนน าหน้า หาก

ลองคิดเล่นๆ กับค าถามว่าเรามีความพร้อม

กับการการรวมตัวกันเป็นอาเซียนแล้วหรือ

ยัง และก็ยกสมมุติฐานตัวอยา่งการวิเคราะห์

อุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรค์ต่อการ

พัฒนาประเทศ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ) คือ 

คนไทยเรามีความเชื่อเรือ่งเวรกรรม ถ่อมตัว

ยอมรับชนชั้นในสังคม ยึดถือระบบอุปถัมภ์ 

ไม่ยอมรับคนที่อายุเท่ากันหรือต่ ากว่า ชอบ

พึ่งพาพึ่งพิงคนอื่น ไม่รู้จักประมาณตน รัก
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อิสระ ไม่ชอบค้าขาย เอาตัวรอดและโยน

ความผิดให้ผู้อืน่ ไม่ชอบรวมกลุม่ท างาน ไม่

ชอบวางแผน ชอบการพนันอบายมุขและ

ความสนุกสนาน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

ชอบสร้างอิทธิพล ไม่ตรงต่อเวลา ชอบพูด

มากกว่าท า ยกย่องวัตถุ ชอบของฟรี ขาด

จิตส านึก อันนี้เป็นการยกตัวอย่างซึ่งที่จริง

แล้วคนไทยก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าว

ทั้งหมดแต่บางทีเราก็ต้องพูดกันตรงๆ ว่าสิ่ง

ที่พูดมีจริง และกรณีความเป็นคนไทยจากที่

กล่าว เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอะไรจะ

เกิดขึ้น สังคมของอาเซียนจะเข้าใจความ

เป็นคนไทยและพร้อมจะท างานร่วมกันใช่

หรือไม่ เหตุผลที่ผู้เขียนบรรยายลักษณะนี้

ไม่ใช่ว่าไม่ชอบคนไทย ผู้เขียนก็เป็นคน

ไทยแต่อยากจะให้เห็นถึงตัวอย่างกรณีที่

พูดถึงเวลาที่เด็กเล่นหรือแข่งขันที่กล่าวไป

ก่อนหน้านี้ ถ้าต้องแข่งขันและเล่นอะไรเป็น

ทีมเคยถามตัวเราเองว่าเรามีความสามารถ

ในการเล่นเป็นทีมกับคนอื่นได้หรือไม่ หรือ

ในทางกลับกันเพื่อนของเราที่จะเข้ามาอยู่

ในทีมมีความสามารถพอที่จะเป็นทีมที่ดีได้



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๔๕ 

 

หรือไม่ หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศ

ยุโรป หรือสหภาพยุโรปที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่ม

ประเทศที่พัฒนาแล้ว มาตรฐานชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ถือว่ามี

คุณภาพ ซึ่งค าว่าคุณภาพในที่นี้สามารถ

อนุมานได้ว่า มีความขยัน มีความอดทน มี

วินัย รักษาเวลา พึ่งพาตนเอง มีการยอมรับ

และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งก็อาจจะ

ไม่ เ ป็นจริงทั้งหมด แต่การรวมตัวของ

สหภาพยุโรปสิ่ งที่ เ กิดขึ้นปลายปี พ.ศ. 

๒๕๕๒ จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นผลจากการใช้

เศรษฐกิจพัฒนาขับเคลื่อนประเทศจนเป็น

เหตุให้เกิดวิกฤติหนี้สาธารณะไม่ใช่หรือ 

ในขณะที่ เราก าลังจะท าและเลียนแบบ

เหมือน EU และคุณภาพของคนที่เรามีอยู่

ด้อยกว่า และถ้าวันนี้อาเซียนรวมกันเป็น

หนึ่ง ตามค าขวัญของอาเซียน  “หนึ่ง

วิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 

(One Vision, One Identity, One 

Community) ลองสมมุติเรื่องหลังจากนี้ว่า
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จะเป็นอย่างไร นี้เป็นการยกตัวอย่างคนใน

ประเทศของเรายังไม่รวมถึงประเทศเพื่อน

บ้านอื่นๆ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนหรือ

ต่างจากเรา ทั้งนิสัยใจคอยังไม่รวมเรื่องวิถี

ชีวิต สังคม วัฒนธรรม และที่ส าคัญความ

แตกต่ า งท า งด้ านศาสนาซึ่ ง มี ค ว าม

ละเอียดอ่อนสูงและมีผลกระทบต่อการ

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน 

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว

เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ ที่

ท าได้คือการกลับมายังค าว่า “รู้” ท าความ

เข้าใจเสมือนเวลาที่เราสอนเด็กเล่นกีฬา รู้

แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้สิ่งที่จะท าเกิดใน

อนาคตด้วยความมีสติ และปัญญา ซึ่งอยาก

ให้คนไทยได้ตระหนัก คนไทยส่วนใหญ่ไม่

ชอบที่จะอ่านเรื่องของประวัติศาสตร์ เพราะ

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กลับไปแก้ให้มันดี

ขึ้นไม่ได้ และคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรือ่งที่

ผ่านไปแล้ว ปัจจุบันและอนาคตของเรา

ส าคัญกว่า ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ร่วม

ประชุมและฟังผู้น าหลายคนกล่าวว่า ท า

ไหมเราชอบยึดติดอะไรเก่าๆ กับอดีต เรา
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ควรมองไปข้างหน้าท าวันข้างหน้าให้ดี จน

หลายปีที่ผ่านเริ่มกลับมาทบทวนความคิด

อี ก ค รั้ ง ท า ใ ห้ รู้ ว่ า ที่ จ ริ ง แ ล้ ว อ ดี ต มี

ความส าคัญไม่น้อย ประวัติศาสตร์สอน

อะไรหลายต่อหลายอย่างให้คนรุ่นต่อมาได้

มี วิ วัฒนาการที่ ดี ขึ้ น  ในด้ านกลั บ กัน

ประวัติศาสตร์ก็ท าสิ่งที่ผิดโดยที่คิดว่าถูกใน

วันนั้นให้ได้เรียนรู้ว่าอย่าท าซ้ าอีก บางที

การที่ไม่เคยย้อนกลับไปดูอดีตมุ่งแต่จะไป

แต่ข้างหน้าพอหันกลับมาอีกทีก็พบซาก

ปรักหักพักที่เหลือผู้น าอยู่เพียงล าพัง หรือ

บางครั้งผู้น าเองก็ไปไม่รอดแพ้พ่ายในสิ่งที่

ตนท าไว้กลายเป็นโศกนาฏกรรมของชน

ชั้นกลางและล่างก็มีให้ได้ศึกษา และใน

วันที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้งก็มิใช่คน

ไทยหรื อที่ บ้ าคลั่ ง นโยบายทา งด้ าน

เศรษฐกิจมุ่ งหวั งจะร่ ารวยจะเ ป็นเสื อ

ทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค วันนี้อาเซียน

เองรวมกันก็เอาเศรษฐกิจน าการขับเคลื่อน

ในทุกมิติอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระราชด ารัสว่า “ถ้าติดกระดุมเม็ดแรก



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๔๘  

 

ผิด เม็ดต่อๆ ไปก็ผิดหมด” มันก็ไม่ต่างจาก

อดี ตหาก เ ร า เ ริ่ ม ต้ นจ ากอะไรที่ ผิ ด ๆ 

ปลายทางที่จะไปถึงมันจะถูกได้อย่างไร 

บางทีการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของเราอาจจะไม่ใช่การ

มุ่งไปข้างหน้าเพียงเพื่อต้องการความ

ร่ ารวยเป็นชัยชนะ และอาจจะไม่ต้องเตรียม

ความพร้อมด้วยเงินทุนมหาสารและภาษาที่

หลากหลาย แต่น่าจะเป็นการเตรียมปัญญา

มากกว่า ปัญญาที่หมายถึงความรู้ในตน 

บางทีการที่เราไม่ได้รู้จักตัวเองมากพอหรือ

คิดจะเรียนรู้เรื่องของตนเองมันเป็นความ

เสี่ยงต่อการต้องไปเผชญิโลกทีก่ว้างใหญ่ มี

ความเชื่ อของคนหลายคนในสังคมที่

มองเห็นส่ิงส าคัญของการมุง่ไปข้างหน้า คือ 

ระบบการศึกษาที่ สร้ าง ปัญญา โดยมี

จุดหมายคือความเป็นมนุษย์มากกว่าการ

แข่งขันเพื่อสร้างกิเลสและการช่วงชิงการ

ใช้ทรัพยากร ระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับ

เราอาจจะไม่ใช่ทุนนิยม หากเราจะลอง

เปลี่ยนและวางรากฐานอิงกับปรัชญาแบบ

พอเพียงที่มีภูมิปัญญาความเป็นไทยก็ไม่



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๔๙ 

 

น่าจะเสียหายแต่อย่างใด และความเป็นจริง

ก็น่าจะเหมาะสมกับบริบทของเรามากกว่า 

ถึงแม้คนที่เข้าใจอาจจะมีเพียงหยิบมือและ

เป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาๆ  ที่ไม่อาจจะ

เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่ก็อาจจะน าความสุข

มาสู่ตนเองได้ วิถีแบบทุนนิยมที่เราก าลังถูก

ครอบง าทุกวันนี้ไม่ใช่ค าตอบที่ดีพอกับการ

พัฒนาประเทศและคนของเราอีกต่อไป หรือ

หากเป็นไปได้จะใช้ปรัชญาแบบโสกราตีส 

(Socrates) อริสโต- เติล (Aristotle) หรือ

เพลโต (Plato) มาใช้เป็นแบบแนวการน า

ทางซึ่งฟังแล้วก็อาจจะดูเป็นอภิมหาปรัชญา

ในโลกในอุดมคติ ในการบริหารและ

ปกครองก็น่าจะดีไม่น้อย หากมันท าให้

ความเป็นมนุษย์ของเรามีความสมบูรณ์และ

มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น บางคนอาจจะ

บอกว่าเก่าคร่ าครึ หรือหากใช้วิถีแห่งพุทธ

มาเป็นแบบในการวางรากฐานการบริหาร 

การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ถึงจะดูเป็นอุดม

คติแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่ท าให้คนและสังคม

ของเรามีสติปัญญาและท าให้เกิดความสุข

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95
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ได้ก็น่าจะน ามาใช้มิใช่หรือ เพราะสุดท้าย

ของชีวิตในความเป็นมนุษย์  คือ ความ

ต้องการให้เกิดความสุข มนุษย์ไม่ต้องการ

เศรษฐกิจ ไม่ต้องการตลาด ไม่ต้องการวัตถุ 

ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายปลายทางทุกคนคิดอย่าง

นั้น แต่ที่ท าไม่ได้เพราะชีวิตถูกล่อเลี้ยงจาก

ทุนที่สัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานของชีวิตไป

เสียหมด ดังนั้น การให้ปัญญา ที่เรียกว่า 

ความรู้ ที่ไม่ใช้แค่ท่องจ า อ่านหนังสือ แต่

เป็นความรู้ในตนที่มีภูมิ คุ้มกันโรคความ

เสื่อมถอยจากกิเลสของความเป็นมนุษย์จึงมี

ความส าคัญ และเป็นสิ่งที่นักการศึกษาผู้มี

อ านาจการตัดสินใจน่ามีอยู่ในซีรีบรัม 

(Cerebrum) ไม่มากก็น้อยที่จะน ามาเป็น

แบบในการวางระบบรากฐานของสังคมไทย 

แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้คาดหวังประการใดเนื่องจาก

ผู้มีอ านาจส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

ระดับปริญญาที่มีอยูเ่กลื่อนกลาด ที่บางท่าน

ชอบเปรียบเปรยว่าประเทศของเรามีคนที่มี

ความรู้อยู่มาก หากไม่เชื่อลองขว้างหินไป

ในกลุ่มฝูงชนรับรองว่าหินต้องถูกหัวคนที่

จบปริญญาแน่ๆ เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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หลบและแก้ปัญหาเวลาเมื่อเกิดวิกฤติ แต่ก็มี

คนที่หลบเก่งจ านวนไม่น้อยที่ไม่ใช่แค่หลบ

แต่มักจะดึงเพื่อนที่อยู่ข้างๆ มายืนบังหินที่

ขว้างมาด้วย บางทีพฤติกรรมหลายอย่างที่

ไม่พึ่งประสงค์ของคนไทยกันเองก็ควรจะ

ถูกแก้ไข แล้วมาเริ่มต้นกับพฤติกรรมใหม่ๆ 

ที่สร้างสรรค์ 

สุดท้ายนี้ก็คงจะฝากความหวังดีให้

เราทั้ งหลายมี ปัญญาต่อการ เดินไปสู่

อาเซียนอย่างปลอดภัยและมีความสุขอย่าง

พอเพียงบนรากฐานของความเป็นไทย 

เข้าใจบริบทของตนและเรียนรู้พัฒนา

ตนเองอย่างเข้าใจ ลด ละ เลิก ในความ

เจริญจากกิเลสพัฒนาความเป็นมนุษย์จาก

ภายในให้เกิดความรู้ท่าทันต่อโลกที่ก าลัง

เปลี่ยนอย่างมีสติไตร่ตรองให้รอบครอบ

ก่อนที่ จะก้าวเดินไปในโลกที่มีแต่การ

แข่งขัน 
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เอกสารอา้งองิ 

 

TDRI, ผลกระทบของ AEC ต่อช่องว่าง

ทางรายได้และมิติด้านสังคม. สืบค้น

เมื่อ ๒๐ ธันวาคม , ๒๕๕๕, จาก 

http://tdri.or.th/tdri-reports/tdri-

factsheet5 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. สรปุ

การคา้ระหวา่ไทยกบัประเทศคูค่า้

ส าคญั ตลุาคม ๒๕๕๕. สืบค้นเมื่อ ๒๐ 

ธันวาคม, ๒๕๕๕, จาก

http://www.dtn.go.th/index.php?o

ption=com_content&view=article

&id=7809&Itemid=807&lang=th 

กระทรวงการต่างประเทศ. กฎบัตรสมาคม

แห่งประชาชาติเอเชียตะวัน ออก

เฉียงใต้. 15th ASEAN SUMMIT 

CHA-AM HUA HIN THAILAND 

http://tdri.or.th/tdri-reports/tdri-factsheet5
http://tdri.or.th/tdri-reports/tdri-factsheet5
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&Itemid=807&lang=th
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&Itemid=807&lang=th
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&Itemid=807&lang=th
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2009 สืบค้นเมื่อ ๑๙ ธันวาคม , 

๒๕๕๕, จาก 

http://aseansummit.mfa.go.th/15t

hai/PDF/ASEANCharterTH+EN. 

pdf 

จุรี วิจิตรวาทการ. บทวเิคราะหล์กัษณะนสิยั

ของคนไทย: รากเหง้าของความ

เจริญและปัญหาทั้งมวลของประเทศ

ไทย สืบค้นเมื่อ ๒๑ ธันวาคม, ๒๕๕๕, 

จาก  

http://www.bloggang.com/viewdi

ary.php?=plan-kkw&month=0 6 2 

0 1 0 &date=0 7 &group= 2 9 & 

gblog=3 

ทวิช จิตรสมบูรณ์. ท าไมชาติไทยจึงยัง

ด้อยพัฒนา. Daily News ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ สืบค้นเมื่อ ๒๑ 

ธันวาคม, ๒๕๕๕, จาก 

http://aseansummit.mfa.go.th/15thai/PDF/ASEANCharterTH+EN.%20pdf
http://aseansummit.mfa.go.th/15thai/PDF/ASEANCharterTH+EN.%20pdf
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http://www.bloggang.com/viewdiary.php?=plan-kkw&month=062%20010&date=07&group=%2029&%20gblog=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?=plan-kkw&month=062%20010&date=07&group=%2029&%20gblog=3
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http://www.manager.co.th/Daily/ 

ViewNews.aspx?NewsID=95400

00064488 

ทรูปลูกปัญญา  ระบบเศรษฐกิจของไทย. 

คลังความรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ สืบค้น

เมื่อ ๒๐ ธันวาคม, ๒๕๕๕, จาก

http://www.trueplookpanya.com/t

rue/knowledgedetail.php?mul_co

ntent_id=1336 

ไทยโพสต์.  ส่งออกข้าวร่วงเหลือแค่อันดับ 

๓  จ าน าห่วยเอกชนจี้ทบทวน

นโยบาย. สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม, 

๒๕๕๕, จาก http://www. thaipost. 

net/news/260712/60122 

มานัส มงคลสุข.  ผลกระทบประชาคม

อาเซียน ๒๕๕๘. ประกายรังสี. วัน

เสาร์ที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ สืบค้น

เมื่อ ๒๐ ธันวาคม , ๒๕๕๕, จาก 

http://www.manager.co.th/Daily/%20ViewNews.aspx?NewsID=9540000064488
http://www.manager.co.th/Daily/%20ViewNews.aspx?NewsID=9540000064488
http://www.manager.co.th/Daily/%20ViewNews.aspx?NewsID=9540000064488
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledgedetail.php?mul_content_id=1336
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledgedetail.php?mul_content_id=1336
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledgedetail.php?mul_content_id=1336
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http://rt-spark.blogspot.com/ 

2010/12/2558.html 

ลี เจง  ถนอมวรกุล  รูปแบบของระบบ

เศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม, 

๒๕๕๕, จาก http://www.trueplook 

panya.com/true/knowlede_detail.

php?mul_con tent_id=1336 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. วิเคราะห์ลักษณ์นิสัย

คนไทยที่เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนา

ประเทศ. สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม, 

๒๕๕๕, จาก http://www.patta 

nakit.net/index.php?lay=show&a

c=article&Ntype=53 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์. ประเทศไทยจะได้รับ

ผลกระทบและมีโอกาสอย่างไรจาก 

AEC?  จุลสารจับตาอาเซียน ปีที่ ๑ 

ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ หน้าที่ ๒๒ 

– ๓๑ โครงการจับตาอาเซียนห้อง 

http://rt-spark.blogspot.com/%202010/12/2558.html
http://rt-spark.blogspot.com/%202010/12/2558.html
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๓ ๓ ๓  ค ณ ะ รั ฐ ส า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการ

เ ก ษ ต ร .  ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น

ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก. สืบค้นเมื่อ 

๒ ๐  ธั น ว า ค ม , ๒ ๕ ๕ ๕ ,จ า ก

http://www.maejopoll.mju.ac.th/w

ebpage_show.php?id=MTUwNz

MwNTc= 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. อัตราการเรียนต่อ

ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ปี

การศึกษา  ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ ๒๐ 

ธั น ว า ค ม , ๒ ๕๕๕ , จ า ก 

http://eis.moe.go.th/eis/ 

stat51/T0027.htm 

สุทธาภา อมรวิวัฒน์. ความแตกตา่งระหว่าง 

EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สืบค้น

http://eis.moe.go.th/eis/
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เมื่อ ๒๐ ธันวาคม , ๒๕๕๕, จาก 

http://www.thaiaec.com 

/393#ixzz2G 85gIPtJ 

สุวิชา เปูาอารีย์. “วิถีอาเซียนกับการจัดตั้ง 

AFTA 1 Way of establishing the 

ASEAN and AFTA” วารสารร่มราช

พฤกษ์. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ 

– พฤษภาคม ๒๕๕๔ ฉบับวาระ

อาเซียน (ASEAN ISSUES). 

กรุงเทพฯ. ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิต

ต ารา มหาวิทยาลัยเกริก. ๒๕๕๔, 

หน้า ๒ – ๒๑. 

หยก แสงตะวัน การรับมือกับ AEC ที่จะ

กระทบชาวโลก .  ส านักข่าว

พาณิชย์  สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม, 

๒๕๕๕, จาก http:// www.inter 
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trademag.com/welcome/arti 

cle_read/124 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. ใต้กระแสอาเซียน. 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สืบค้นเมื่อ ๒๐ 

ธั น ว า ค ม , ๒ ๕๕๕ , จ า ก 

http://www.midnightuniv.org / ใ ต้

กระแสอาเซียน อรรถจักร์ สัตยานุ

รักษ์.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midnightuniv.org/%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81
http://www.midnightuniv.org/%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81
http://www.midnightuniv.org/%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81
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คณุวฒุวิชิาชพีไทยสูอ่าเซยีน 

 

อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ ์

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 

 การรวมตัวกันของประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป (European Union; EU) ท า

ให้เกิดความได้เปรียบอย่างมากในแง่ของ

การเจรจาต่อรองกับนานาประเทศในด้าน

ต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้า 

และกลุ่มบริการ อีกทั้งยังท าให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกก็

ท าได้อย่างอิสระ ฯลฯ ท าให้ประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้พิจารณาข้อดี

และข้อเสียของการรวมตัวดังกล่าวพบว่า มี

ข้อดีเป็นอย่างมากในการที่จะรวมตัวกันเป็น

กลุ่มประเทศสมาชิก จึงเป็นเหตุให้เกิดการ

รวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศได้แก่ ประเทศ

ไทย สิ งคโปร์  มา เล เซีย  อินโดนี เซี ย 

ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ

กัมพูชา เกิดเป็นอาเซียน (ASEAN) ขึ้น 
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ผู้น าทั้ง ๑๐ ประเทศ ในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย

ความร่วมมืออาเซียน โดยเห็นชอบให้มีการ

จั ด ตั้ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  ( ASEAN 

Community) ให้ประเทศในกลุ่มสมาชิก

อาเซียนเป็นชุมชนเดยีวกันให้ส าเรจ็ภายใน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๐ แต่ต่อมา

เ ห็นว่ ามี คว าม เนิ นนาน เ กินไปจึ ง ร่ น

ระยะเวลาจัดตั้งให้เร็วขึ้น มาเป็นปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะมีการ เ ปิดกว้างให้

ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ 

ประเทศ สามารถเข้าไปท างานในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีเสมือนกับเป็น

ประเทศเดียวกัน สิ่ งที่ตามมาก็คือการ

เคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน สิ่งนี้ย่อมส่งผลต่อทุกๆ ประเทศใน

กลุ่มสมาชิกให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ประเทศไทยได้มี

การเตรียมความพร้อมคุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่
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อาเซียนส าหรับผู้ประกอบอาชีพให้สามารถ

เที ยบ กับคุณวุฒิ วิ ชาการหรื อ คุณวุฒิ

การ ศึกษา เพื่ อ ใ ห้ผู้ ที่ ปร ะกอบอาชีพ

สามารถได้รับค่าจ้าง หรือเงินเดือนที่สูงขึ้น

ได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้กับผู้ประกอบอาชีพแต่ไม่มีคุณวุฒิใดๆ 

เพื่อให้สมรรถนะแรงงานวัดได้อย่างมี

มาตรฐาน เป็นระบบ และเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพ 

 ในระยะแรกการถ่ายเทแรงงานด้าน

ฝีมือของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ประกอบด้วย ๘ สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกร 

ช่างส ารวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ 

พย าบาล  นั ก บัญชี  แ ล ะบริ ก า ร /การ

ท่องเที่ยว โดยมีการจัดท าข้อตกลงการ

ยอมรับร่วม  และลงนามโดยรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ดังนี้  (กรมเจรจา

การค้า. ๒๕๕๕: ออนไลน์) 

 ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา

บริการวิชาชีพวิศวกรรม ลงนามเมื่อวันที่ ๘ 
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ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

 ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา

บริการวิชาชีพพยาบาล ลงนามเมื่อวันที่ ๘ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ เมืองเซบู ประเทศ

ฟิลิปปินส์ 

 ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา

บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกรอบ

ความตกลงส าหรับการยอมรับร่วมใน

คุณสมบัติวิชาชีพด้านการส ารวจ ลงนาม

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ ณ 

ประเทศสิงคโปร์ 

 กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการ

ยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี 

ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการ

วิชาชีพแพทย์ และข้อตกลงการยอมรับร่วม

ในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์ และข้อตกลง

การยอมรับร่วมในสาขาทันตแพทย์ลงนาม

เมื่อ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ประเทศไทย 

 กรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมใน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวในการประชุม
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รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ 

๙ มกราคม ๒๕๕๒ ณ กรุงฮานอย ประเทศ

เวียดนาม 

 การจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วม 

(Mutual Recognition Arrangements: 

MRA)  หมายถึง การที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ

การรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงาน

ที่มีอ านาจในประเทศตน จะได้รับการ

ยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศ

สมาชิกอา เซียนอื่ น  ซึ่ ง สอดคล้ อง กับ

กฎระเบียบภายในประเทศที่เก่ียวข้อง จะ

ช่วยอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย

ผู้ให้บริการสาขาวิชาชพีในภูมภิาคด้วยการ

จัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา

บริการของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 อีกทั้งกรอบการตกลงการค้าบริการ

ของอาเซียน (AFAS) ตระหนักถึง

ความส าคัญของการรวมกลุ่มสาขาบริการ 

โดยรวมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ตามที่ระบุในมาตรา ๕ ภายใต้กรอบการตก

ลงการค้าบริการของอาเซียน ดังนี้  
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"สมาชิกในอาเซียนแต่ละประเทศจะ

ให้การยอมรั บในวุฒิ การ ศึกษาหรื อ

ประสบการณ์ที่ได้รับและคุณสมบัติที่เป็นไป

ตามข้ อก าหนด  หรื อใบอนุญาตหรื อ

ใบรับรองที่ได้รับในประเทศสมาชิกอื่น เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตหรือ

ใบรับรองให้แก่ผู้ให้บริการ การยอมรับ

ดังกล่าวจะต้องท าอยู่บนพื้นฐานของความ

ตกลงกับประเทศสมาชิกที่เก่ียวขอ้งหรอือาจ

ให้การยอมรับโดยอิสระ" 

 ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงตระหนักว่า

ใ น อ น า ค ต จ ะ มี ก า ร ข ย า ย ฐ า น ก า ร

เคลื่อนย้ายแรงงานในอาชีพต่างๆ อีก

มากมายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ ๘ อาชีพที่ได้มีการจัดท า

ข้อตกลงการยอมรับร่วมนี้เท่านั้น ประเทศ

ไทยจึงได้มีการจัดท าคุณวุฒิวิชาชีพไทย

ขึ้น (Thai Vocational Qualifications; 

TVQ) เ ป็นระบบการรับรองความรู้

ความสามารถ โดยออกให้เป็นคุณวุฒิแก่ผู้

ประกอบอาชีพที่ผ่านการประเมินหน่วย
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สมรรถนะได้จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน

แต่ละระดับคุณวุฒิ (คุณวุฒิวิชาชีพไทย. 

๒๕๕๕: ออนไลน์)  

 แนวคิดของการก าหนดระดับคุณวุฒิ

วิชาชีพจะก าหนดให้ระดับเริ่มต้นเป็นงานที่

ง่าย ปฏิบัติตามค าสั่ง ไม่ซับซ้อน ขอบเขต

งานไม่กว้าง ความรับผิดชอบต่ า ส่วนระดับ

คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นก็จะเป็นงานที่มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น ขอบเขตงานกว้างขึ้น 

ความรับผิดชอบสูงขึ้น โดยคุณวุฒิที่วัด

สมรรถนะเรียกว่าคุณวุฒิวิชาชีพไทย 

แบ่งเป็น ๗ ระดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  ( National 

Qualification Framework; NQF)  ดัง

ภาพประกอบที่ ๑ (ชนะ กสิภาร์.  ม.ป.ป.: 

ออนไลน์) 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๖๖  

 

ภาพประกอบที่ ๑: กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

(National Qualification Framework; 

NQF)  

 

 เมื่อมีการจัดท าคุณวุฒิวิชาชีพไทย 

และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้วยังต้องมี

องค์การที่จะมีอ านาจให้ประกาศนียบัตร

คุณวุฒิวิชาชีพด้วย ประเทศไทยจึงได้มีการ

ออกพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

๒๕๕๔ ขึ้น โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๖๗ 

 

(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "สคช." มี

วัตถุประสงค์ดังนี้ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๕๔. ๒๕๕๔: ๗) 

 ๑. ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

หรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐาน

อาชีพ 

 ๓. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 

 ๔. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกับระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 

 ๕. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มี

หน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพรวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและยุติธรรม 
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 ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และประสาน

ความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือ

สถา บันฝึ กอบรมสถานประกอบการ 

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการ

เผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน

อาชีพ 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) มีอ านาจให้ประกาศนียบัตร

คุณวุฒิวิชาชีพแก่บุคคลในสาขาวิชาที่คณะ 

กรรมการก าหนด การก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขให้มีคุณวุฒิวิชาชีพใน

สาขาใดและชั้นใดให้ก าหนดเป็นข้อบังคับ

ของสถา บันโดยความ เ ห็นชอบขอ ง

คณะกรรมการ อีกทั้งสถาบันมีอ านาจให้

หนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน

สาขาวิชาชีพที่คณะกรรมการก าหนดด้วย  

 ดังจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งประชาคม

อ า เ ซี ย น  ท า ใ ห้ อ น าคต จ ะ เ กิ ด ก า ร

เคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศกลุ่มสมาชิก

อาเซียนได้อย่างเสรี ส่งผลให้เกิดการจัดท า

ข้อตกลงการยอมรบัร่วมในอาชีพกลุ่มสาขา
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บริการ ๘ อาชีพ แต่การเปิดเสรีเฉพาะ

แรงงานระดับสูงในภาคบริการเท่านั้น เช่น 

วิศวกร นักกฎหมาย แพทย์ ฯลฯ ซึ่งแรงงาน

เหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ประเทศด้อยพัฒนา

ขาดแคลนอยู่แลว้ และมีไม่เพียงพอแมแ้ต่จะ

ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ตนเอง การเปิดเสรีแรงงานในภาคดังกล่าว

จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก าลังพัฒนา

และด้อยพัฒนามากนัก แต่ประเทศไทยและ

ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซยีนมแีรงงานใน

ระดับล่างเป็นจ านวนมาก เช่น กรรมกร 

คนงานก่อสร้าง และแม่บ้าน เป็นต้น ดังนั้น

ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน จึงมีความ

ต้องการให้แรงงานที่เป็นบุคคลธรรมดา

สามารถเดินทางเข้าไปประกอบอาชีพต่างๆ 

ในแถบภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรี โดย

การอนุญาตให้คนงานจากประเทศในกลุ่ม

สมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางเข้าไป

ท างานได้สะดวก สิ่งที่ค านึงนี้ได้ มีการ

ก าหนดไว้ ในแผนแม่ บทว่ าด้ ว ยการ

เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (กระทรวง

ต่างประเทศ. ๒๕๕๔: ๘๕, ๘๙ - ๙๑) ใน
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ยุ ท ธ ศ า สตร์ ที่  ๒  เ รื่ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

เคลื่ อนย้ ายของประชาชนในภูมิภาค

อาเซียนให้เพิ่มขึ้น ในมาตรา ๖ ส่งเสริม

การเคลื่อนย้ายแรงงานมฝีีมอืในอาเซียนให้

มากขึ้น โดยมีการจัดท าข้อตกลงการ

ยอมรับร่วมกันเพิม่เติมภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ 

และด าเนินการตามข้อตกลงฯ ที่ได้ข้อสรุป

แล้วภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มาตรา ๙ สร้าง

ความเข็มแข็งให้กับเครือข่ายการให้บริการ

ทางสังคม และองค์กรผู้ปฏิบัติงานด้าน

สวัสดิการสังคม ผู้สอนและสถานศึกษาด้าน

กิจการสังคมเพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม

ส าหรับประชาชนในอาเซียน และมาตรา 

๑๐ ปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

คุ้มครองการส่งเสริมของแรงงานข้ามชาติปี 

ค.ศ. ๒๐๐๗   

  ท าให้ประเทศไทยต้องรองรับการ

เคลื่อนย้ายแรงงานในอาชีพอื่นๆ ของ

ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนหลังปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕ ด้วยการจัดท า

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ

ไทย และออกพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เป็นการวางรากฐาน

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการตกลงการค้า

บริการของอาเซียน (AFAS) ในมาตรา ๕ 

ภายใต้กรอบการตกลงการค้าบริการของ

อาเซียน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องส่งเสริม

การเคลื่อนย้ายของประชาชนในภูมิภาค

อาเซียนให้เพิ่มขึ้น ในมาตรา ๖ มาตรา ๙ 

และมาตรา ๑๐  การด า เนินการต่างๆ 

เหล่านี้ก็เพื่อการรองรับการจัดตั้งประชาคม

อาเซียนที่จะมาถึงนั่นเอง ก็จะท าให้มีการ

พัฒนาฝีมือแรงงานของคนไทยอย่างมี

ระบบ เพื่อให้มีฝีมือแรงงานเพียงพอส าหรับ

ประเทศไทย และประเทศในแถบภูมิภาค

อาเซียน เนื่องจากมีประเป็นที่น่าเป็นห่วง

ส าห รั บกา ร เ ปิ ด การ ค้ า เส รี ด้ านกา ร

เคลื่อนย้ายแรงงานว่า แรงงานฝีมือใน

ประเทศอาเซียนที่มีค่าตอบแทนต่ า จะย้าย

ไปท างานในประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า เช่น 

สิงคโปร์ และมาเลเซีย แน่นอนว่าแรงงาน

ฝีมือของไทยบางสาขาก็จะย้ายไปท างาน

ในสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะสาขา
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การแพทย์ การพยาบาล และวิศวกร มีผล

ให้ไทยอาจขาดแคลนแรงงานในสาขา

ดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานในวิชาชีพต่างๆ ของ

ไทยให้ได้มาตรฐานสากล และจากที่กล่าว

ในเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่อาเซียนจะท า

ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจ านวนมาก

ได้อย่างเสรีใน ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน 

อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต

ในภูมิภาคนี้ที่ทุกประเทศในแถบนี้มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะแตกต่างกันที่ภาวะ

เศรษฐกิจ ความมั่งค่ังของประบางประเทศ

ในแถบภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะได้เปรียบใน

การดึงดูดฝีมือแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

ไปยังประเทศนั้นๆ เนื่องจากค่าตอบแทนที่

สูงกว่าประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน 

ดั งนั้ นการยกร ะดับสมรรถนะในการ

ประกอบอาชีพจึงเป็นเรื่องส าคัญเพื่อการ

แข่งขันและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอีกทั้ง

การยกระดับค่าตอบแทน และมาตรฐาน

ค่าตอบแทนที่ควรจะมีการปรึกษาหารือกัน

ส าหรับประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
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จะได้ไม่เ กิดปัญหาการขาดแคลนฝีมือ

แรงงานในประเทศของตนเองตามมาอัน

เนื่องจากค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากัน  
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อาเซยีนกบัทกัษะวชิาชพี 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ 

กลุ่มวิชาปรัชญา 

 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคม

อาเซียน และในช่วงระยะเวลาอีก ๒ ปี

ข้างหน้า เราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจ ที่หลายๆ คนก าลังเป็นห่วงบวก

กับความกังวลว่าประเทศมีความพร้อมและ

เตรียมความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งประเทศใน

อาเซียนจาก ๑๐ ประเทศ บวกหนึ่ง บวก

สาม และบวกห้าแล้วหรือยัง นี้คือประเด็นที่

เราคนไทยจะต้องตระหนักโดยเฉพาะวง

การศึกษาต้องตั้งสติฉุกคิดแล้วค่อยๆ เรียนรู้ 

ท าความเข้าใจ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่

ชัดเจน และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มี

ผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ กับการ

ประกอบอาชีพรวมทั้งการใช้ชีวิต เพื่อ

ปรับตัว เองให้ เ กิดความสอดคล้อง กับ

สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
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 จากข้อมูลบางส่วนในการบรรยาย

ของดร.สุรินทร์ ทิศสุวรรณ เลขาธิการ

อาเซียน เรื่องการเตรียมการอุดมศึกษาไทย

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้วางกรอบแนวคิด

ได้อย่างน่าสนใจ และน ามาเสนอเพื่อเป็น

ข้อคิดดังนี้ 

 ประการแรก ปัจจุบันมีบรรษัทระหว่าง

ประเทศโยกย้ายฐานการลงทุนมาอยู่ใน

กรุงเทพฯ สิงคโปร์และมาเลเชีย เพื่อปรับ

ทิศทางธุรกิจในตลาดอาเซยีน ๖๐๐ ล้านคน 

มีผลต่อภาวการณ์ผลิตบัณฑิต/คุณภาพ

บัณ ฑิต  ร อ ง รั บ ก า ร แข่ ง ขั น ในกลุ่ ม

ประชาคมอาเซียน 

 ประการที่สอง  ตลาดอาเซียนอยู่

ระหว่างตลาดยักษ์ คือ ตลาดจีน (๑,๔๐๐ 

ล้านคน) ตลาดอินเดีย (๑,๒๐๐ ล้านคน) 

และได้มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันท า

ใ ห้ตลาดในหมู่ ภู มิ ภาคนี้ เพิ่ มบทบาท

ความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

 ในกรอบข้อตกลงด้านภาษี : อาเซียน 

๕ ประเทศแรก (ไทย สิงคโปร์ มาเลเชีย อิน
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โดนีเชีย และฟิลิปปินส์) เริ่ม ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ตกลงและปฏิบัติด้านภาษี

ระหว่างประเทศ เป็นศูนย์ส าหรับประเทศ

ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่าได้ก าหนด

ผ่อนระยะเวลาเปิดตลาดเสรีจากปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ ไปเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ป ร ะ ก า ร ที่ ส า ม  บั ณ ฑิ ต ข อ ง

สถาบันการศึกษามีโอกาสไหลไปประกอบ

อาชีพ ในแต่ละเศรษฐกิจของอาเซียนที่ตก

ลงกัน ไว้มี ๘ สาขาประกอบด้วย 

วิศวกร (Engineering) 

สถาปัตยกรรม (Architecture) 

การแพทยอ์ายุกรรม (Medical 

Doctor) 

พยาบาล (Nurse) 

การบัญช ี(Accounting) 

ช่างส ารวจ (Survey) 

อุตสาหกรรมการบริหาร (Hospitality 

Industry) 
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ทันตแพทย ์(Dentistry) 

ทั้งนี้รวมถึงโอกาสประกอบอาชีพอื่น 

เช่น เปิดคลินิก เปิดบริษัทที่ปรึกษา เปิด

บริษัทออกแบบ ซึ่งอนาคตของบุคคลากร

และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมีอนาคตที่

ดีกว่าในอดีตและมีทางเลือกที่กว้างขึ้น 

ป ร ะ ก า ร ที่ สี่  นั ก ศึ ก ษ า ใ น

สถาบันการศึกษาจะไม่ใช่แข่ งขันกัน

ระหว่างประชากรไทย ๖๔ ล้านคน แต่ต้อง

แข่งขันกับประชากรในอาเซียน ๖๐๐ ล้าน

คน 

ประการที่ห้า สินค้าส าเร็จรูป การให้

การบริการการศึกษา การเงิน การธนาคาร 

การโทรคมนาคม การประกันภัย และการ

บริหารทางการแพทย์ เป็นการบริหารที่ต้อง

เปิดให้กันและกันในประชาคมอาเซียน 

ปัญห า คื อ  เ ร า มี คุณภ าพพอ ในก า ร

เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในการไป

แข่งขันกับ ๖๐๐ ล้านคน หรือยัง สิ่งเหล่านี้

คือความท้าทายคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

ท้าทายผู้ปกครอง ท้าทายนิสิต นักศึกษา 

และนักเรียน 
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เหตุผลทั้งหมดตามที่ได้น ามากล่าวนี้ 

เป็นจุดเริ่มต้นต่อการน าเสนอเรื่องอาเซียน

กับทักษะวิชาชีพ ในฐานะที่เราเป็นคนไทย

อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่มชนทีอ่ยูภ่ายใต้ของกลุ่มในประเทศ

อ า เซี ยน  สิ่ ง ส า คัญ คื อภายใต้ ก ร อบ

ประชาคมอาเซียน เรามีความพร้อมที่จะ

ปรับตัวเข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และพร้อมที่จะเผชิญหน้าแล้วออกไปแสวง

โชคใน ๑๐ ประเทศอาเซียน ซึ่งก าลังจะ

มาถึงภายใน ๒ ปีข้างหน้านี้ ซึ่งเราเป็นหนึ่ง

ของประชากรใน ๖๕ ล้านคนในประเทศ

ไทย ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ

กับค าว่า “ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจ” ก็

ตาม แต่ผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบก็

จะตามมาถึงคนไทย ซึ่งเราเป็นประชากร

ส่วนหนึ่งของความเป็นไทย เพราะฉะนั้น

ทางที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม ในฐานะที่เรา

เป็นคนไทย เกิดในแผ่นดินไทย และที่

ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นเราในฐานะเป็นคนไทย 

อันดับแรกเราต้องตระหนักถึงต่อค าว่า 

“ไทย” หมายถึงความเป็นอิสระไม่ขึน้กับใคร 
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เพราะประเทศไทยตามประวัติศาสตร์สอน

ให้รู้ และเกิดความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมา

เป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทยและประเทศ

ไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด

ม า ก่ อ น  ซึ่ ง ถ้ า เ ร า ห ว น ร ะ ลึ ก ถึ ง

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ใน ๑๐ ประเทศของ

กลุ่มอาเซียนมีเฉพาะประเทศไทยหนึ่งเดียว

เท่านั้นที่ไม่เคยตกเป็นประเทศเมืองขึ้นของ

ชาติตะวันตก ซึ่งเรื่องนี้เราในฐานะเกิดเป็น

คนไทยควรระลึกถึง พระบุญญาบารมีของ

พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจวบเท่าถึง

ปัจจุบัน ที่พระองค์ท่านได้ปกปูอง พิทักษ์ 

รักษาประเทศไทย และประชาชนคนไทย

ให้อยู่ดีกินดีและมีความสุข มีความภูมิใจ ใน

ฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย มีความเป็นอิสระที่ไม่ขึ้นกับ

ใคร เพราะค าว่า “ไทย” คือความเป็นอิสระ

ตามที่กล่าวถึง 

ดังนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๑๐ 

กลุ่มประเทศอาเซียน เราจึงต้องสร้างอัต

ลักษณ์ของความเป็นไทยให้อยู่คู่กับประเทศ

ไทยตราบนานเท่านาน ให้ลูกหลานได้
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ภาคภูมิใจของความเป็นไทยตลอดไป ด้วย

ความพร้อมใจสร้างทัศนคติ พร้อมที่จะ

ออกไปสู้ แต่เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยดังที่ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของอาเซียนกับทักษะวิชาชีพ

ดั่งที่กล่าว เมื่อ ถึงเวลาเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนเศรษฐกิจแล้ว เราต้องพร้อมที่จะ

ก้าวเดินด้วยความมั่นใจในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

สิ่งที่เราต้องท าก่อนคือความเตรียมพร้อมใน

ทุกด้าน 

ประการแรก ด้านการศึกษา หมายถึง 

การเตรียมความพร้อมให้ประชากรของ

ประเทศต้องเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมที่

จะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมใน

ทุกสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะนักเรียน 

นักศึกษาต้องตื่นรู้ ตื่นตัว และตื่นรู้เท่าทัน

ต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อันดับแรกต้องพัฒนาตนหรือพัฒนาคนให้มี

คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ด้วยการสร้าง

ทัศนคติให้ชัดเจนว่า ปัจจุ บันเรามีการ

แข่งขันเฉพาะในประเทศของเราเท่านั้น แต่

ในอนาคตเราจะต้องไปแข่งขันกับคน ๖๐๐ 
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ล้านคน พูดง่ายๆ ก็คือ ความเพียรพยายาม

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต้องให้เพิ่มขึ้นทวีคูณจาก

ที่เคยเป็นอยู่ และมีความรู้ มีความสามารถ

ในด้านใดต้องให้เกิดความช านาญ และมี

ความเชียวชาญอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง

กับหลักค าสอนในพุทธรรมที่ว่า “การท า

ตัวเองให้มีศิลป์ คือการน าเอาความรู้ที่ตัวมี

อยู่มาใช้เป็น ด้วยความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญหรอื

ฉลาด” หมายถึงมีความรู้ ถึงอย่างเดียว แต่

ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล เหตุผลก็คือว่า

ถ้าเรามีความรู้ มีความสามรถ และมีความ

เชี่ยวชาญในกิจการใดก็ตาม เราก็จะมี

โอกาสพัฒนาตนเอง และกิจกรรมของ

ตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และอยู่ เหนือคู่แข่ง สามารถยืนหยัดอยู่

ท่ า ม กล า ง คู่ต่ อ สู้ ไ ด้ อ ย่ า ง ภ าคภู มิ ใ จ 

เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ เข้าใจ และพร้อมที่

น าความรู้ที่มีอยู่น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด

เป็นรูปธรรมให้ได้ จึงถือว่าเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านการศึกษา 

ประการที่สอง ด้านทักษะภาษา คือ

เครื่องมือสื่อสารการติดต่อ เพื่อให้เข้าถึง
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ข้อมูลที่เราอยากรู้อยากเห็น อยากสัมผัสใน

ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยการ

เริ่มต้นที่ต้องศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งกลุ่ม

ประเทศอาเซียนได้ท าข้อตกลงกันให้ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร 

ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศ

อาเซียนที่เสียเปรียบทางด้านภาษาอังกฤษ

มากกว่าประเทศอื่น ซึ่งประเด็นนี้เราคนไทย

ควรตระหนักให้มากๆ ว่า เราควรพัฒนาคน

ของเราอย่างไรถึงจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารท าธุระ

กรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นได้ 

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้พูดถึง

ประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เรื่อง 

National” ความสามารถในการแข่งขัน ถ้า

วันนี้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นสัก ๒๕% จะท า

ให้ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ไทยจะเพิ่มขึ้น ๕๐% และความสามารถใน

การแข่งขันอยู่ที่ความพร้อมทางวิชาการ 

ความพร้อมของเครื่องมือที่จะออกไปเผชิญ 

ไม่เฉพาะ ๖๐๐ ล้านคน แต่ผลผลิตมวลรวม 
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๑.๘ ล้าน US Dollar และ ๑.๘ ล้านเหรียญ

ในอาเซียนหรือมากกว่านี้  

จากประเด็นตามที่น าเสนอนี้เป็นการ

ย้ าให้เกิดความเชื่อมั่นทางทักษะด้านภาษา

เป็นอย่างดี เพราะถ้าคนของเรามีการตื่นตัว

ต่อการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ถึงขั้นที่

สามารถน าไปใช้งานได้แล้ว เมื่อถึงเวลา

มาถึง คือ ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เราคนไทยก็มีความพร้อมที่จะต่อสู้และยืน

หยัดอย่างภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ 

ปร ะก า ร ที่ ส า ม  ด้ า นสั ง ค มแ ล ะ

วัฒนธรรม เป็นอีกเปูาหมายหนึ่งที่เราต้อง

ค านึงถึง และมีความจ าเป็นอย่างมากที่เรา

ต้องศึกษา เรียนรู้ ท าความเข้าใจกับสังคม

ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างรู้เท่า

ทัน เพราะถ้าเราขาดการเรียนรู้ทางสังคม

วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านใน ๑๐ ประเทศ

แล้ว โอกาสที่เราจะปรับตัวเองและกิจกรรม

ต่างๆ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ คงเป็นไปอย่าง

ยากล าบากยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนประตู
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หลักที่เราจะก้าวเดินไปสู่ความเป็นอาเซียน

ในแต่ละประเทศ 

ดังนั้นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

คือรากฐานของการปรับตัว และการท า

ธุรกรรมต่างๆ เช่น เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้

ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

สภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ความ

ต้องการ ความชอบ ความเชื่อ การนับถือ

ทางศาสนา เหล่านี้เป็นต้น ถือว่ามีความ

จ าเป็นและเป็นส่ิงที่เราควรศึกษาเพื่อให้เกิด

ความไวต่อการบริหารจัดการในทุกๆ สิ่ง 

เมื่อเราได้เข้าไปสัมผัส 

ประการที่สี่ ด้านชาติพันธุ์ หมายถึง 

ชาติความเป็นเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์

ที่มารวมตัวกันเป็นชนชาติใดชนชาติหนึ่ง 

ซึ่งในแต่ละชนชาติที่มารวมตัวกันเป็นหนึ่ง

นั้ น  ต่ าง ก็มี ชาติ พันธุ์ ขอ งตน เอง เ ป็น

แกนกลางในการยึดมั่น เชื่อถือ และน ามา

ปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ 

ซึ่งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน

จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์
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ของความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองให้คงอยู่

ตลอดไป 

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเรียนรู้ความ

เ ป็ นช าติ พั น ธุ์ ท า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ถึ ง คว า ม

หลากหลายทางสั งคมวัฒนธรรมของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เหตุผลก็

เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นชาติพันธุ์

ของความเป็นมนุษย์แล้ว การยอมรับความ

ต่างต่ อการสร้ างความ เ ป็นประชาคม

อาเซียน ตลอดถึงการเรียนรู้หลักการ

ด าเนินชีวิต ซึ่งเริ่มต้นจากการประกอบ

อาชีพ ชีวิตการท างาน และการใช้ชีวิตของ

เราเองในเมื่อประชาคมอาเซียนมาถึง ที่

ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรามีความรู้มีความ

เข้าใจเรื่องของชาติพันธุ์ สังคมวัฒนธรรม 

และบริบททางสังคมของแต่ละประเทศใน

กลุ่มอาเซียนแล้ว การปรับตัวที่จะใช้ชีวิต

ให้ เ กิดความสอดคล้ องทางสังคมและ

ประชามคมอาเซียนก็จะไร้รอยต่อ การ

ด าเนินชีวิตของเราไม่มีอุปสรรค ปัญหา

ต่างๆ ที่ คิดว่าจะเกิดก็ไม่มี ทั้งหมดนี้ คือ

เบ้ืองหลังของการศึกษาความเป็นมาของ
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ชาติพันธุ์  ซึ่ ง เ ป็นสิ่ ง จ า เ ป็นที่ เ ร าต้ อง

ตระหนักอยู่เสมอว่า เราคือส่วนหนึ่งของ

ความเป็นไทย ละประเทศไทยคือหนึ่งใน

ประชาคมอาเซียนนั่นเอง 

อาเซียนกับทักษะวิชาชีพตามที่ได้

น าเสนอนี้เป็นการย้ า และท าความเข้าใจ

เก่ียวกับบทบาทของประชาคมอาเซียน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( Asean Economic 

Community) ซึ่งเหลือเวลาเพียง ๒ ปี ที่

นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับ ASEAN Single 

Visa สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั่ว

ทั้ง ๑๐ ประเทศอาเซียนได้ ด้วยการขอวีซ่า

ครั้งเดียว ก็จะลดค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลา

ในการไปขอ Visa หรือบัตรผ่านด่านในแต่

ละประเทศ 

เพร าะฉะนั้ น กรอบยุ ทธศาสตร์

อาเซียน ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จาก

ประชาคมอาเซียนในการสนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็น Education Hub และ

สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักสูตร
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ที่เอื้อต่อนักศึกษาต่างชาติ เพื่อขับเคลื่อน

การร่วมมือด้านการศึกษาให้อาเซียนได้

บรรลุเปูาหมาย ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นภาระ

ที่ประเทศไทยต้องผลิตคนที่มีฝีมือคุณภาพ 

เพื่อน าสู่ตลาดการแข่งขันให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ซึ่งเริ่มต้นที่มีการ

ตื่นรู้ ตื่นตัว และตื่นรู้เท่าทันต่อการลงสนาม

การแข่งขันกับประชากรใน ๖๐๐ ล้านคน 

โดยเฉพาะจุดด้อย จุดอ่อนทางภาษาองักฤษ

ที่เรายังเป็นรองทุกประเทศในอาเซียน ต้อง

มีการส่งเสริมพัฒนาคนโดยเฉพาะนักศึกษา

ใ ห้ ส าม า รถใช้ ภ าษ าอั ง กฤษใ ห้ เ กิ ด

คว า มสา ม า ร ถที่ จ ะ น า ไปใช้ ง า นได้ 

ต่อจากนั้นต้องเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม 

ความเชื่อทางศาสนา เพื่อปรับตัวเองให้เกิด

ความคล่องตัวในการประกอบอาชีพ ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้คือเบ้ืองหลังของความเป็นชาติพันธุ์

และบริบทของสังคมแต่ละสังคม เพราะถ้า

เราสามารถปรับและพัฒนาตนเองตามที่ได้

กล่าวถึงทั้งหมด เราคนไทยจะได้ภูมิใจใน

ความเป็นไทสมชื่อ คือสยามเมืองยิ้มและ

มิตรไมตรี 
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เอกสารอา้งองิ 

 

ปิติ ศรีแสงงาม. (๒๕๕๕). เปลี่ยนมุมคิด 

พิชิตอาเซียน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

บ้านพระอาทิตย์.  

สุรินทร์ พิศสุวรรณ. (๒๕๕๔) เอกสาร

บร ร ยา ย  เ รื่ อ ง ก า ร เ ต รี ย ม กา ร

อุ ดม ศึกษาไทย เข้ าสู่ ป ร ะชาคม

อาเซียน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับ

รายวัน  
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e-ASEAN ประชาคมไรพ้รมแดน 

 

อาจารย์อาภาภรณ์ อังสาชน 

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 

 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว

กันว่าท าให้โลกของเราย่อเล็กลง เรา

สามารถรับข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศ จาก

ทุกหนแห่งของโลกได้ทันที  ทุ ก เวลา 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การประกอบธุรกิจ 

การศึกษา การบริการ รวมทั้งการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันด้วย 

 ในการจัดตั้ งประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) เป็นการรวมกลุ่ม

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น

หนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองและขีด

ความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้า

ระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความ

มั่นคงทางการเมือง และเป็นเวทีในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใน

ภูมิภาค  สามารถรับมือกับปัญหาทางการค้า

ที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน (สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕) 

ประชาคมอาเซียน ที่ จะจัดตั้ งขึ้นในปี 

๒๕๕๘ ประกอบด้วยประชาคมย่อย ๓ 

ประชาคม ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประชาคม

การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

 

ตารางที่ ๑ จ านวนประชากรและผลิตภัณฑ์

ม ว ล ร ว ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  (GDP-Gross 

Domestic Product) ของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

(ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์) 
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 จ านวน

ประชากร 

ผลิตภัณฑ์

มวลรวมของ

ประเทศ 

ประชาคม

อาเซียน 

๑๐ ประเทศ 

๕๘๓ ล้าน

คน (๙% 

ของ

ประชากร

โลก) 

๑,๒๗๕ 

พันล้าน 

US$ (๒% 

ของ GDP 

โลก) 

ประชาคม

อาเซียน+๓ 

(จีน ญ่ีปุุน 

และเกาหลี

ใต้) 

๒,๐๖๘ 

ล้านคน 

(๓๑% 

ของ

ประชากร

โลก) 

๙,๙๐๑ 

พันล้าน 

US$ (๓๑% 

ของ GDP 

โลก) 

ประชาคม

อาเซียน+๖ 

(เพิม่ 

ออสเตรเลีย 

นิวซแีลนด ์

และอินเดีย) 

๓,๒๘๔ 

ล้านคน 

(๕๐% 

ของ

ประชากร

โลก) 

๑๒,๒๕๐ 

พันล้าน 

US$ (๒๒% 

ของ GDP 

โลก) 
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 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการ

รวมกันเป็นประชาคมอาเซียน จะท าให้

ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีบทบาทและ

อ านาจในการต่อรองกับประชาคมโลกมาก

ยิ่งขึ้น และการผสานกับประเทศคู่เจรจาจะ

เห็นได้ว่าประชากรมีมากถึงครึ่งหนึ่งของ

ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมมีเกือบ ๑ 

ใน ๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก 

 ในการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน

เข้าด้วยกันนั้น ได้มีการจัดท าโครงการ e-

ASEAN เพื่อพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศ

และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่ง e-ASEAN 

เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการบร ร ลุ แผนการ

ด าเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  หรือ  AEC Blueprint ที่ มี

องค์ประกอบส าคัญ คือ การเป็นตลาดและ

ฐานการผลิตเดียว การเป็นภูมิภาคที่มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูง การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจอยา่งเทา่เทียมระหว่างสมาชิก
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อาเซียน และการเชื่อมโยงของอาเซียนเข้า

กับเศรษฐกิจโลก  

 ป ร ะช าคม อ า เ ซี ย น ได้ ก า หน ด

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 

Communication Techno-logy – ICT) 

ดังนี้ 

 ๑. เพื่อพัฒนา เสริมสร้างความ

แข็งแกร่ง และส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขันในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

อาเซียน 

 ๒. ลดความแตกต่างทางดิจิทัลใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศ

สมาชิก 

 ๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนในด้านการรับรู้เรื่อง e-

ASEAN 

 ๔.  ส่ ง เสริมการ เ ปิดเสรีการ ค้า

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
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บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การลงทุนการสนับสนุน e-ASEAN 

กรอบความตกลง e-ASEAN (e-

ASEAN Framework Agreement) ได้

จัดท าโครงการน าร่องเพื่ออ านวยความ

สะดวกหรือส่งเสริมการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. การจัดตั้ งโครงสร้างพื้นฐาน

ส าหรับข้อมูลของอาเซียน ได้แก่ โครงการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของภูมิภาค 

(ASEAN Regional Internet Exchange 

or ARIX)  โครงการศูนย์การเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์โค้ก (Coke e-Learning 

Community Centers) 

 ๒ .  ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง พ าณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในอาเซียน 

การเปิดเสรีการค้าผลิตภัณฑ์ ICT การ

บริการเก่ียวกับ ICT การลงทุนเพื่อการ

สนับสนุน e-ASEAN การลงทุนในการผลิต
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ของผลิตภัณฑ์ ICT และการให้บริการ ICT 

ได้แ ก่  เ ว็ บท่ าการท่อง เที่ ยวอา เซียน 

(ASEAN e-Tourism Portal) โครงการ

เ ชื่ อ ม โ ย ง ภู มิ ภ า ค กั บ โ ล ก  (ASEAN 

World.com) เว็บท่าของธุรกิจ SMEs 

(EastASEANbiz.net) โครงการตลาด

ส าหรับอะไหล่รถยนต์ (Supply Power) 

เว็บท่าโครงการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มี

ทักษะ (Knowledge Worker Exchange) 

โครงการความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ 

(WeASEAN.com) 

 ๓. สังคมอิเล็กทรอนกิส์ (e-Society) 

และการเสริมสร้างความสามารถเพื่อที่จะลด

ความแตกต่างด้านดิจิตอลภายในและ

ระหว่างประเทศสมาชิก ได้แก่ โครงการเว็บ

ท่าการเรียนรู้ (ASEAN Educators On—

L-i-n-e) โครงการสร้างเครือข่ายบริการ

ห้องสมุด (ASEAN Infonet) โครงการ
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เชื่อมโยงโรงเรียนในประชาคม (ASEAN 

SchoolNet) โครงการพัฒนาธุรกิจ

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (e-Entrepreneurship) 

โครงการบ่มเพาะธุรกิจอิ เล็กทรอนิกส์ 

(ASEAN Incubator Project) โครงการ

เว็บท่าศิลปะ (ArtPortalAsia.com) 

 ๔. การใช้เทคโนโลยี ICT ในการ

ให้บริการของรัฐบาล (e-Government) 

ได้แก่ โครงการอบรมกฎหมายไซเบอร์ 

(Cyber law Training Workshop)  

ในการด า เนินงานเพื่ อ ใ ห้บรรลุ

ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ที่ มี ขี ด

ความสามารถในการแข่งขันสูง อาเซียนได้

จัดตั้งคณะ กรรมการเฉพาะกิจอาเซียน และ

จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ

อาเซียน (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) และ โดย

ก า หนดผ ล ลั พ ธ์ ที่ จ ะ ย ก ร ะ ดั บ ส าข า

เทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน ริเริ่ม

โครงการเส้นทางเครือข่ายบอร์ดแบน 
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(ASEAN Broadband Corridor) การออก

ใบรับรองทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การปรับประสานกฎระเบียบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนากฎหมายด้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดค่าบริการ

โอนสายระหว่างประเทศ (international 

roaming) ความปลอดภัยในเครือข่ายไซ

เบอร์(cyber security) ความร่วมมือในด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 

(ASEAN Information Infra -structure – 

AII) ซึ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ 

การศึกษา การวิจัย  รวมทั้ งการจัดตั้ ง

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางอินเทอร์เน็ต

ในภูมิภาค อาเซียนด าเนินการส่งเสริมการ

พัฒนาแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาด การด าเนินธุรกิจและสังคมด้วยสื่อ

ออนไลน์  

e-ASEAN นอกจากจะมีบทบาทส่วน

ใหญ่ในแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนแล้วซึ่งมุ่งเน้นความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและการขยายตัวในอนาคต ใน

แผนการ จั ด ตั้ ง ป ร ะช าคมสั ง คมแล ะ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – 

Cultural Community – ASCC) e-

ASEAN ก็ยังมีบทบาทหลายด้านใน

แผนการสื่อสาร โดยจัดท าเว็บไซต์แผนการ

สื่อสาร เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการ

เข้าถึงชุมชนในภาพกว้าง น าเสนอสาร

อย่างเป็นทางการ ข้อมูลเฉพาะของแต่ละ

สาขา ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ ASCC ค าถามที่

ถูกถาม บ่อยๆ  พัฒนา ASCC-Net เพื่ อ

พัฒนาด้ านการ ศึกษา  จั ด ใ ห้มี สั ง คม

ออนไลน์เก่ียวกับ ASCC การส่งข้อความ

สั้นและข้อความมัลติมีเดีย จัดท าฐานข้อมูล

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การท าแบบสอบถามระดับการรับรู้ทาง

อินเทอร์เน็ต 

ในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง

ระหว่ าง กันในอา เซียน  ได้มี การวาง
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ยุทธศาสตร์ ในการ เร่ ง รั ดการพัฒนา

โค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ านท า ง เ ทค โน โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสารในชาติสมาชิก 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท

เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือใน

การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและเพิ่ม

อ านาจการปกครองและนวัตกรรมภายใน

ภูมิภาค เพื่อลดช่องว่างและแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ า และมีโครงการเร่งรัดส าหรับการ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

ในการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกัน

ส าหรับการรับรองทักษะด้านไอซีที  

ส าหรับความเชื่อมโยงดา้นกฎระเบียบ 

ได้มีระบบการอ านวยความสะดวกด้าน

ศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด

เดี ย ว  ในร ะดั บปร ะ เทศ  ส าหรั บกา ร

เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี/ระบบการอ านวย

ความสะดวกด้ าน ศุลกากรด้ วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน  

ส่วนความเชื่อมโยงด้านประชาชน 

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

เสมือนจริงอาเซียน เพื่อก าหนดปัจจัยหลัก
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และให้ความช่ วย เหลื อด้ านวิชาการ 

โดยเฉพาะทรัพยากรการเรียนรู้เสมือนด้าน

วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว แบ่งปัน

ข้อมู ล เ ก่ียว กับประชาชน วัฒนธรรม 

ประวัติ ศาสตร์  สถานที่น่ าสนใจ และ

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

อา เซี ยนได้ ท าคว ามร่ ว มมื อ กั บ

ป ร ะ เ ท ศ คู่ เ จ ร จ า  ไ ด้ แ ก่  จี น  ญ่ี ปุุ น 

สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป อินเดีย 

และสหภาพการสื่ อสารโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการพัฒนา

โครงการทางด่วนสารสนเทศ – จีน และ

เครือข่ายข้อมูล Trans-Eurasia 

ส า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไทย  ก ร ะท ร ว ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มี

การก าหนดยุทธศาสตร์ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการเข้า

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน คือยุทธศาสตร์

ที่ว่าด้วยการสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุล

สู่สังคมด้วย ICT โดยมีเปูาประสงค์ ๒ ข้อ 

( ส านั กง านปลั ดกร ะทรวง เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๔) ได้แก่ 
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 เปูาประสงค์ที่ ๑ ภาครัฐ ภาคเอกชน มี

บทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไก

ในการขับเคลื่อน 

 โดยมีโครงการส าคัญตามยุทธศาสตร์

นี้ได้แก่  

        ๑.แผนงานความร่วมมืออาเซียนด้าน

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ 

โครงการ 

 โครงการที่ ๑ จัดประชุม/สัมมนา เพื่อ

เผยแพร่การด าเนินงานด้าน ICT ในกรอบ

ความ ร่วมมืออาเซียน 

 โครงการที่ ๒ สนับสนุนประเทศไทย

ในการด าเนินการตามแผนแม่บท ASEAN 

ICT Master plan 2015 

 โครงการที่ ๓ จัดประชุมรัฐมนตรี

อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔ 

 โครงการที่ ๔ ติดตามและประเมินผล

ภายหลังการเปิดตลาดการค้าบริการสาขา 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

กรอบอาเซียน 

 โครงการที่ ๕ ศึกษาแนวทางการ

จัดท าข้อตกลงร่วม (MRAs) ส าหรับ

มาตรฐานวิชาชีพ ด้าน ICT ของอาเซียน 

 โครงการที่  ๖  พัฒนาและขยาย

โอกาสทางธุรกิจไอซีทีไทยสู่ประชาคม

อาเซียน 

 โครงการที่ ๗ จัดสัมมนาระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับผู้พัฒนา

เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ทุ ก ค น เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  ( Web 

Accessibility) นักวิจัยพัฒนาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก (Assistive Technology) 

 โครงการที่ ๘ จัดตั้งห้องเรียนชุมชน

ออนไลน์ (Community e-Classroom) 

ส าหรับอาเซียน 
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 โครงการที่ ๙ ส่งเสริมการพัฒนา

เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ทุ ก ค น เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  ( Web 

Accessibility) ส าหรับอาเซียน 

 โครงการที่ ๑๐ อบรมด้าน ICT เพื่อ

ส่งเสริมความเท่าเทยีมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ส าหรับ

อาเซียน 

 โครงการที่ ๑๑ Cyber Scout เพื่อ

ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ICT 

ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 เ ปู า ป ร ะส ง ค์ที่  ๒  นั ก เ รี ยนชั้ น

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา มีจ านวน 

๑ โครงการ คือ โครงการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บ

เล็ต) 

 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นระยะเวลาอีกไม่

นาน ในฐานะสังคมมนุษย์  สั งคมไทย 

ประชาชนชาวไทย ภาคเอกชน ภาครัฐ 
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ต้องปรับตัวและเตรียม พร้อมกับการเป็น

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมอืของทุกฝุาย

จะท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมโลกในทุก

เวลาด้วย 
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หอ้งสมดุในประเทศสมาชกิประชาคม

อาเซยีน 

 

รองศาสตราจารย์ วิภา ศุภจารีรักษ์ 

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 ค ากล่าวทักทายของชาติต่างๆ ที่เป็น

สมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศที่ควร

รู้และจดจ าเพื่อการน าไปใช ้มีดังนี้ (อุทยาน

การเรียนรู้ ทีเค พาร์ค, 2555) 

 ประเทศ       ค า ก ล่ า ว

กล่าวทักทาย  

บรูไนดารุสซาลาม  ซ า

ลามัต ดาตัง 

อินโดนีเซีย  ซาลามัต เซียง 

มาเลเซีย   ซาลามัต ดา

ตัง 

ฟิลิปปินส์  มาบูฮาย   

 สิงคโปร์   ห นี ห่ า ว  / 

เฮลโล 

กัมพูชา   ซัวสเด 
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เมียนมาร์  มิงกาลาบา 

เวียตนาม  ซินจ่าว 

ลาว   สะบายดี 

ไทย   สวัสดี 

 

 นอกจากนี้ยังมีเพลงประจ าอาเซียนที่

ควรรู้เช่นกันเพื่อความทันสมัย มีชื่อเพลง

พร้อมเนื้อร้อง ดังนี้ (อุทยานการเรียนรู้ ทีเค 

พาร์ค, 2555) 

 

 

 

  “The ASEAN Way” 

 Raise our flag high, sky high 

  

  Embrace the Pride in our Heart 

ASEAN We are bonded as one 

Look in out  to the world 
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For peace, our goal from the 

very start 

And prosperity to last 

We dare to dream. We care to 

share 

Together for ASEAN  

We dare to dream. We care to 

share 

For it’ s the way of ASEAN 

 

บทน า 

 กระแสสั งคมในระยะนี้ ที่ ส า คัญ

ประเด็นหนึ่ง  คือ เรื่องเ ก่ียวกับสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of Southeast Asian 

Nations = ASEAN) หรือ ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) จึงมี

หน่วยงาน องค์กร และวงการวิชาชีพต่างๆ 
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ให้ความส าคัญด้วยการเตรียมความพร้อม

แก่บุคลากร ผู้ เก่ียวข้อง และประชาชน

ทั่วไปในการปรับตัวเพื่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้อย่างทันการ ห้องสมุดเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ตามติดกระแสดังกล่าว 

โดยมีหน่วยงานห้องสมุดหลายแห่งได้

จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ่การนี้ 

ตัวอย่าง เช่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ

ไทย (Thai Library Association - TLA) 

ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ก้าวใหม่

ของห้องสมุด (Libraries on the Move)” 

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การอ่านและ

การจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน” เมื่ อวันที่  ๗ มิ ถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๕ ส่วนส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

ธรรมศาตร์ จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง 

“การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน 

(Learning and Sharing to Become 
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One)” เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

และชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ

เรื่ อ ง  “เ ปิดประตู ห้องสมุดสู่ ปร ะชาคม

อาเซียน” เพื่อตอบสนองต่อการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่  ๑๘ – 

๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น หรือ

แม้แต่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ก็ได้มีการ

เตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ได้ตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมในด้านต่างๆ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่าง          

เท่ าทั น  เนื่ อ ง จากปร ะ เทศใน เอ เซี ย

ตะวันออกเฉียงใต้จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

จึงจ าเป็นที่ประชากรในแต่ละประเทศ

นอกจากการเรียนรู้เก่ียวกับประเทศของ

ตนเองแล้ว ยังจ าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราว

เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกใน

ประชาคมอาเซียนด้วยกัน เพื่อสร้างความ

เป็นพลเมืองอาเซียน  

  ห้องสมุดในประเทศสมาชิกสมาคม

อาเซียนที่จะน าเสนอในที่นี้มี ๕ประเทศ คือ 
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เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว บรูไนดารุสซาลาม 

และไทย 

 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 

๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นวันเริ่ม

ก่อตั้ งประชาคมอาเซียน หรือ สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of South East Asian 

Nations = ASEAN) ประกอบด้วย ๑๐ 

ประ เทศ คือ  ลาว  กัมพูชา  เมี ยนมาร์ 

เวียตนาม บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย 

โดยผู้น ากลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลง

ร่วมกันในการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน

ใน วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี

วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์หลั ก  ๗  ปร ะการ  ดั ง นี้ 

(ประชาคมอาเซียนคืออะไร, ๒๕๕๕)  

๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
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๒. ส่งเสริมการมเีสถียรภาพ สันติภาพ 

และความมั่นคงของภูมิภาค 

๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม วิทศาสตร์ และด้าน

การบริหาร 

๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน

ในการฝึกอบรมและการวิจัย  

๕.  ส่ ง เสริมความร่ วมมือในด้าน

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การค้า การ

คมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐาน

การด ารงชีวิต 

๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร

ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ 

  โดยมี เ ปู าหมาย ๓ ประ เด็นหลัก 

(สมเกียรติ อ่อนวิมล, ๒๕๕๕) คือ ประชาคม

ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง อ า เ ซี ย น   

(ASEAN Political-Security Community) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) และ ประชาคม
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สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community)  

 

ห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์  

 ประเทศเมียนมาร์ได้มีการ ก่อตั้ ง

ห้องสมุดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์พุกาม 

(Bagan dynasty) หรือประมาณศตวรรษที่ 

๑๑ – ๑๓ ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดที่เก่ียวกับ

พระเจดีย์หรือพระปรางค์ และวัดวาอาราม 

ซึ่งนิยมเรียกว่า “ปิติกา-ตาอิก” (Pitika – 

Taik) สื่อความรู้อยู่ในรูปของหนังสือใบ

ลาน หรือสมุดไทย และเขียนด้วยลายมือ 

(Palm leaf / Folded manuscripts) ต่อมา

ในยุคที่เป็นอาณานิคมของประเทศสหราช

อาณาจักร  ก็ได้มีการพัฒนาห้องสมุด

สมัยใหม่ขึ้นมี  ๔ ประเภท คือ หอสมุด

แห่งชาติและสาขา (National Libraries 

and branches) ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 

(Academic Libraries) ห้องสมุดประชาชน 
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(Public Libraries) และห้องสมุดเฉพาะ 

(Special Libraries) (Kaung, 2012) 

 ๑ .  หอส มุ ด แห่ ง ช าติ  (National 

Libraries and branches) 

หอสมุดแห่งชาติของประเทศเมียน

มาร์ได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ที่

กรุงย่างกุ้ง โดยปรับปรุงจากห้องสมุดเบอร์

นาร์ด ซึ่งก่อตั้งโดยเซอร์ชาร์ล เอ็ดเวิร์ด 

เบอร์นาร์ด (Sir Charles Edward 

Bernard) ผู้ส าเร็จราชการบริติชเบอร์มา 

เมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๓ ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติ

อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry 

of Culture) ปัญหาคือขาดการสนับสนุน

และให้ความสนใจจากรัฐบาลเท่าที่ควร มี

การจัดเก็บหนังสือหายากและสิ่ งพิมพ์

ท้องถ่ินของประเทศเมียนมาร์ แต่เนื่องด้วย

การขาดแคลนงบประมาณ และอาคาร

ห้องสมุดที่ไม่เหมาะสมจึงท าให้ประชาชน

ทั่วไปให้ความสนใจในการใช้หอสมุด

แห่งชาติไม่มากเท่าที่ควร ไม่มีการก่อสร้าง
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อาคารหอสมุดที่เหมาะสม และมีการย้าย

อาคารหอสมุดจากที่หนึ่ งไปอีกที่หนึ่ ง

บ่อยครั้ง จึงท าให้ผู้ใช้บริการคุ้นเคยกับการ

ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมากกว่า 

มีคนจ านวนน้อยที่ใช้ประโยชน์จากหนังสือ

ที่มีค่าและหายากเก่ียวกับประเทศเมียนมาร์

ที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ ด้วยข้อก าหนดที่

เป็นผลทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บ

สิ่งพิมพ์ท้องถ่ินทั้งหมด ส่งผลให้ที่หอสมุด

แห่งชาติมีสิ่งพมิพท์้องถ่ินเกือบครบทุกอย่าง 

ในปี ค.ศ.  ๒๐๑๓ ก็จะมีการเ ปิด

หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่ที่กรุงเนปิดอว์ 

(Nay Pyi Daw) ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ 

โดยหอสมุดแห่งชาติในกรุงย่างกุ้งและ

กรุงเนปิดอว์จะได้รับการจัดให้เป็นห้องสมุด

อ้างอิง ไม่มีบริการให้ยืมหนังสือใดๆ ด้วย

จ านวนหนังสือกว่า ๗๐๐,๐๐๐ เล่ม หอสมุด

แ ห่งชาติมี ส าขาจัดตั้ ง อยู่ ในรั ฐต่ าง ๆ 

ประกอบด้วย รัฐมอญ (Mon) รัฐฉาน 

(Shan) รัฐยะไข่ (Rakhine) รัฐกะฉิ่น 

(Kachin) รัฐฉิ่น(Chin) รัฐกะยา (Kayah) 
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และรัฐกะเหรี่ยง (Kayein) โดยหอสมุด

สาขา เหล่ านี้ จ ะท า ง าน เชื่ อ ม โยง กับ

พิพิธภัณฑ์ในรัฐนั้นๆ ด้วย นอกจากนั้นยังมี

สาขาหอสมุดแห่งชาติสาขาในเขตปกครอง

ทั้ง ๗ เขตของประเทศ เช่น เขตย่างกุ้ง 

(Yangon) เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) 

และเขตอิรวดี (Ayeyarwaddy) เป็นต้น   

 ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติเมียนมาร์มี

ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตร (Diploma) เ ก่ียวกับ

ห้องสมุด โดยเริ่มตั้งแต่ ปี  ค.ศ.  ๒๐๑๐ 

นอกจากนั้นข้อมูลเก่าก็ได้รับการจัดเก็บใน

รูปของดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างห้องสมุดสาขา และห้องสมุดขนาด

ใหญ่อื่นๆ โดยได้รับความช่วยเหลือด้าน

การเงินในส่วนนี้จาก ASEAN COCI 

(Committee on Culture and  

Information) 
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 ๒.  ห้องสมุดวิชาการ (Academic 

Libraries) 

ห้ อ ง ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร่ า ง กุ้ ง 

(Rangoon University) เป็นห้องสมุด

วิชาการแห่งแรกของประเทศเมียนมาร์ 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๒๗ ซึ่งครั้งหนึ่งเคย

ได้รับการยอมรับว่าเป็นห้องสมุดที่มีการ

จัดเก็บวัสดุสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ดีที่สุด แต่ได้ถูกท าลายจนเสียหายในช่วง

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลังจากนั้นได้รับ

การปรับปรุงขึ้นใหม่ใน ค.ศ. ๑๙๕๑ และ

เปิดเป็นหอสมุดกลางด้วยระบบการศึกษา

ใหม่ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ พร้อมการเปลี่ยนชื่อ

เ ป็ น ห้ อ ง ส มุ ด ก ล า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

(Universities’ Central Library – UCL) 

ปัจจุบันเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยและอ้างอิง 

     ต่อมาในยุคของรัฐบาลทหาร 

(ค.ศ. ๑๙๖๒ – ๑๙๘๘) ได้มีการพัฒนา

ห้องสมุดวิชาการต่างๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัย
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ย่างกุ้ง (Yangon University) เช่น 

ห้องสมุดสถาบันการแพทย์ และห้องสมุด

สถาบันเทคโนโลยี  เ ป็นต้น โดยได้รับ

งบประมาณที่จ ากัด การสั่งซื้อหนังสือและ

วารสารใหม่สามารถซื้อได้น้อยมาก หลัง 

ค.ศ .  ๑๙๘๘ ได้มีการจัดตั้ ง ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยในหลายรัฐ แต่มีหนังสือที่

บริการจ านวนน้อย และยังไม่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตามใน

ปีงบประมาณ ค.ศ ๒๐๑๒ – ๒๐๑๓ รัฐบาล

ปัจจุบันได้ปรับเพิ่มงบประมาณส าหรับ

ห้องสมุดขึ้นเท่าตัว 

     ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

มีคอลเล็กชั่นหนังสือตัวเขียนโบราณและหา

ยากเก่ียวกับประเทศเมียนมาร์ที่เขียนด้วย

มือในรูปของใบลานหรือกระดาษพับ

ม า กก ว่ า  ๖ ๐๐ , ๐ ๐๐  เ ล่ ม  มี หนั ง สื อ

อีเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  ๑๒,๐๐๐ รายชื่อ 

มีไมโครฟิล์มและโครงการดิจิทัลที่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ 

นอกจากนั้นยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับ
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ๑๒ 

แห่ง ห้องสมุดแห่งนี้จึงมีข้อมูลที่ดีที่สุดใน

ประเทศเมียนมาร์    

   ปัจจุ บันห้องสมุดวิชาการใน

ประเทศเมียนมาร์มี ๑๖๔ แห่ง อยู่ในสังกัด

หน่วยงานต่างๆ กันถึง ๑๓ หน่วยงาน เช่น 

ในมหาวิทยาลัยการแพทย์ ในมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  เ ป็นต้น 

งบประมาณส าหรับห้องสมุดที่ได้รับจาก

รัฐบาลมีน้อยมากจนแทบไม่สามารถซื้อ

หนังสือต่างประเทศได้ ซึ่งห้องสมุดวิชาการ

แทบทั้ งหมดอยู่ ได้ ด้ วย เงินบริ จาคซึ่ ง

น าไปใช้ในการสมัครสมาชิกฐานข้อมูล

ออนไลน์ หรือหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

อย่ า ง ไร ก็ตาม  รั ฐบาล ปัจจุ บันได้ ใ ห้

ความส าคัญกับการที่ห้องสมุดให้บริการ

ข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น 

๓.   ห้องสมุดประชาชน (Public 

Libraries) 

ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า ร์ มี ห้ อ ง ส มุ ด

ประชาชนอยู่ทั่วประเทศจ านวนมากกว่า 
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๕๐,๐๐๐ แห่ง เป็นสถิติจากกระทรวงข้อมูล

ข่าวสาร (Ministry of Information) ล้วน

เป็นห้องสมุดทีข่าดแคลนงบประมาณในการ

ท ากิจกรรมใดๆ และส่วนมากเป็นห้องสมุด

หมู่บ้านที่มีสภาพไม่พร้อมให้บริการ ใน

จ านวนห้องสมุดประชาชนนี้จะรวมทั้ ง

ห้องสมุดเอกชน (Private libraries) ที่

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากหลายแห่ง 

ได้แก่ ห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล (British 

Council Library) ห้องสมุดอเมริกันเซ็น

เตอร์ในย่าง กุ้ง (American Centre 

Library) เจฟเฟอร์สันเซ็นเตอร์ ในมัน

ดะเลย์ (Jefferson Centre in Mandalay) 

และยังรวมถึงห้องสมุดเอกชนขนาดเล็กใน

เมืองเล็กๆ  เช่น ห้องสมุด Saya Zaw Gyi 

ในเมืองพญาโปน (Pyarpon) และห้องสมุด 

Dr. Chit Muang ในเมืองอินเส่ง (Insein) 

เป็นต้น   
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๔ .  ห้ อ ง ส มุ ด เ ฉ พ า ะ  (Special 

Libraries) 

ประเทศเมียนมาร์มีห้องสมุดเฉพาะ 

ดังต่อไปนี้  

     ๔.๑ ห้องสมุดกรมการวิจัยด้าน

การแพทย์ (Department of Medicine 

Research) (ทั้งเมียนมาร์ตอนเหนือและ

ตอนใต้) 

     ๔.๒ ห้องสมุดกรมส่งเสริมและ

เผยแพร่ศาสนา (Department of 

Promotion and Propagation of religion) 

     ๔.๓ ห้องสมุดคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์  (Public Affairs 

Commission)  

     ๔.๔ ห้องสมุดการแพทย์ดั้งเดิม 

(Traditional Medicine Library) 
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     ๔.๕ ห้องสมุดองค์การวิจัยกลาง 

(Library at Central Research 

Organization) 

English Department, University of 

Yangon (Marlar Hall) 

 

หอ้งสมดุในประเทศกมัพชูา 

 ในยุคแรกของประเทศกัมพูชามีการ

จั ด เ ก็ บ เ อ กสา ร เ ก่ี ย ว กั บศาสนาแล ะ

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไว้ตามวัด

ทางพระพุทธศาสนาทั่ วประเทศ ส่วน

เอกสารพงศาวดารจัดเก็บไว้ในพระราชวัง
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หลวง ต่อมามีการจัดตั้งห้องสมุดสมัยใหม่

ขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๑๒ โดยกษัตริย์สิโสวัต 

(King Sisowat) ชื่อว่า ห้องสมุดพนมเปญ 

(Khmera Library) โดยจัดเก็บเอกสารฉบับ

ส าเนาที่เขียนด้วยภาษาเขมรและบาลีจาก

วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนหอสมุดแห่งชาติ

ได้ ส ร้ า ง ขึ้ น ใน ปี  ค . ศ .  ๑๙๒๔  โดย

หน่วยงานปกครองรัฐอารักขาแห่งฝรั่งเศส 

(French Protectorate) นอกจากนั้นยังมี

ห้องสมุดวิชาการ และห้องสมุดโรงเรียน ก็

ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ – 

๑๙๗๕ (Mao, 2012)  

 ในยุคเขมรแดงที่ กุมอ านาจตั้งแต่ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ – มกราคม พ.ศ. 

๒๕๒๒ ชาวกัมพูชาประมาณ ๒ ล้านคน 

รวมถึงปัญญาชนเกือบทั้งหมดถูกสังหาร

หรือเสียชีวิตจากการถูกบังคับใช้แรงงาน 

(ฮก, ๒๕๕๕) และได้มีการเผาท าลาย

เอกสารงานเขียนต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่

หลังจากการล่มสลายของกลุ่มเขมรแดง
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ประเทศก็ตกอยุ่ในสภาวะสงครามกลางเมอืง

อีกกว่า ๑๐ ปี จึงเป็นการยากมากส าหรับ

การฟื้นฟูห้องสมุด ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ 

รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาประเทศ 

รวมทั้ งการพัฒนาห้องสมุดด้วย แม้ว่ า

จะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายเป็น

เวลาถึง ๑๕ ปี พอสรุปประเภทของห้องสมุด

ในประเทศกัมพูชาได้ ดังนี้ (Mao, 2012) 

 ๑. หอสมุดแห่งชาติ  

 หอสมุดแห่งชาติกัมพูชามีนโยบายใน

การสงวนรักษาและให้บริการเข้าถึงเอกสาร

ที่ เ ป็นมรดกของชาติ  อันประกอบด้วย 

หนังสือ รายงาน สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และสิ่งไม่

ตีพิมพ์ที่จัดท าในประเทศกัมพูชา หรือเป็น

เอกสารเก่ียวกับประเทศกัมพูชา รวมทั้ง

เอกสารที่เขียนโดยชาวกัมพูชา ปัจจุบันมี

หนังสือจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม รวมทั้ ง

วารสารและสื่อโสตทัศน์จ านวน ๑,๐๐๐ 

รายการ 

     ในหอสมุดแห่งชาติกัมพูชาแบ่ง

ออกเป็น ๓ แผนก คือ  
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     - แผนกบริการหนังสือ (Books 

collection) ประกอบด้วยหนังสือเก่ียวกับ

การด ารงชีพของกลุ่มเขมรแดง (survived 

the Khmer Rouge regime) ๒๓,๐๐๐ เล่ม 

ซึ่งเขียนด้วยภาษาเขมรและภาษาฝรั่งเศส 

หนั งสื อ เ ก่ียวกับกัมพูชาจ านวน ๔๐๐ 

รายชื่อ หนังสือเก่ียวกับอินโดจีนจ านวน 

๘๐๐ รายชื่อ และหนังสือเก่ียวกับเรือ่งทั่วไป 

     - แผนกเอกสารใบปาล์มต้นฉบับ

ตัวเขียน (Palm leaf manu-scripts 

collection) เ ป็นเอกสารที่ เขียนด้วย

ตัวอักษรภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาเก่ียวกับ

การแพทย์เขมร วัฒนธรรม และศาสนา 

ประกอบด้วย ๒๒๔ ชื่อเรื่อง ๓,๐๐๐ ม้วน 

เป็นเอกสารตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๐  

      - แผนกภาพ (Image collection) 

มีมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ภาพ เป็นภาพเก่ียวกับ

การด ารงชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะของชาว

กั ม พู ช า  ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
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ประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ในช่วง ค.ศ. ๑๘๐๐ – 

๑๙๗๕ 

 ๒.  ห้องสมุดวิชาการ (Academic 

Library)  

 ใน ค.ศ. ๒๐๑๑ ประเทศกัมพูชาได้มี

การจัดตั้งสถาบัน การศึกษาขั้นสูง ๙๑ แห่ง  

ในจ านวนนี้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนถึง 

๕ ๗  แ ห่ ง  ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ข อ ง

คณะกรรมการแห่งกัมพูชา (Accreditation 

Committee of Cambodia - ACC) 

สถาบันการศึกษาเหล่านี้ยังมีความต้องการ

ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน 

และการวิจั ยที่ เหมาะสมและเพียงพอ 

ห้องสมุดวิชาการทีใ่หญ่สุดชือ่ “ห้องสมุดฮุน

เซน” (Hun Sen Library) ตั้งอยู่ใน

มหาวิทยาลัยพนมเปญ (Royal University 

of Phnom Penh) มีหนังสืออยู่ประมาณ 

๖๕,๐๐๐ รายการ  
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 ๓. ห้องสมุดโรงเรียน  

 ตั้ ง แต่  ค . ศ .  ๑๙๙๐  ถึ ง ปัจจุ บัน 

ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการจัดตั้ งขึ้น

มากกว่า  ๑ ,๐๐๐  แห่ง  โดยได้รั บการ

ช่วยเหลือด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรป และ

ได้ จั ดตั้ ง คณะกรรมการร่ วม ร ะหว่ า ง

กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา 

(Ministry of Education Youth and Sport 

- MoEYS) และสมาคมอาสาสมัครสันติ 

ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบใน 

ค.ศ. ๒๐๑๑ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ห้องสมุดขั้นต่ า  

 ๔. ห้องสมุดประเภทอื่นๆ (Other 

Types of Libraries)  

          ห้องสมุดประเภทอื่น ๆ ได้แก่ บ้าน

ห้องสมุด (Libraries housed) ซึ่งตั้งอยู่ตาม

สถาบันต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานหรือองค์

ของรั ฐ  เช่ น  อ ง ค์การพัฒนา เอกชน        

หรือเอ็นจีโอ (NGOs - Non-Government 

Organizations) และองค์การนานาชาติ  
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(International Organizations - IOs) ห้อง

สมุดทัณฑสถาน (Prison libraries) และ

ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile libraries)    

National Library 1974 

ภาพจาก Mao, 2012   

 

ห้ อ ง ส มุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว หรือ ลาว ยังมีห้องสมุดไม่

มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน

บ้านอื่นๆ ในอาเซียนด้วยกัน ห้องสมุดใน
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ประเทศลาว ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติลาว ซึ่ง

ท่านบุนเลิด ท ามะจัก ผู้อ านวยการหอสมุด

แห่งชาติลาว (ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้ างสริ มสุขภาพ ,  ๒๕๕๕)  ได้มี

นโยบายสร้างหอสมุดเพิ่มขึ้นอีก ๑๘ – ๒๐ 

แห่ง จากเดิมที่ประเทศลาวมีหอสมุดสาขา

ของหอสมุดแห่งชาติทั้งสิ้น ๔๘ แห่งทั่ว

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสร้างเพิ่มเติม

ในแขวง และเมืองต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล และ

ขาดแคลนหอสมุด เพื่อกระตุ้นให้คนลาว

สนใจอ่านหนังสือ โดยการส่งรถห้องสมุด

เคลื่อนที่ (Mobile Library ) ไปตาม

โรงเรียนต่างๆที่อยู่ห่างไกล และมีโครงการ

กิจกรรมอ่านหนังสือเล่านิทานส าหรับเด็ก 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการ

อ่าน  

ส่วนหอสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ลาว (Somxay Khamphavong, 2012) 

ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย

ครูแห่งเวียงจันทร์ ในค.ศ. ๑๙๙๕ ต่อมา

ได้รับการพัฒนาให้เ ป็นแผนกห้องสมุด 
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สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีหน้าที่

ให้บริการแก่คณะต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่

ต่างๆ กัน ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างกันยัง

มีความยากล าบาก ส าหรับหอสมุดกลาง

ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลัก (Main campus) ที่

ดงดอก (Dongdok) ให้บริการหนังสือ 

หนังสือพิมพ์ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์

อื่น ๆ แก่นักศึกษา ครู และบุคลากรของ

ม ห า -วิ ท ย า ลั ย  ง า น ทุ ก อ ย่ า ง ข อ ง

หอสมุดกลางยังใช้ระบบเอกสาร หรือระบบ

มือ 
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หอสมุดแห่งชาติลาว 

ภาพจาก 

http://www.happyreading.in.th/news/d

etail.php?id=113 

 

เ อกสารใน ห้อ งสมุ ดมี ปร ะมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ เล่ม  ส่วนใหญ่เ ป็นหนังสื อ

ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ 

ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ ถึง ๖๑.๗๕% ซึ่ง

ได้รับจากการบริจาค ส่วนเอกสารสิ่งพิมพ์

ภาษาลาวมีประมาณ ๓๘.๒๕% ซึ่งเป็นการ

จัดพิมพ์ขึ้นเอง (Somxay Khamphavong, 

2012)  

http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=113
http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=113
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ห้องสมุดในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 ปัจจุบัน ห้องสมุดส่วนใหญ่ในประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม หรือ บรูไน จัดตั้งอยู่ตาม

มหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ รวมกว่า ๑๐๐ แห่ง และ

ก าลั ง ผลักดันใ ห้มี ห้อ งสมุ ดในมัสยิ ด 

ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดและมีหนังสือมากที่สุด

ในบรูไนคือ Dewan Basaha dan 

Pustaka Brunei (เนลลี่ ดาโต๊ะ พากูดะ 

ฮาจจี ซันนี่, ๒๕๕๕) 

 

ห้องสมุดในประเทศไทย 

ในนสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการสร้าง

หอหลวงไว้ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่

ส าหรับเก็บหนังสือของทางราชการ และใน

สมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชได้

โปรดให้ขอยืมพระไตรปิฎกจากเมือง

นครศรีธรรมราชมาคัดลอกและโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างหอพระไตรปิฎกหลวง  หรือเรียกว่า 

“หอหลวง” 
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 ส าหรั บสมั ย รั ตนโกสินทร์  ได้ มี

วิวัฒนาการของห้องสมุด ดังนี้ 

๑ . หอพระมณเฑี ยรธ รร ม 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกได้

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระมณเฑียร

ธรรมขึ้นเมื่อ  พ.ศ ๒๓๒๖  ใน

พระบรมมหาราชวังบริเวณวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม เพื่อเก็บพระไตรปิฎกหลวง แต่

ได้ถูกไฟไหม้ จึงโปรดให้สร้างขึ้นใหม่และ

ใช้นามเดิม 

 ๒. จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเช

ตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ ซึ่งสร้าง

ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และให้เลือกสรร

ต าราต่างๆ มาตรวจตราแก้ไข แล้วจารึกลง

บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณต่างๆ ของ

วัด มีรูปเขียนและรูปป้ันประกอบต ารานั้นๆ 

แต่ที่รู้จักกันแพร่หลายคือ รูปป้ันฤาษีดัดตน

ในท่าต่างๆ  ที่ถือเป็นต้นต ารับการนวดและ

ต ารายาไทย ซึ่งเป็นต้นต ารับการแพทย์
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แผนไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ นอกจากนั้น

ยังมีความรู้อีกมากมายที่จารึกไว้ จนท าให้

จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลารามไดช้ือ่วา่

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และ

ได้รับการยกย่องให้เป็นห้องสมุดประชาชน

แห่งแรกของไทย 

 ๓.  หอพระสมุ ด วชิ รญาณ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 

๒๔๒๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาท 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ๔ .  ห อ พุ ท ธ ศ า ส น สั ง ค ห ะ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงสร้างขึ้นที่วัดเบญจมบพิตร เมื่อพ.ศ. 

๒๔๔๓ เพื่อเก็บหนังสือต่างๆ เก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา 

 ๕ . หอสมุดส าหรับพระนคร 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๘ โดย

โปรดเกล้าฯ ให้รวมหอพระมณเฑียรธรรม 

หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธศาสนา

สังคหะเข้ า เ ป็นหอ เดียว กัน  และ
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พระราชทานนามว่า “หอพระสมุดวชิรญาณ

ส าหรับพระนคร” 

 ๖. หอจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยมีหน้าที่

ในการด าเนินงานดังนี้ จัดหาเอกสารและ

บันทึกเหตุการณ์ จัดเก็บเอกสาร งานบริการ

เอกสาร ซ่อมแซมและบูรณะเอกสาร งาน

ไมโครฟิล์ม และถ่ายส าเนาเอกสาร 

 7.  หอสมุดแห่งชาติ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยให้แยก

ห้องสมุดออกเป็น ๒ หอ คือ แยกหนังสือ

ตัวเขียน ได้แก่ สมุดไทย หนังสือจารึกลง

ในใบลาน สมุดข่อย ศิลาจารึก และตู้ลายรด

น้ าไปเก็บไว้ที่ “พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน” ซึ่ง

อยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ใช้

ส าหรับเก็บหนังสือตัวเขียน และเรียกว่า 

“หอพระ วชิรญาณ” ส่วนหอสมุดที่ตั้งขึ้นที่

ตึกถาวรวัตถุใช้เก็บหนังสือตัวพิมพ์ เรียกว่า 
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“หอพระสมุดวชิราวุธ” ต่อมาในปี พ.ศ. 

๒๕๐๕ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้าง

อาคารหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน เป็น

อาคารทรงไทย สูง ๕ ชั้นที่บริเวณท่า

ว า สุ ก รี  ถ น น ส า ม เ ส น  เ ข ต ดุ สิ ต 

กรุง เทพมหานคร สั ง กัดกรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม (หอสมุดแห่งชาติ, 

๒๕๕๕) 
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กลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื

ส าหรบัการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 

 

อาจารย์วัชรพล วิบูลยศริน 

หลักสูตรภาษาไทย 

 

พลิว้ลูล่ม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลวิไสว 

สัญญาณแหง่ สัญญาทางใจ 

วันที่เรามาพบกัน 

อาเซียน เป็นหนึง่ ดงัที่เราปรารถนา…. 

  

 ไม่ว่าจะผ่านไปที่ไหนก็มักจะได้ยิน

เสียงเพลงคุ้นหูนี้อยู่ประจ า เมื่อเพลงประจ า

อาเซียนเนื้อร้องภาษาไทยนี้เปิดดังขึ้นก็

เปรียบเสมือนสัญญาณว่าอกีไม่นานประเทศ

ไทยเราก าลังจะรวมตัวกันเป็นสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of South East Asian 
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Nations: ASEAN) หรือที่รู้จักกันดีในนาม

ของ “ประชาคมอาเซียน” 

 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ส่งผลผลดีต่ อประ เทศไทยหลายด้ าน 

โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพราะจะมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร หรือความร่วมมือทาง

วิชาการและงานวิจัยในหลากหลายสาขา 

ส่งผลให้ศาสตร์ความรู้ของแต่ละประเทศ

เผยแพร่ออกเป็นวงกว้างในระดับภูมิภาค 

หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาว

ต่ า งปร ะ เ ทศ เข้ า ศึกษาในสาขาวิ ช า

ภาษาไทย หรือการส่งคณาจารย์ด าเนินการ

สอนภาษาไทยในสถาบันต่างประเทศ แม้ว่า

ภาษาไทยยังไม่ใช่ภาษาที่ทั่วโลกให้การ

ยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ต้องใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันได้มี

นักศึกษาชาวต่างประเทศให้ความสนใจ

ศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษา ต่างประเทศ

เพิ่มมากขึ้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งใน

ประเทศไทยจึงเปิดหลักสูตรภาษาไทย

ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและ

หลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 
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ต่างประเทศส าหรับครู/อาจารย์ชาวไทยเพิ่ม

มากขึ้ น  อาทิ  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็น

ต้น 

 แม้ว่าการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศจะทวีความ ส าคัญขึ้นเป็น

ล าดับ แต่กลับพบว่าผู้สอนขาดความรู้และ

ทักษะความช านาญในการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ เพราะระบบการ

ผลิตผู้สอนยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการ

จัดการศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง (ศรีวิไล พล

มณี, ๒๕๕๒) สอดคล้องกับที่รุยซ์-ฟันเนส 

(Ruiz-Funes, 2003) กล่าวถึงปัญหาการ

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศไว้สรุปได้

ว่า เกิดจากสาเหตุใหญ่ คือ ผู้สอนขาด

ประสบการณ์  ขาดความมั่นใจในการ

ถ่ายทอดทักษะภาษา ขาดความเข้าใจ
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ผู้เรียน และขาดการเชื่อมโยงภาษากับ

สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ผู้เรียนจะเรียน

ภาษาต่างประเทศให้ได้ผลดีและมีทักษะ

ทางภาษาดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษานั้นแม้

เป็นเรื่องยาก แต่เป็นเรื่องส าคัญที่สุด เพราะ

ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้ส าหรับผู้ เรียนชาว

ต่างประเทศที่ต้องการเรียนภาษาไทย และ

ถ้ารู้ จักใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ก็จะ

สามารถใช้เป็นสื่อในการค้นคว้าหาความรู้ 

เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันใน

ประเทศไทยได้ ซึ่งการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาควรเน้นทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การ

อ่าน การพูด และการเขียนไปพร้อมๆ กัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและ

ฝึกฝนจนสามารถใช้ภาษาได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ  

  เปูาหมายของการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่าง ประเทศไม่เพียงแต่ให้

ผู้เรียนชาวต่างประเทศสามารถฟัง พูด อ่าน 

และเขียนภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ แต่

ค ว ร ใ ห้ผู้ เ รี ย น ได้ ใช้ ภ าษ าได้ อ ย่ า ง
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คล่องแคล่วถูกต้อง และสื่อความหมายได้ดี

ในทุกโอกาสที่จะใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง

เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องฝึกฝนให้

ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาด้วยการสอนที่

ถูกวิธี สามารถสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ

ว่าตนเองมีจุดประสงค์ที่จะพูดเรื่องอะไร กับ

ใคร ที่ไหน และอย่างไร โดยเน้นการ

จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student-centered learning)  

 และที่ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนชาวต่าง ประเทศที่มีความแตกต่าง

ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความสามารถ 

ศักยภาพ รวมไปถึงด้านเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม เพศ สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ 

การปร ะยุ กต์ การ เ รี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อ 

(Cooperative learning) กับการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษา ต่างประเทศ จึง

เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่งที่

ช่วยลดความเหลื่อมล้ าในด้านต่างๆ เหล่านี้

ลง ผู้เรียนจะมีความรู้สึกกระตือรอืร้นในการ

ช่วยเหลือ การร่วมมือกันเข้าแทนที่ เกิดให้
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เกิดพัฒนาการในแง่ความสัมพันธ์กับบุคคล

อื่นในทางที่ดี ตอบสนองการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรียนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน 

ซึ่ งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการท างาน

ร่วมกัน อันเป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นอย่าง

ยิ่งต่อการพัฒนาของผู้เรียน เพราะเมื่อ

ผู้เรียนต้องท างานกลุ่มร่วมกัน จ าเป็นต้องมี

การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

ตน ได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรยีน โดยมีผู้สอน

เป็นผู้อ านวยความสะดวก ย่อมท าให้ผู้เรียน

ชาวต่างประเทศเกิดความมั่นใจในการ

ติดต่อ สื่อสารกับชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการ

จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

อย่างแท้จริง เพราะผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือ

กระท าแบบตื่นตัว มิใช่เป็นผู้รับความรู้จาก

การบรรยายหรืออธิบายเนื้อหานั้นๆ แต่

เพียงอย่างเดียว 

 ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้

ชาวประเทศ ผู้สอนควรจัดระเบียบขั้นตอน

การท างานหรือการฝึกฝนให้ผู้ เ รี ยน

ด าเนินการท างานอย่างเป็นระบบ และเพื่อ

ช่วยให้การด าเนินการท างานเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอรูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือ หรือการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี

ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีความรับผิดชอบต่อ

บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง ต น  ช่ ว ย เ ห ลื อ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้  ความ

คิดเห็น และส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ด้วยความเต็มใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

เพื่อเปูาหมายและความส าเร็จของกลุ่ม โดย

ผู้สอนจ าเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ครบ ๕ องค์ประกอบ ซึ่งจะขาด

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้ 

ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างกันในทางบวก 

การมีปฏิสัมพันธ์แบบส่งเสริมการเผชิญหน้า

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ทักษะทางสังคม 

และกระบวนการกลุ่ม (Slavin, 1988; 

Johnson and Johnson, 1992; Stahl, 

1994) โดยออกแบบกลยุทธ์การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือตามขั้นตอนการเรียนรู้

แบบร่วมรู้ของ ปรารถนา ใจหลัก (๒๕๔๗) 
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ส าหรับการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาว

ประเทศไว้ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การวางแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผู้สอนควรมีการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ของการเรียนรู้ในระดับที่จะน าไปใช้ระบุ

แนวทางในการจัดการ เรี ยนรู้  โดยมี

หลักการส าคัญในการเขียน ดังนี้ 

  ๑.๑ เขียนในลักษณะที่บ่งบอก

ถึงการกระท าหรือพฤติ-กรรมของผู้เรียนที่

สามารถสังเกตและวัดผลได้ เช่น ผู้เรียน

สามารถบอกค าศัพท์ที่ใช้ในการซื้อของได้ 

๑.๒ ต้องเขียนสู่ตัวชี้วัด เช่น 

ผู้เรียนสามารถบอกค าศัพท์ที่ใช้ในการซื้อ

ของได้อย่างน้อย ๕ ค า 

  ๑.๓ พยายามเขียนให้ครบทั้ง

ด้านความรู้  (Knowledge: K)  ด้ าน

คุณลักษณะ (Attribute: A) และด้าน

กระบวนการ (Process: P) เช่น ผู้เรียน
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สามารถจ าแนกความแตกต่างของค าเป็น

และค าตายได้ (K) ผู้เรียนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยได้ (A) ผู้เรียน

สามารถแสดงบทบาทสมมติในการต่อรอง

ราคาสินค้ากับผู้ขายได้ (P)   

๒. เลือกใช้ค าว่า สาระ / เนื้อหา / 

สาระการเรียนรู้  ให้ถูกต้องตามหลักการ 

ดังนี้ 

  ๒.๑ การเลือกใช้ชื่อหัวเรื่อง 

   ๒.๑.๑ ถ้าใช้ชื่อหัวเรื่อง 

สาระ / เนื้อหา จะเน้นเฉพาะด้านความรู้ (K) 

   ๒.๑.๒ ถ้าใช้ชื่อหัวเรื่อง 

สาระการเรียนรู้ จะต้องครบด้านความรู้ (K) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) และทักษะ

กระบวนการ (P) 

  ๒.๒ ผู้สอนจะต้องศึกษาสาระที่

ถูกต้องจากแหล่งเรียนรู้ที่ เชื่อถือได้ แล้ว

เขียนให้สั้น กะทัดรัด และชัดเจน 
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  ๒ . ๓  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ส า ร ะ 

ประกอบด้วย 

   ๒ . ๓ . ๑  ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 

(Fact) 

   ๒ . ๓ . ๒  ม โ น ทั ศ น์ 

(Concept) 

   ๒ . ๓ . ๓  ห ลั ก ก า ร 

(Principle) 

   ๒.๓.๔ กฎ (Law) 

   ๒.๓.๕ ทฤษฎี (Theory) 

 ๓. ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มผู้เรียน

ควรมีขนาดเล็ก ประมาณ ๓ – ๖ คน กลุ่ม

ขนาด ๔ คน จะเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุด

ส าหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ แต่ละกลุ่ม

ควรมีสมาชิกที่พูดภาษาไทยได้ในระดับ

เบ้ืองต้นอย่างน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าที่

ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 

๔. ก าหนดองค์ประกอบของกลุ่ม 

หมายถึง การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม 

หรือการเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
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โดยทั่วไปกลุ่มจะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่

ค ล ะ กั น ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  เ พ ศ 

ความสามารถ ความถนัด เชื้อชาติ ศาสนา 

เป็นต้น 

๕. ระบุบทบาทของผูเ้รยีนแตล่ะคนใน

กลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการท างาน

อย่างทั่วถึง ผู้สอนควรมอบหมายบทบาท

หน้าที่ในการท างานให้ทุกคน และบทบาท

หน้าที่นั้นๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอัน

เ ป็นเ ปูาหมายของกลุ่ ม  ผู้ สอนควรจัด

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะ

ของการพึ่งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน บทบาท

หน้าที่ในการท างานเพื่อการเรียนรู้  เช่น 

ผู้ น า  ผู้ สั ง เ ก ต ก า ร ณ์  เ ล ข า นุ ก า ร 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้น าเสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบ

ผลงาน เป็นต้น 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การด าเนินการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผู้สอนควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้ 
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 ๑. อธิบายชี้แจงเก่ียวกับงานของกลุ่ม 

ผู้สอนควรอธิบายถึงเปูาหมายของบทเรียน 

เหตุผลในการด าเนินการต่างๆ รายละเอียด

ของงาน และขั้นตอนการท างานเป็น

ภาษาไทยอย่างง่าย ไม่วับซ้อน พยายามใช้

ค าที่เป็นรูปธรรม และยกตัวอย่างประกอบ

เมื่อผู้เรียนเกิดความสงสัย 

๒. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลงาน 

ผู้ เ รียนทุกคนจะต้อง เข้ าใจตรงกันว่ า

ความส าเร็จของงานอยู่ตรงไหน งานที่

คาดหวังมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ที่จะใช้วัด

ความส าเร็จของงานคืออะไร ผู้สอนควร

จัดท าเกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบริคส์ 

(Rubrics)  ในรูปแบบของตาราง  และ

ตัวชี้วัดด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ

สามารถปฏิบัติได้เหมือนกัน 

 ๓. บอกถึงความส าคัญและวิธกีารของ

การพึ่งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน ผู้สอนควร

อธิบายกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา บทบาท

หน้ าที่  แล ะร ะบบการ ใ ห้ ร าง วั ลหรื อ

ประโยชน์ที่กลุ่มจะได้รับในการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ โดยจัดท าเป็นคู่มือให้ผู้เรียนได้
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ศึกษาก่อน อาจใช้ค าอธิบายเป็นภาษาไทย

เพียงภาษาเดียว หรือภาษาไทยร่วมกับสัท

อักษรสากล (International phone-tics 

alphabets) เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนด้านการ

อ่าน ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่คุ้นชินกับการ

อ่านภาษาไทยมากนัก 

 ๔.  อธิ บายวิ ธี การช่ วย เหลื อ กัน

ระหว่างกลุ่ ม  ผู้ สอนควรสัง เกตการณ์

พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม และ

ให้ข้อเสนอแนะในการชว่ยเหลือกันระหว่าง

กลุ่ม 

 ๕. บอกถึงความส าคัญและวิธีการ

ตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่แต่ละ

คนได้รับมอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกชื่อ

ผู้เรียนเพื่อน าเสนอผลงาน ทดสอบ หรือ

ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น  

 ๖. ชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง จะช่วย

ให้ผู้เรียนทราบถึงความคาดหวังของผู้สอน

ที่มีต่อตนเองและจะได้พยายามแสดง

พฤติกรรมนั้นออกมา 
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  กลยุทธ์ที่ ๓ การควบคุมก ากับและ

การช่วยเหลือกลุ่มเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผู้สอนควรด าเนินการควบคุมก ากับ

และการช่วยเหลือกลุ่ม ดังนี้ 

 ๑.  ดู แลผู้ เ รี ยนในกลุ่ ม ใ ห้มี การ

ปรึกษาหารือกัน ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนทุกคน

ได้ปรึกษากันอย่างใกล้ชิดระหว่างการท า

กิจกรรม ทั้งนี้ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น ต้ อ ง

ติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 ๒. สังเกตการณ์การท างานร่วมกัน

ของกลุ่ม ตรวจสอบว่าผู้เรียนในกลุ่มมีความ

เข้าใจในงานหรือบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของผู้เรียน ให้ข้อมูลปูอนกลับ ให้แรงเสริม 

และบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของกลุ่ม 

 ๓. เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความ

เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและ

การท างาน เมื่อพบว่ากลุ่มต้องการความ

ช่วยเหลือ ผู้สอนสามารถเข้าไปชี้แจง สอน

ซ้ า หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดได้ 
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 ๔. สรุปการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้กลุ่ม

สรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีความ

ชัดเจนขึ้น 

 กลยุทธ์ที่  ๔ การประเมินผลและ

วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผู้สอนควรด าเนินการประเมินผลและ

วิเคราะห์กระบวน การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดังนี้ 

 ๑. ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนควร

ประเมินผลการ เรียนรู้ ของผู้ เ รี ยนทั้ ง

ทางด้านปริมาณและคุณภาพจากการเรยีนรู้

ตามสภาพจริง ซึ่งมีค าถามส าคัญเพื่อใช้

เป็นหลักในการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ 

  ๑.๑ ประเมินอะไร (ความรู้ 

คุ ณ ลั ก ษณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ทั ก ษ ะ

กระบวนการ) 

  ๑.๒ ประเมินด้วยเครื่องมือใด 

  ๑.๓ ประเมินโดยใคร เช่น การ

ประเมินในเรื่องต่อไปนี้ 

   ๑.๓.๑ ประเมินความรู้ 

(K) ด้วยแบบสอบหรือแบบสัมภาษณ์ 
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   ๑.๓.๒ ประเมินการคิด

วิเคราะห์ (P) ด้วยแบบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ 

   ๑ . ๓ . ๓  ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ปฏิบัติ (P) ด้วยแบบสังเกตการปฏิบัติ 

   ๑.๓.๔ ประเมินความ

ตั้งใจ (A) ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 

 ๒. วิเคราะห์กระบวนการท างานและ

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนควรจัดให้

ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างาน

ของกลุ่มและพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม 

เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่วน

บกพร่องของกลุ่ม 

 กลยุทธ์ทั้ง ๔ ข้างต้นจะเป็นแนวทาง

ให้ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของ

ตน ซึ่งผู้สอนแต่ละคนสามารถคิด วางแผน 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยอาศัย

เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเข้า

ไว้ด้วยกัน โดยค านึงถึงการออกแบบการ
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เรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะส าคัญ ๕ 

ประการ ได้แก่  

 ๑. มีกระบวนการเรียนรู้ที่พึ่งพาและ

เก้ือกูลกัน  

 ๒. ปรึกษาหารือและปฏิสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิด 

 ๓ .  แ ส ด ง บท บ า ทหน้ า ที่ ที่ ต้ อ ง

รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้  

 ๔. ใช้ทักษะการท างานกลุ่ม และ 

 ๕. มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

การท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกัน  

 รวมทั้งมีการวิเคราะห์กระบวนการ

ท างานของกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

คุณภาพของการท างานร่วมกัน 

 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็น

ทีม  ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่ ง กันและกัน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกัน และมีความรบัผิดชอบรว่มกันทัง้

ในส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับ

ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ ดังนั้น 
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รายวิชาที่เหมาะสมกับการน ากลยุทธ์การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ จึงควรเป็น

รายวิชาที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการ

ฟังและการพูด  เพราะการใช้กลยุทธ์

ดังกล่าวจะช่วยให้ทักษะทางภาษาดังกล่าว

ของผู้เรียนชาวต่างประเทศมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาในด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ

ในการท างาน ทักษะการท างานร่วมกัน 

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสิน ใจ 

ทักษะการแสวงหาความรู้ใหม่ และทักษะ

การสื่อความหมายซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว

จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสมดุลที่

พั ฒ น า ไ ป พ ร้ อ ม ๆ  กั น ทั้ ง ค ว า ม รู้ 

ความสามารถ และความสุขของชีวิตที่มี

จิตส านึกเพื่อส่วนรวม 

 ตัวอย่างรายวิชาที่สามารถน ากลยุทธ์

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับการ

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ไปใช้ได้ อาทิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

การฟัง-พูดภาษาไทยเบ้ืองต้น การสนทนา

ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การฟังจับ
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ใจความสารภาษาไทย  การฟังสาร

ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในที่

ประชุมชน/การกล่าวสุนทรพจน์ การแปล

เพื่อการสื่อสาร การน าเสนอข้อมลูดว้ยวาจา 

การใช้ภาษาเพื่อการแสดง หรือศิลปะการ

พูดและการฟัง 

 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ถือว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธี

หนึ่งที่ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเป็นปัจจัย

ส าคัญโดยให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน เพื่อให้

บรรลุเปูาหมายหนึ่งซึ่งผลส าเร็จของกลุ่ม 

คือ ผลส าเร็จของตนเองด้วย เป็นการจัด

ประสบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่ม

เล็ก กลุ่มละ ๓ – ๕ คน โดยที่สมาชิกในกลุม่

มีความแตกต่างกัน เช่น เพศ เชื้อชาติ 

ค ว ามสา ม า รถทา งกา ร เ รี ยน  มี ก า ร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกัน  

รับผิดชอบการท างานของสมาชิกแต่ละคน

ในกลุ่มร่วมกัน อันจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เนื้อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยความ

ร่วมมือ และความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ รวม

ได้พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสติปัญญาและ
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ด้นสังคม ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียน ๓ ประการ คือ 

๑) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่ เรียน ๒) 

ทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการ

ท างานร่วมกัน และ ๓) การรู้จักตนเองและ

ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้สอนมีกลยุทธ์การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นเครื่องมือ

ส า ห รั บ ก า ร ส อน ภ าษ า ไท ย ใ ห้ ช า ว

ต่ า ง ปร ะ เทศแล้ ว  ในด้ านการ ศึ กษ า 

โดยเฉพาะบริบทของการสอนภาษาไทยก็

พร้อมรับมือกับการ ก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ซึ่ งแน่นอนว่าจะมีผู้ เรียนชาว

ต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาศึกษาภาษาไทย

เป็นจ านวนมาก แม้เป็นผู้สอนมือใหม่ก็

สามารถน ากลยุทธ์นี้ไปปรับใช้กับการสอน

ของตนได้อย่างยืดหยุ่น และจัดการเรียนรู้

ได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันด้วย  
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อาเซยีน : สวรรคข์องนกัท่องเทีย่ว 

 

             อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 

กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มนุษย์

ทุกคนใฝุฝัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อ

พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกสนาน

ตื่นเต้นหรือ เพื่ อแสวงหาความรู้   สิ่ งที่

นักท่องเที่ยวปรารถนาเมื่อ เดินทางไป

ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ นั้นคือการที่

สถานที่แห่งนั้นสามารถตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายของนักทอ่งเที่ยว เช่น 

การมีทรัพยากรท้องถ่ินที่สวยงาม น่าศึกษา 

ซึ่งทรัพยากรท้องถ่ินเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ความ

ป ล อ ด ภั ย  ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส่ ง ที่ มี

ปร ะสิ ทธิ ภาพ  การมี สิ่ ง อ านวยความ

สะดวก เช่น พิธีการเข้า – ออกเมือง ระบบ

การสื่อสาร อาหารการกินที่สะอาดมีรสชาติ
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หลากหลาย แหล่งชอปป้ิงสินค้าของที่ระลึก

มีการก าหนดราคาที่มาตรฐาน  ฯลฯ สิ่ง

เหล่านี้ควรมีการควบคุมคุณภาพที่ดีและ

บริ ก า รนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ ได้ รั บ คว า ม

สะดวกสบายและเกิดความพอใจให้มาก

ที่สุด ถ้าสิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวได้จะส่งผลให้การ

เดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดเวลาก็นับได้ว่าสถานที่

ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง นั้ น เ ป็ น ส ว ร ร ค์ ข อ ง

นักท่องเที่ยวโดยแท้  

 

การรวมเป็นประชาคมอาเซียน 

เมื่อการรวมกลุ่มประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

รวมเรียกว่าประชาคมอาเซียน หรือสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of South East Asian 
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Nations : ASEAN) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน

การก่อตั้งเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อันน ามาซึ่ง

เส ถียรภาพทางการ เมื อ ง  และความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม (อาเซียนคืออะไร. ออนไลน์, 

๒๕๕๕)  

การ รวมกลุ่ ม กัน เ ป็นปร ะชาคม

อาเซียนก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการ

พัฒนาในทุกๆ ด้าน เช่น การพัฒนาองค์

ความรู้  เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมให้

เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน 

โดยเฉพาะด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC ห รื อ  Asean Economics 

Community มุ่ ง ห วั ง เ พื่ อ ที่ จ ะ ใ ห้ มี

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เป็นการ

สร้างอ านาจต่อรองที่สูงขึ้นกับนานาอารยะ

ประเทศในเวทีโลก และการน าเข้าส่งออก

ของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า

บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
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ภาษีน า เข้ า  ( เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

เช่นเดียวกับการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ผลิต

น้ ามันอย่างโอเปก (OPEC) หรือการรวมตวั

กันของกลุ่มสหภาพยุโรป  Euro Zone   

(AEC คืออะไร. ออนไลน์, ๒๕๕๕)  

การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน 

ข้อมูลที่กล่าวขานถึงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

จ านวนประชากร เศรษฐกิจ การค้าและการ

ส่งออก แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่ามหาศาลในพื้น

แผ่นดินอาเซียน ๑๐ ประเทศ เหมือนเพชร

ในตมที่พร้อมจะเผยโฉมให้คนทั้งอาเซียน

รวมทั้งโลกได้รับรู้คือแหล่งท่องเที่ยวที่ซ่อน

อยู่ซึ่งยังไม่เป็นที่รูจ้ักและยังไม่ถูกพัฒนาอีก

มากมายซึ่ งสามารถเชื่ อมโยงกัน  ใช้

ป ร ะ โยชน์ ร่ ว ม กัน   แ ล ะส ร้ า ง คว า ม

หลากหลายได้ครบวงจร ลองคิดเล่นๆ หรือ

ถามตัวเองด้วยค าถามง่ายๆ ว่า จงเอ่ยชื่อ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์มาสัก 

๑๐ แห่ง ค าตอบอาจจะว่างเปล่าเลยก็ได้ 

ทั้งๆ ที่ประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะที่สวยงาม

น้อยใหญ่และน่าท่องเที่ยวถึง ๗,๑๐๗  
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เกาะ แทบไม่น่าเชื่อ และประเทศอื่นๆ ใน

อาเซียนก็เช่นกันเพราะอาเซียนมีเสน่ห์ที่

โดดเด่นในด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติที่

สวยงามและอาหารที่หลากหลาย ซึ่งท าให้

ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีเสน่ห์ มีพลัง มี

มูลค่าแอบแฝงอยู่อย่างที่หาที่ใดในโลก

ไม่ได้ การรวมกลุ่มอาเซียนเปรียบเหมือน

การรวมกลุ่มเพชรเม็ดงามได้เปิดเผยให้คน

ทั้ งอา เซียนและทั้ งโลกได้ เ ห็นและมา

ท่อง เที่ ยวอย่างต่อ เนื่องซึ่ งจะเ ป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่ง เสริม

อุตสาหกรรมการท่อง เที่ ยวของแต่ละ

ประเทศให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 

ประชาคมอาเซียน : ผลพลอยได้จากการ

ท่องเที่ยว 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งใน

ช่องทางที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนเข้า
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ด้วยกัน และเสริมสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการ

ท่องเที่ยว โดยปีที่ผ่านมาประเทศสมาชิก

อาเซียนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 

๘๒ ล้านคน ในจ านวนนั้น ๔๙% เป็นการ

เดินทางภายในอาเซียน ซึ่ งทางกลุ่ ม

อา เซี ยน ก็ได้ เ ริ่ ม บูรณาการด้ านการ

ท่องเที่ยวแล้ว อาทิ ข้อเสนอการใช้วีซ่า

เดียวกันเหมือนแชงเก้นวีซ่า (Schengen 

Visa) ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว

ยุโรปหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริป

เดียวกันใช้ได้กับประเทศที่เป็นสมาชิกของ

แซงเก้นวีซ่า หรือการท าวีซ่าผ่านทาง

ออนไลน์ (อี-วีซ่า) ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัดที่

เป็นอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวได้

เป็นอย่างดี  

จากผลการศึกษาของจี ๒๐ (กลุ่ม

ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่  : Group of 

Twenty Finance Ministers and Central 

Bank Governors) คาดการณ์ว่าจะท าให้
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สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้อาเซียน

ได้ ๒.๐๖  แสนล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และเชื่อ

ว่าหากท าได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะ

สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามา

อาเซียนได้ถึง ๑๑๒ ล้านคน สร้างงาน

ให้กับคนในอาเซียนกว่า ๕.๑ ล้านต าแหน่ง 

และการเชื่อมโยงทางอากาศด้วยการเปิด

เสรีน่านฟูา (เปิดสาระข้ามพื้นที่ WEF ดัน

ท่องเที่ยวอาเซียน, ๒๕๕๕) การเปิดเสรีน่าน

ฟูาในอาเซียนนี้ อุตสาหกรรมการบินจะมี

บทบาทส าคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่าง

มาก ซึ่งสายการบินต้องเตรียมรับมือให้

พร้อมกับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามา

ใช้บริการมากขึ้น นับว่าเป็นโอกาสและ

คว ามท้ าท ายขอ งอุ ต ส าหกร รมการ

ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมถึง

อาเซียน ผลพลอยได้จากการรวมตัวกัน

ของกลุ่มอาเซียนส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต

และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่ม

อาเซียนได้อย่างมาก 
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แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

ประเทศไทย : ข้อมูลจากกรมการ

ท่องเที่ยวเปิดเผยถึงสถิตินักท่องเที่ยว ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเป็นอันดับที่  ๑๒ ของโลก เป็น

ประเทศที่มีผู้มาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็น

อันดับที่  ๑๘ ของโลก (ข่าวเศรษฐกิจ. 

ออนไลน์, ๒๕๕๕) ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 

๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา

ไทย ๑๐.๔๙ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๗.๖% จาก

ช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มี ๙.๗๕ 

ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจาก

อาเซียนถึง ๕๒.๒๗% หรือ ๕.๔๘ ล้านคน 

(ข่าวเศรษฐกิจ. ๒๕๕๕)  ไทยต้องการเพิ่ม

รายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ ๒ ล้านล้าน

บาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เปิดสาระข้ามพื้นที่ 

WEF ดันท่องเที่ยวอาเซียน, ๒๕๕๕) แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวมาก

ที่สุดคือ กรุงเทพ มหานคร ซึ่งได้รับรางวัล 
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“เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” The 

World’s Best Award 2011  ด้วยคะแนน

สูงสุด ๙๐.๔๙% จากนักท่องเที่ยวและ

ผู้อ่าน "เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์"  (Travel 

+ Leisure)  นิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยม

ของสหรัฐอเมริกา จากที่เคยได้รับรางวัลนี้

มาแล้วเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๑, ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แล ะ  ปี  พ . ศ .  ๒๕๕๔  ขณะ เ ดี ย ว กั น

กรุงเทพมหานครยังได้รับรางวัลเมือง

ท่องเที่ยวอันดับ ๑ ในเอเชียทุกปี ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ –  ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๔ (ข่าวบีเอสซี.  ออนไลน์, ๒๕๕๕)   

นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของไทยก็เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะไทยมีเสน่ห์หลาย

ด้าน เช่น เสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม มีพระบรมมหาราชวังหรือวัด

พระแก้วที่สวยงาม อุทยานประวัติศาสตร์

ก รุ ง สุ โ ข ทั ย  อุ ท ย านปร ะวั ติ ศ า ส ต ร์

พระนครศรีอยธุยา ฯลฯ  เสน่ห์ด้านอาหารที่
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เป็นเลิศและหลากหลาย  อาหารคาวหวาน

ทั้ง  ๔ ภาคของไทยเป็นอาหารแห่งภูมิ

ปัญญาอันล้ าลึกของบรรพบุรุษอันเป็นอัต

ลักษณ์ของความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวให้

ความสนใจลิ้มลองรสชาติอาหารไทย เสน่ห์

ด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ เช่น การนวด

แผน โบ ร าณ  แ ล ะสป า ไทย  ร ว ม ถึ ง

โรงพยาบาลที่ทันสมัยและได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

และความคุ้มค่าของเงิน ไทยมีความโดด

เด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งท าให้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลือกประเทศ

ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานหลกัด้านการ

ท่องเที่ยวและการบิน (ภัทรพล จึงสมเจต

ไพศาล. ออนไลน์, ๒๕๕๕) 

 ประเทศฟิลิปปินส์ : เป็นประเทศที่

ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่มีมากถึง 

๗,๑๐๗ เกาะ แต่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่

ประมาณ ๒,๐๐๐ เกาะ มีพื้นดินขนาด ๓ ใน 

๕ ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในมหาสมุทร

แปซิฟิก แบ่งเป็น ๓ หมู่เกาะหลัก คือ ลูซอน 
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(Luzon) เป็นหมู่ เกาะทางทิศเหนือของ

ปร ะเทศ วิ ส ายาส์  (Visayas)  อยู่ ท า ง

ตอนกลางของประเทศ และมินดาเนา 

(Mindanao) อยู่ทางตอนใต้  

แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ น่ าสนใจของ

ประเทศฟิลิปปินส์ เช่น อุทยานปะการังทาง

ทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs 

Natural Park)  เป็นพื้นที่มีความอุดม

สม บูรณ์ของแนวปะการั งและสัตว์น้ า

หลากหลายสายพันธุ์ มีผาหินปะการังใต้น้ า

เก่าแก่ที่มีความสูงถึง ๑๐๐ เมตร องค์การ

ยูเนสโกยกย่องให้สถานที่แห่งนี้เป็นมรดก

โลกทางธรรมชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีก

แห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ คือ นาข้าว

บันไดบานัว (Banaue Rice Terraces) 

ชาวพื้นเมืองเผ่าอิฟู เกา (Ifugao) เป็นผู้

สร้างสรรค์ภูมิปัญญานี้ไว้ที่เกาะลูซอน มี

อายุมากกว่า ๒,๐๐๐ ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ

เพาะปลูก รักษาหน้าดิน ช่วยกักเก็บน้ าฝน
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และปูองกันน้ าท้วม องค์การยูเนสโกยกย่อง

ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๓๘ ซึ่งเป็นสถานที่ใฝุฝันของช่างภาพ

จากทั่วโลกให้ความสนใจมาบันทึกภาพ

ของความสวยงามและมหัศจรรย์ของนา

ข้าวบันไดบานัวแห่งนี้ 

 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง

คือ อุทยานแห่งชาติแม่น้ าใต้ดินปวยร์โต – 

ปรินเซซา (Puerto – Princesa Sub-

terranean River National Park) เป็น

อุทยานที่งดงามของภูเขาหินปูนและแม่น้ า

ใต้ดินที่ไหลผ่านถ้ าลงสู่ทะเล มีความยาวถึง 

๘.๒ กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นแม่น้ าใต้ดินที่

ยาวที่สุดในโลก เป็นตัวแทนของกลุ่มระบบ

นิเวศต่อเนื่องแบบเทือกเขาสู่ท้องทะเล 

องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์

เน็ท, ๒๕๕๕)  

การเดินทางท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์

เป็นสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวหลาย

อย่าง เช่น คนฟิลิปปินส์มีวิธีคิดเป็นเหตุผล
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แบบชาวตะวันตก รักสนุก ร่าเริง ไม่

เคร่งเครียดชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่

เสมอ ท าให้มีมิตรภาพกับนักท่องเที่ยว 

ความสวยงามของธรรมชาติในหมู่เกาะน้อย

ใหญ่จ านวนมาก อีกทั้ ง ฟิ ลิ ป ปินส์ ได้

ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ยิ่งท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร ด้วย

เสน่ห์ความงามทางธรรมชาติและมิตรภาพ

ของคนฟิลิป ปินส์  จึ งดึ งดูด จิตใจของ

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน  

       ประเทศมาเลเซีย : เป็นประเทศ

อตุสาหกรรมใหม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง มีถนนหลวงมาตรฐานสูง

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งรองรับ

ธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ เปโตนาส ทาวเวอร์ 

(Petronas Twin Towers) มี ๒ อาคาร

หอคอยซึ่งนับเป็นอาคารที่สูงอันดับ ๓ และ 

๔ ของโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

เป็นตึกแฝด มีความสูงทั้งหมด ๔๕๒ เมตร มี 

๘๘ ชั้น เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ
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ประเทศ และอุทยานแห่งชาติ กุนุ งมูลู 

(Gunung Mulu National Park) อยู่ในรัฐ

ซาราวัก บนเกาะบอร์เนียว ได้ขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติใน พ. ศ. 

๒๕๔๓ มีความโดดเด่นด้านชีววิทยาและ

ธรณีวิทยา มีพันธุ์พืชกว่า ๓,๕๐๐ ชนิด และ

มีภูมิประเทศแบบเทือกเขาหินปูนซึ่งท าให้มี

ถ้ าหน้าผา และทางน้ าใต้ดินที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะ และมีถ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ถ้ า

ซาราวัก แซมเบอร์  (The Sarawak 

Chamber) อยู่ด้วย (ฝุายวิชาการเอ็กซ

เปอร์เน็ท, ๒๕๕๕) มาเลเซียเคยตกเป็น

เ มื อ ง ขึ้ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ โ ป ร ตุ เ ก ส 

เนเธอร์แลนด์  และอั งกฤษ  ท าให้ เ ป็น

ประเทศที่มีหลายชนชาติอยู่ร่วมกัน มีความ

แตกต่างด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ผสมผสานกัน ซึ่ งมีทั้ งการผสมผสาน

ศิลปวัฒนธรรมจากชนชาติอื่นและการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนแต่ละ

กลุ่มในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นส่ิงที่น่าสนใจของ

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๑๘๕ 

 

ประเทศสิงคโปร์ :  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่

บนเกาะ มีพื้นที่ขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของ

ประเทศไทย เป็นเกาะใหญ่หนึ่งเกาะและ

เกาะเล็กๆ อีกกว่า ๖๐ เกาะ มีจ านวน

ประชากรประมาณ ๕.๐๘ ล้านคน เป็น

ประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็น

อันดับ ๒ ของโลกและมีความหลากหลาย

ของเชื้อชาติ สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็น

ศูนย์กลางการเดินเรือที่ส าคัญของเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเมืองท่าใหญ่ที่

ส าคัญที่สุดของโลก ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่

จ ากัดและมีแหล่งทรัพยากรอยู่น้อย สินค้า

ส่ ง อ อ ก ที่ ส า คั ญ จึ ง เ ป็ น พ ว ก เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟูาและส่วนประกอบอากาศ

ยานและอุปกรณ์การบิน (ฝุายวิชาการเอ็กซ

เปอร์เน็ท, ๒๕๕๕) การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีนี้เองท าให้ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้

ประสานงานหลักของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สุขภาพ  (ภัทรพล จึ ง สม เจตไพศาล . 

ออนไลน์, ๒๕๕๕) 
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เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวในสิงคโปร์

ก็ต้องนึกถึงเมอร์ไลออน (Merlion) หรือ

สิงโตทะเล  (ภาพที่ ๑) รูปป้ันที่มีหัวเป็น

สิ ง โตมี ตั ว เ ป็นปล าสร้ า งขึ้ น เพื่ อ เ ป็ น

สัญลักษณ์ของคณะกรรมการท่องเที่ยวของ

สิงค์โปร์ ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องหมาย

ประจ าชาติของสิงคโปร์  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ เมอร์ไลออน (Merlion) หรือ

สิงโตทะเล 

ที่ ม า  (tamtam-cl.myfri3nd.com/blog/ 

2011/06/29/entry-1) 
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือเกาะเซน

โตซ่า (Sentosa) หรือเกาะมหาสนุก เป็น

ฐานทัพขององักฤษในสมยัที่สิงคโปรต์กเป็น

เมืองขึ้น แต่ต่อมารัฐบาลได้ปรับปรุงใหม่ให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและกิจกรรมที่

หลากหลายซึ่งเป็นแหลง่ธุรกิจการท่องเทีย่ว

ที่นักท่องเที่ยวในเอเซียและทั่วโลกให้ความ

สนใจ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งของ

สิงคโปร์คือ สวนนกจูร่ง (Jurong Bird 

Park) เป็นสวนนกที่รวบรวมนกนานาชนิด

ไว้มากมาย และถือได้ว่าเป็นสวนนกที่ใหญ่

ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวม 

๑๒๖ ไร่ (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท, 

๒๕๕๕) นอกจากนี้ยังมีเกาะที่มีความส าคัญ

ทางเศรษฐกิจอีกหลายเกาะ สิงคโปร์เป็น

ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าท าให้

ประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ ดี 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสิงคโปร์ส่วนมาก

จะไปศึกษาดูพัฒนาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งโดดเด่นและเป็นจุดขายที่

ส าคัญของสิงคโปร์ 
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ประเทศอนิโดนเีซยี :  ส านักงานใหญ่

ของอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ

อิ น โ ด นี เ ซี ย  นั บ ว่ า เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศที่ มี

ความส าคัญด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เป็น

ปร ะ เทศที่ มี หมู่ เ กา ะมากที่ สุ ดในโลก

ประมาณ ๑๗,๕๐๘ เกาะ แบ่งพื้นที่เป็น ๔ 

ส่วน คือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดา

น้อย หมู่เกาะมาลุกุ และอิเรียนจายา มีพื้นที่

ใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ ๑ เท่า (ใหญ่

กว่า ๙๐%) เป็นประเทศที่มีประชากรมาก

ที่สุดในอาเซียนจ านวน ๒๔๕ ล้านคน มี

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีภาษา

พื้นเมืองมากกว่า ๕๘๓ ภาษา และภาษา

พื้นเมืองที่นิยมใช้มากที่สุดคือภาษาจาวา  

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกของ

กลุ่ม ๒๐ ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ของโลก (G20) และองค์การกลุ่มประเทศผู้

ส่งน้ ามันเ ป็นสินค้าส่งออก (OPEC)  มี

เศรษฐกิจด้านการกลั่นน้ ามัน การประกอบ

รถยนต์และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทั้งยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
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ทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น ปุาไม้ แร่ธาตุ

ต่างๆ  และพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอื่นๆ อีก

มากมาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญจ านวน

มากซึ่งมีมรดกโลกทั้งหมด ๗  แห่ง เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม ๓ แห่ง และมรดกทาง

ธรรมชาติ ๔ แห่ง แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น 

เช่น มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือบรมพุทโธ  

(Borobudur Temple) (ภาพที่ ๒)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือบรมพุท

โธ  (Borobudur Temple) 

ที่มา  (203.172.142.8/en/index.       

php?option=com_content&view=article

&id=133&Itemid=67) 
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บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานในศาสนา

พุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้  โดยเ ป็นสถูปแบบ

มหายานที่สร้างด้วยหินภูเขาไฟที่มีฐาน

คล้ายกับพีระมิดขั้นบันได มีการแกะสลัก

อย่างสวยงามในแต่ละชั้นตั้งอยู่บนเนินดิน

ธรรมชาติในภาคกลางของเกาะชวา บันทึก

สถิติโลกหรือกินเนสส์บุ๊คประกาศให้วัดบุโร

พุทโธเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาที่

ใหญ่ที่สุดในโลก และ องค์การยูเนสโก ยัง

ได้ระบุให้พุทธสถานแห่งนี้เป็นมรดกโลก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์

เนท็, ๒๕๕๕) 

อินโดนีเซียนอกจากมีหมู่เกาะมาก

ที่สุดในโลกแล้วยังมีความหลากหลายทาง

เชื้อชาติและภาษา อีกทั้งเป็นประเทศที่มี

ความส าคัญด้านเศรษฐกิจและมีมรดกโลกที่

มีคุณค่าและสวยงามทั้ง ๗ แห่ง จึงเป็นสิ่งที่

นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมา

สัมผัสกับธรรมชาติทางทะเล ศึกษาวิถีชีวิต

แ บ บ พื้ น เ มื อ ง ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม 
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ประเทศบรูไน : มีพื้นที่คิดเป็น ๒% 

ของพื้นที่ประเทศไทย เป็นประเทศที่ร่ ารวย 

เพราะเป็นผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่เป็นอันดับ 

๓ ในอาเซียนและเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ 

LNG (Liquefied Natural Gas) หรือก๊าซ

ธรรมชาติเหลวเป็นอันดับ ๔ ของโลก สินค้า

ส่งออกที่ส าคัญ คือน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

แ ล ะอุ ต ส าหกร รม อ าหาร ฮ าล าลที่ มี

มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

ของศาสนาอิสลาม  

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของบรูไน 

เช่น มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน 

(Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque) 

(ภาพที่ ๓) เป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยงาม

ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  เ ป็น

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามิกอาร์ต และใช้

วัสดุชั้นเลิศจากหลายประเทศ ยอดโดมหุ้ม

ด้วยแผ่นทองค า ๓.๓ ล้านแผ่น แหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของบรูไน 

คือกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) เป็น

หมู่ บ้านกลางน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่
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บริเวณปากแม่น้ าบรูไนมีชาวบ้านอาศัยอยู่

กว่า ๓๐,๐๐๐ คน มีสาธารณูป- โภคครบ

ครัน มีสะพานเดินเท้าที่ เชื่อมต่อกันทั้ ง

หมู่บ้านยาวกว่า ๒๙,๑๔๐ เมตร ด้วยศิลปะ

ของ บ้าน เรื อนแบบพื้ น เ มื อ งและการ

คมนาคมที่แปลกตาหมู่บ้านกลางน้ าแห่งนี้

ได้ชื่อว่าเวนิสตะวนัออก (ฝุายวิชาการเอ็กซ

เปอร์เน็ท, ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุด

ดิน (Sultan Omar Ali Saifuddin 

Mosque) 

ที่มา  (en.wikipedia.org/wiki/File:Sultan 

_Omar_AliSaifuddin Mosque_02.jpg) 
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บรูไนเป็นประเทศที่มีฐานะมั่นคงและ

ร่ ารวย ค่าเงินบรูไนมีความมั่นคง  มีความ

ตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ท าให้เงิน

ดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์

สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งท า

ให้นักท่องเที่ยวที่ เดินทางไปบรูไนและ

สิ งคโปร์ ได้ รั บความสะดวกเรื่ อ งการ

แลกเปลี่ยนเงินตรา บรูไนมีสถาปัตยกรรมที่

ยิ่งใหญ่และสวยงามมากมาย อีกทั้งยังมี

วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการแต่ง

กายที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามที่น่า

ศึกษาจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้

ความสนใจอย่างยิ่ง   

ประเทศเวียดนาม : มีพื้นที่ ๓ ใน ๕ 

ของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

สู ง ค่ันร ะหว่ า งที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า  มี กา ร

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว  มี

ทรัพยากรทางธรรมชาติส าคัญๆ มากมาย 

เวียดนามจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

เป็นจ านวนมาก เช่น  อ่าวฮาลองเบ (Ha 

Long Bay) เป็นแหล่งรวมของเกาะหินปูน
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ไว้มากกว่า ๑,๖๐๐ เกาะ บางเกาะจะมีถ้ า

ขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ าที่ใหญ่ที่สุดคือ ถ้ า

เสาไม้  ชื่ อ เดิมว่ า  “กร็อตเดแมร์ แวร์ ” 

(Grotte des Merveilles) องค์การยูเนสโก

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๓๗  

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งใน

เวียดนามคือ อุทยานแห่งชาติฟง งา – เค 

บัง มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ าแข็ง มีพื้นที่

หินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซียและยังเป็น

สถานที่ ๑ ใน ๒ ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีล า

ธารใต้ดินขนาดใหญ่องค์การยูเนสโกยกให้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๔๖ (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์ เน็ท , 

๒๕๕๕) เวียดนามมีการผสมผสานด้าน

วัฒนธรรมจากหลายชนชาติ เพราะเคยตก

อยู่ภายใต้อิทธิพลจากจักรพรรดิจีนนาน

กว่าพันปี วัฒนธรรมประเพณีจะมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนมาก และเมื่อ

สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียดนามก็

ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วย 
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ได้แก่ ตึกที่อยู่อาศัยที่ดูทันสมัย เป็นตึกสี

เหลืองสไตล์โคโลเนียลที่มี ใ ห้พบเห็น

มากมาย วัฒนธรรมต่างๆ ของเวียดนามจึงมี

การผสมผสานกันเป็นอย่างมาก ทั้งด้านที่

อยู่อาศัย เทศกาลต่างๆ และอาหารที่เน้นผัก

เพื่อสุขภาพ มีผักสดหลากหลายชนิดใน

แทบทุกเมนู พร้อมกับน้ าจิ้มที่หลากหลาย

รสชาติ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมเยือนเวียดนามได้

อย่างดี 

ประเทศพม่า : เป็นประเทศที่มีความ

โดดเด่นด้านทรัพยากร ธรรมชาติที่ยังอุดม

สมบูรณ์ ทั้งปุาไม้ พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ 

และแร่ ธาตุต่ าง ๆ  โดย เฉพาะอัญมณี 

ตลอดจนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่

หลากหลาย  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่สวยงาม โดดเด่นในด้านความ

ใหม่ และยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก 

รวมทั้งแหลง่ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรมในเชิง

พุทธศาสนา วัดวาอารามมีความเก่าแก่และ

ยิ่งใหญ่อลังการ ท าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากทุกภูมิภาคให้เดินทางเข้าไปสัมผัส โดย
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รั ฐ บ าลพม่ า ได้ ก า หนด เ ปู าหม ายใ ห้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการ

ผ ลั ก ดั น เ ศ ร ษ ฐ กิ จพ ม่ า ใ ห้ ข ย า ยตั ว 

คาดการณ์ว่าทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พม่าจะมี

นักท่อง เที่ ยวต่ างชาติราว  ๕ แสนคน 

ก่อให้เกิดรายได้ไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ (เศรษฐกิจติดดิน, ๒๕๕๕)  

สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่ ส า คัญ  เช่ น 

เจดีย์ชเวดากอง (Shwe-dagon Pagoda) 

(ภาพที่ ๔) เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุ

จ านวน ๘ เส้นของพระพุทธเจ้า นับว่าเป็น

สถานที่ส าคัญและมีชื่อเสียงมาก ตั้งอยู่

บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง และ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งคือพระ

ธ า ตุ อิ นท ร์ แ ข ว น ห รื อ      ไ จ้ ก์ ทิ โ ย 

(Kyaikhtiyo Pagoda) เป็นก้อนหินสีทอง

ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนปลายหน้าผาสูงชันได้

อย่างน่าเหลือเชื่อ เป็นสถานที่ ๑ ใน ๕ มหา

บูชาสถานที่ชาวพม่าศรทัธาต้องไปนมสัการ

สักครั้งหนึ่งในชีวิต (พิภพ  บุษราคัมวดี, 

๒๕๕๔)  
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นอกจากนี้พม่ายังมีแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ ที่สวยงามอีกมากมาย ทั้งเจดีย์น้อย

ใหญ่ที่มีประวัติความเป็นมา รูปแบบ และ

ศิลปกรรมที่น่าสนใจ พระพุทธรูปแกะสลัก

สวยงามและยิ่ งใหญ่ ซึ่ งสิ่ง เหล่านี้ เ ป็น

ศิลปกรรมที่สวยงาม เก่าแก่ มีคุณค่าและ

เป็นเอกลักษณ์ของพม่า ประเพณีอันดีงาม

ของผู้คนที่แสดงออกถึงความยึดมั่นและ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น 

อีกทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนพม่าที่น่ารัก

มีน้ าใจ ซื่อบริสุทธิ์และขยันอดทนประกอบ

กับความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่

สวยงามสมบูรณ์ ตลอดถึงแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมในเชิงพระพุทธ ศาสนาที่น่า

ศึกษา จึงนับได้ว่าพม่าเป็นดินแดนแห่งมนต์

เสน่ห์มากประเทศหนึ่ง เสน่ห์เหล่านี้สามารถ

ดึงดูดจิตใจของนักท่องเที่ยวให้มาเยือน

พม่า 
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ภาพที่ ๔ เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) 

ที่มา (acrossthai-tc.com/index.php?lay 

=show&ac=article&Id=539262229&Nty

pe=6) 

 

     ประเทศลาว : มีพื้นที่คิดเป็น ๕๐% 

ของประเทศไทย มีประชากร ๖ ล้านคน มี 

๖๘ ชนเผ่า แบ่งเป็น ๓ กลุ่มชนชาติ คือ 

ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง ประเทศลาวไมม่ี

พื้นที่ออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อน

บ้าน ๕ ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ไทย 
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กัมพูชา และพม่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ์ มีปุาไม้และพื้นที่ท าการเกษตร

ขนาดใหญ่ และแร่ธาตุต่างๆ  สถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น ประตูไช (Patuxai) 

หรือประตูชัย สร้างเพื่อระลึกถึงประชาชน

ลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการ

ปฏิ วั ติ ข อ ง พ ร ร ค คอ ม มิ ว นิ ส ต์  อ ยู่ ที่

เวียงจันทน์ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะล้าน

ช้างกับฝรั่งเศส  

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง

ของลาวคือเมืองหลวงพระบาง (Luang 

Prabang) เมืองหลวงเก่าทางเหนือที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เนื่ อ งจากมี วิ ถีชี วิ ตและบ้ านเ รื อนที่ มี

เอกลักษณ์ และมีวัดที่สวยงามเก่าแก่หลาย

แห่ง (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๕) 

นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว ต าม

ธรรมชาติต่างๆ อีกมากมาย ทั้งปุาไม้และ

น้ าตกที่สวยงาม ลาวเป็นประเทศที่มีความ

ปลอดภัยจากอาชญากรรม เพราะวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณี ที่ยังมีความเข้มแข็ง
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มอีัตลักษณ์ของตัวเอง มีกฎหมายที่แรง และ

มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้ คนลาวเป็น

คนมีน้ าใจไมตรีเป็นมิตรกับผู้อื่น รักความ

สงบ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นเมือง

แบบโบราณอย่างมั่นคง และมีวิถีชีวิตเรียบ

ง่ายเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ ห่างไกล

ความเจริญและเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีปุาไม้

ที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นเสน่ห์

ที่นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเจริญ

ในทุกด้านและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัส

กับวิถีชีวิตแบบชนบทให้ความสนใจเข้าไป

สัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศึกษาวิถี

ชีวิตของชนเผ่าต่างๆ และพักผ่อนกับ

ธรรมชาติของแม่น้ าและ ปุาไม้ที่ อุ ดม

สมบูรณ์ 

ประเทศกัมพูชา : มีพื้นที่คิดเป็น 

๓๕% ของพื้นที่ประเทศไทย หรือมีขนาด ๑ 

ใน ๓ ของประเทศไทย บริเวณทะเลสาบ

เขมรเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญที่สุด

ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น ปราสาทนคร
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วัด (Angor Wat) (ภาพที่ ๕) เทวสถานใน

สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ในราวพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ได้รับ

ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ม รด กโ ลกทา ง

วัฒนธรรมในชื่อ “เมืองพระนคร” เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๓๕ (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท, 

๒๕๕๕) ปราสาทนครวัดมีขนาดใหญ่มาก

ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตัวปราสาทสูง 

๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และกว้าง ๘๐ 

เมตร มีแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้น

สุดยอดของปราสาทเขมร  กล่าว คือมี

ปราสาท ๕ หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของ

ศูนย์กลางจักรวาล มีก าแพงด้านนอกยาว

ด้านละ ๑,๕ กิโลเมตร มีคูน้ าล้อมรอบตาม

แบบมหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระ

สุเมรุ ใช้หินรวม ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ใช้แรงงานช้างกว่า ๔๐,๐๐๐ เชือก และ

แรงงานคนนับแสนขนหินและชักลากหินมา

จากเขาพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 

๕๐ กิโลเมตรมาสร้าง ปราสาทนครวัดมีเสา 

๑,๘๐๐ ต้น หนักต้นละกว่า ๑๐ ตัน ใช้เวลา

สร้างร่วม ๑๐๐ ปี ใช้ช่างแกะสลัก ๕,๐๐๐ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
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คน และใช้เวลาถึง ๔๐ ปี (วิกิพีเดีย. 

ออนไลน์, ๒๕๕๕)  

 

 

 

         

 

 

 

ภาพที ่๕ ปราสาทนครวดั (Angor Wat)   

ที่มา (abroad-

tour.com/cambodia/angkor-wat/)             

 

สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งคือปราสาท

นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงแห่ง

สุดท้ายของอาณาจกัรขอม สถาปนาขึ้นโดย

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ อยู่ทิศเหนือของนคร

วัด ใจกลางพระนครมีปราสาทหลักเรียกว่า 
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ปราสาทบายน และมีซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่นด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเต

ศวร ๔ ด้าน (ฝุายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท, 

๒๕๕๕) ทั้งปราสาทนครวัดและปราสาท

นครธมเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก

ใฝุฝันมาสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และงดงาม

ของมรดกโลกที่ขึ้นชื่อว่าเคยเป็นเมืองที่มี

ชื่อ เสียงด้วยศิลปะอันสวยงาม มีความ

รุ่งเรืองมากกว่า ๖๐๐ ปี นอกจากปราสาทที่

สวยงามและยิ่ งใหญ่ทั้ งสองแห่งนี้แล้ว

กัมพูชายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และ

วัฒนธรรมทีน่่าสนใจอีกมากเพราะกัมพชูามี

ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานตั้งแต่สมัย

อารยธรรมอันรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม

เป็นประเทศที่มีศาสนาพราหมณ์เข้ามามี

อิทธิพลพร้อม กับความเชื่ อ ก่อให้ เ กิด

ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน 

โบราณวัตถุที่เชื่อในเทพเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็น

เสน่ห์ของกัมพูชาซึ่งดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี     

จากข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าว

มาของทั้ง ๑๐ ประเทศจะเห็นได้ว่าการ
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รวมตัวของทั้ง ๑๐ ประเทศในอาเซียน มี

ประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน จึงมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 

และเชื้อชาติไม่ใช่ได้เพียงแค่พลังทาง

เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มพลัง

ทางการท่องเที่ยวขยายขอบเขตทรัพยากร

ที่ มีอยู่ ในแต่ละประ เทศให้กว้างขวาง

หลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

ไม่ใช่เพียงแค่ ๑ หรือ ๒ เท่า แต่เป็น ๑๐ 

เท่า  

ลองคิดดูหากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยว

เมืองไทยคงนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น

ได้ไม่ ก่ีแห่งนับได้ เ ป็นหลักสิบ แต่หาก

ท่องเที่ยวในเมืองไทยและเดินทางต่อไปยัง

ประเทศเพื่ อนบ้านสถานที่ท่องเที่ยวที่

น่าสนใจจะกลายเป็นหลักร้อย จุดหมายการ

ท่องเที่ยวจะเริ่มต้นที่ประเทศใดก็ได้ใน

อาเซียนแต่แผนการท่องเที่ยวจะขยาย

ขอบเขตครอบคลุมไปได้ทุกๆ ประเทศใน

อาเซียนเท่าที่นักท่องเที่ยวต้องการ ซึ่งเป็น

สวรรค์ของการท่องเที่ยวที่ไร้พรมแดนใน

ระหว่าง ๑๐ ประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นสิ่งที่



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๒๐๕ 

 

นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องให้ความส าคัญ 

สนใจ และขยายขอบเขตการท่องเที่ยวของ

ตนเพิ่มขึ้น  

จากที่กล่าวมาแล้วเบ้ืองต้นจะเห็นได้

ว่า การขยายขอบเขตการทอ่งเที่ยวก็เทา่กับ

ขยายขอบเขตความสุขของนักเดินทางจาก

ทั่วโลกมายังกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนชาวอาเซียนรวมทั้งประชาชนคน

ไทย นักธุรกิจไทย รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องด้าน

การท่องเที่ยวทุกภาคส่วนควรตื่นตัว พัฒนา

ตนเองด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตส านึกในการ

เป็นเจ้าบ้านที่ดี  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆ 

เพื่อสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวให้

กลับมาเยือนอาเซียนอีกครั้ง  ถ้าหากกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนสามารถเตรียมความ

พร้อมดังกล่าวได้ จะเป็นการรวมพลังต่อ

ยอดความส าเรจ็ เพราะนั่นหมายถึงอาเซียน

จะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
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ศลิปะรว่มสมยัของไทย 

ประตสููก่ารเรยีนรูว้ฒันธรรมระหวา่ง

ชนชาตใินกลุม่อาเซยีน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ  สุนทรโชติ 

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

 

การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะมาถึง หลาย

หน่ วยงานทุกภาคส่วนได้ เตรี ยมการ

วางแผน พัฒนา เตรียมความพร้อมให้แก่ครู 

อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นัก ศึกษา  และประชาชนได้

ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มี

ทักษะที่เหมาะสม เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ทักษะและความช านาญการที่สอดคล้องกับ

ก า ร ป รั บ ตั ว แ ล ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
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อุตสาหกรรมของโลกในปัจจุ บัน และ

อนาคต 

            ป ร ะช าคมอ า เซี ยน  (ASEAN 

Community) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นและด าเนิน

ต่อไปนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต้ จ านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และประเทศ

ไทย ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมประชาชาติ

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้” (Associate of 

South East Asia Nation : ASEAN) โดย

ลงปฏิญญาร่วมกันในอันที่จะสร้างความ

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  จึงได้

มีการก่อตั้ง คณะกรรมการด้านวัฒนธรรม

และสารสนเทศ (Committee of Culture 

and Information : COCI) ในปี พ.ศ. 

๒๕๒๑ เพื่อแสวงหาแนวทางต่างๆในการ

สร้างและพัฒนาความรว่มมอืด้านวัฒนธรรม

และสารสนเทศโดยครอบคลุมใน ๕ ด้าน 

ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง 
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วรรณกรรม และการศึกษาอาเซียน (Asean 

Studies) (อดุลย์ บุญฉ่ า. ออนไลน์. ๒๕๕๕) 

 บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้าน

สังคมและวัฒนธรรม ส าหรับหน่วยงาน

การศึกษาทางศิลปะหลายหน่วยงานได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการศึกษา

ทางศิลปะ ทีมีบทบาทส าคัญยิ่งในการก้าว

เข้าไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยเห็นว่าการ

ใช้ศิลปะจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะ

ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ร่วมกัน ในแถบภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน 

ผลงานทางศิลปะจึงเป็นเสมือนสิ่งสะท้อน

ภาพรวมของศิลปะในแถบอาเซียน ทั้ ง

เรื่องราว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผ่านผลงาน

ศิลปะร่ วมสมัยในรูปแบบและสื่ อการ

แสดงออกที่มีความหลากหลาย ซึ่งเราจะได้

เห็นส่ิงต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ดีมากกว่า

ค าพูดนับพันค า  ผ่านผลงานศิลปะทั้ ง

จิ ต รกรรม  ปร ะติ ม ากรรม  ภาพพิ มพ์ 

ภาพถ่าย วรรณกรรม ดนตรี และการแสดง 
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 ส าหรับบทบาทในวงการศิลปะร่วม

สมัยของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราได้มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแต่ละ

ชาติมาอย่างต่อเนื่อง เราใช้วัฒนธรรมใน

การเชื่อมโยงโดยการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีศิลปินเป็นผู้

สร้างสรรค์ แล้วขยายผลสู่ชุมชน ดังเช่น

นิทรรศการที่ชื่อ “จังหวะก้าว....อาเซียน ๑๐ 

+ ๑ ยุทธศาสตร์ศิลปะวิธี ” ซึ่ งหมายถึง

อาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและสร้างสรรค์ 

โดยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง

ศิลปะร่วมสมัยระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค 

และเป็นที่มาของนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งความ

น่าสนใจของงานนี้อยู่ที่การน าเสนอผลงาน

ของ ศิล ปินร่ ว มสมั ย  ๒๐  คน  จากจี น 

สิงคโปร์ และไทย ในหลากหลายสาขา เช่น 

จิตรกรรม ภาพถ่าย งานจัดวาง วิดิโออาร์ต 

และ ศิลปะการแสดง  ภายใต้ แนว คิด 

“Megalopolis” ที่สะท้อนความเหมือนและ

แตกต่างทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตร่วมสมัย
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ของทั้ง ๓ มหานคร (“๑๐ + ๑’’ ยุทธศาสตร์

ศิลปะอาเซียนผนึกมังกร .ออนไลน์. ๒๕๕๕) 

เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต  เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖  การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างศิลปิน ใน

กลุ่มอาเซียนด้วยกันผ่านโครงการศิลปะ ที่

เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ โครงการ

ปฏิบัติการประติมากรรมอาเซียน ซึ่งเป็น

โครงการหนึ่งโดยความเห็นชอบของ 

COCI โดยการเสนอของประเทศสิงคโปร์

ในปี ๒๕๒๓  และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ ประเทศสิงคโปร์  ต่อมาไทย

ได้ เ ป็ น เ จ้ า ภ าพ  จั ด ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประติมากรรมอาเซียนครั้งที่ ๒ (The 2nd 

ASEAN Sculpture Symposium) ระหว่าง

วันที่ ๑๖ ตุลาคม – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ภายใตหั้วข้อ “เอกภาพ” (Unity) ซึ่งมีผู้แทน

แต่ละประเทศเข้าร่วมโครงการ ๕ คน  จาก 

๕ ประเทศ โดยใช้พื้นที่ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
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สถานที่ สร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นน า

ผลงานมาติ ดตั้ ง ในพื้ นที่ สวนจตุจั กร 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประจักษ์พยาน

แห่งความร่วมมือของชาติ สมาชิกอาเซียน

โดยมีพิธี เปิดในวันที่  ๒ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๒๖  โดยฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลา

นนท์  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด 

ต่อมาในปี ๒๕๒๗ ประเทศบรูไน เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน จึงได้จัดสร้าง

ประติมากรรมเพิ่มขึ้นที่สวนจตุจักรอีก ๑ 

ชิ้น รวมเป็น ๖ ชิ้น ด้วยกัน (อดุลย์ บุญฉ่ า. 

ออนไลน์. ๒๕๕๕) หากใครได้เดินเข้าไปที่

สวนจตุจักร คงเห็นผลงานของศิลปินทั้ง ๖ 

ประเทศ  ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ในบริเวณของ

สวนจตุจักร ซึ่งท าให้เกิดความคิดสงสัยใน

รูปแบบผลงานของศิลปินไม่มากก็น้อย 

อย่างเช่นผลงานที่ชื่อฝูงนก ( Flock : 

ASEAN Birds) : ๒๕๒๖ (ภาพที่ ๑) โดย

ประติมากร: โวโลมอล  อาวาโล แซบริด 

(Solomon Arevalo Saprid) : ประเทศ

ฟิลิปปินส์  เป็นเทคนิคเชื่อมแผ่นทองเหลือง
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มีขนาดกว้าง ๗๕๐ ยาว ๔๕๐ และสูง ๒๗๐ 

เซนติเมตร ซึ่งศิลปินให้แนวคิดของการ

สร้างสรรค์เอาไว้ว่า ความร่วมมือของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซี ยนน าไปสู่ความ

เจริญรุ่ ง เรือง มั่นคง และสันติภาพใน

ภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกหลายชิ้น

ที่ตั้งเด่นอยู่ในสวนแห่งนี้ เช่นผลงานที่ชื่อ 

หญิงชายอาเซียนพนูสุข : ๒๕๓๐ (ภาพที่๒) 

ผลงานชื่อปฏิสันฐาน (Dialogue) : ๒๕๒๖ 

(ภาพที่๓) และผลงานชื่อ เอกภาพ (Unity): 

๒๕๒๖ (ภาพที่๔)  เป็นต้น 
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ภาพที ่๑ ฝงูนก ( Flock : ASEAN Birds) : 

๒๕๒๖ โดยประติมากร : โวโลมอล อาวาโล 

แซบรดิ (Solomon ArevaloSaprid) 

เทคนิค : ขนาด  : เชือ่มแผ่นทองเหลอืง : 

กว้าง ๗๕๐  ยาว ๔๕๐  สงู ๒๗๐ 

เซนติเมตร (ทีม่า อดุลย ์ บุญฉ่ า .ออนไลน์. 

๒๕๕๕) 
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ภาพที่ ๒ ชื่อผลงาน  : หญิงชายอาเซียน

พูนสุข : ๒๕๓๐          โดยประติมากร : 

ซาบริ  พี.จี. โมฮัมหมัด : ประเทศบรูไน 

เทคนิค : ขนาด  : เชื่อมแผ่นส าริด  : สูง 

๔๑๕  เซนติเมตร 

(ที่มา อดุลย์ บุญฉ่ า .ออนไลน์. ๒๕๕๕) 
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ภ าพ ที่  ๓  ชื่ อ ผ ล ง า น  :  ป ฏิ สั น ฐ า น 

(Dialogue): ๒๕๒๖ โดยประติมากร  :                

มอน  มูดจิมาน (Mon Mudjiman):ประเทศ

อินโดนีเซีย (Indonesia) เทคนิค :  ขนาด  

: ดุนนูนทองแดง : สูง ๑๔๗  เซนติเมตร 

(ที่มา อดลุย ์บุญฉ่ า .ออนไลน.์ ๒๕๕๕) 
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ภาพที่  ๔ ชื่อผลงาน : เอกภาพ (Unity) : 

๒๕๒๖ โดยประติมากร : ซากาเรีย  บิน  

กวาง (Zakaria Bin Awang):ประเทศ

มาเลเซีย (Malaysia) เทคนิค : ขนาด  : 

หล่อซิเมนต์ / สแตนเลส สตีล : สูง ๕๐๐ 

เซนติเมตร (ที่มา อดุลย์ บุญฉ่ า .ออนไลน์. 

๒๕๕๕) 
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     ผลงานประติมากรรมเหล่านี้ เ ป็น

เหมือนสัญลักษณ์ และสิ่ งสะท้อนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม แบบอย่างของ

ศิลปะและประเพณี ของภูมิภาคได้เป็นอย่าง

ดี ดังที่ อ ามฤทธ์ ชูสุวรรณ (เมื่อศิลปะท าให้

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนเป็นเรื่อง

ร่วมมือ ร่วมใจ งดงาม. ออนไลน์ . ๒๕๕๕) 

ผู้อ านวยการหอศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กล่าวไว้ว่าเราใช้ศิลปะเป็นช่องทางในการ

เปิดประตูทางวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรม

ง่ายต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ได้เห็นการ

ท างานร่วมกัน เพราะนอกจากกลุ่มศิลปิน

แล้ว ก็ยังมีกลุ่มคนดูที่ได้เรียนรู้และท าความ

เข้าใจศิลปินชาติอื่น  ถือเป็นพัฒนาการที่ดี

อีกระดับหนึ่ง 

    สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะชั้นน า

หลายสถาบันในประเทศไทยได้เ ห็นถึง

ความส าคัญในการพัฒนาศิลปะให้ทัดเทียม 

ไม่ยิ่งหย่อนหรือด้อยไปกว่าประเทศใดๆใน

โลก ดังเช่น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ
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ทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนใน

หัวข้อ “บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคม

อาเซียน” เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๕๕ โดยมี คุณชวน  หลี กภั ย  อดี ต

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้

เกิดการรวมตัวของกลุ่มศิลปะและสถาบัน

การสอนศิลปะในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะ

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตลอดจนเกิดการร่วมมือทางศิลปะและ

วัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย การ

เ ส ว น า จ า ก ศิ ล ปิ น  นั ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะทั้งในประเทศ

ไทยแ ล ะกลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น ร อ ง

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช  ไชยคุตร  คณะบดี

คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้

กล่าวเก่ียวกับงานนี้ไว้ว่า พันธกิจทางสังคม

และวัฒนธรรมในอาเซียน ยังมีบริบททาง

สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ซึ่งผลงานทางศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอัต
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ลักษณ์ความเป็นประเทศอาเซียน การจัด

สัมมนาวิชาการด้านศิลปะครั้งนี้โดยการ

รวมตัวของกลุ่มศิลปะและสถาบันการสอน

ศิลป ะในกลุ่ ม ปร ะ เทศอา เซี ยน  เพื่ อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือ

กันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่ม

ป ร ะ เ ทศ อ า เซี ย น   ซึ่ ง ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดร่วมกัน  ผ่าน

กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

(ความร่วมมือทางศิลปะในกลุ่มประเทศ

อาเซียน : การประชุมทางวิชาการอาเซียน

ซีกโลกใต้ .ออนไลน์. ๒๕๕๕) 

            นอกจากนี้ ยั ง มี หน่ วยง านที่ มี

บทบาทส า คัญโดยตรงอย่างหอศิลปะ

กรุง เทพมหานคร (แยกปทุมวัน)   ที่ มี

กิจกรรมการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยอยู่

บ่อยครั้ง ทั้งการน าเอาผลงานของศิลปะ

เพื่อนบ้านมาจัดแสดงและการน าผลงาน

ของเราไปแสดงที่หอศิลป์ของเขาเองอยู่

บ่อยครั้ง ตัวอย่างจากนิทรรศการ “ไทยเท่ 

จากท้องถ่ินสู่อินเตอร์”  เป็นนิทรรศการครั้ง
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ส าคัญที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดใน

รอบ ๗ ทศวรรษ  แห่งประวัติศาสตร์ศิลปะ

ไทย  ภายในงานได้รวบรวมผลงานศิลปะ

ของศิลปิน ที่มีอยู่ในสมัยของรัชกาลที่ ๙ 

คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบัน ใน

รูปแบบผลงานที่หลากหลายมากกว่า ๓๐๐ 

ชิ้น จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

และศิลปินร่วมสมัยกว่า ๓๐๐ ราย ความ

น่าสนใจของงานนี้คือ ได้มีการน าเสนอ

ผลงานโดยล าดับเหตุการณ์ที่ส าคัญของ

ศิลปะไทยโดยเปรียบเทียบประเทศต่างๆทั้ง

ในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเป็น

การบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ

วงการศิลปะที่มีคุณค่า และเพื่อเป็นการ

เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะของไทย ถือ

เป็นการก้าวสู่ความร่วมมือในระดับอาเซียน

ในอนาคต (ดึงศิลปะเพื่อนบ้านจัดแสดงรับ

อาเซียน.ออนไลน์. ๒๕๕๕) 

            ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ ถื อ เ ป็ น อี ก

หน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการจัด

แสดงศิลปะของไทย ตลอดมาไม่ต่ ากว่า ๓๐ 

ปี ทั้งส่ง เสริมศิลปินไทยให้ได้มีโอกาส
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พัฒนาตนเองในด้านศิลปะที่ทัดเทียมใน

ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตรกรรม 

วรรณกรรม  ดนตรี อย่างเช่น การประกวด

จิตรกรรมบัวหลวง การประกวดวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  หรือ

รางวัลซีไรต์ ตลอดจนศิลปะการ แสดง และ

ด น ต รี น า น า ช า ติ  “Bangkok’s 

International Festival of Dance & 

Music” ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ธนาคาร

กรุงเทพฯได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุน

ด้วยดีตลอดมา ด้วยตระหนักว่าศิลปะไทย

ไม่เพียงเป็นมรดกอันล้ าค่าทางวัฒนธรรม

ของประเทศ แต่ยังมีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุก

ของคนไทย  และยังประโยชน์สูงสุดไปสู่

ภูมิภาคอาเซียนด้วย 

            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ร่วมกันในแถบภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ศิลปะ

ร่วมสมัยเป็นประตูสู่การเรียนรู้วัฒนธรรม

ระหว่างชนชาติในกลุ่มอาเซียนจึงเป็น
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ยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะสามารถท าให้ 

เราสัมผัสและเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนได้เป็น

อย่างดีรวมถึงได้ตระหนักรู้เรื่องเก่ียวกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม

อาเซียนซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่เอื้อประโยชน์

ในการน าไปสู่ความสัมพันธ์  และเ กิด

ทัศนคติที่ดี ร่วมกันอีกทั้งเห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของชีวิตเกิดทัศนคติที่ดีและ

ยอมรับ เคารพ วัฒนธรรมซึ่งกัน อันจะท า

ให้สังคมและประเทศชาติได้รับประโยชน์

เช่นเดียวกัน 
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เอกสารอา้งองิ 

 

ความร่วมมือทางศิลปะในกลุ่มประเทศ

อาเซียน : การประชุมทางวิชาการ

อาเซียนซีกโลกใต้ .  [ออนไลน์] . 

เข้าถึงได้จาก http://www.fine arts. 

cmu.ac.th/asian-art-synergy. 

(วั นที่ ค้ นข้ อมู ล  :  ๓๐  สิ งห าคม 

๒๕๕๕). 

ดึงศิลปะเพื่อนบ้านจัดแสดงรับอาเซียน. 

เดลินิวส์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

http://www.dailynewsco.th/thai/ 

and/150574.  (วันที่ค้นข้อมูล: ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๕). 

เมื่ อ ศิลปะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซียนเป็นเรื่องร่วมมือ ร่วมใจ 

งดงาม .[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

http://www.ryt9 . com 

/s/prg/1073583. (วันที่ ค้นข้อมูล: 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕).  
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“10 + 1’’ยุทธศาสตร์ศิลปะอาเซียนผนึก

มั ง กร :  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม .

[ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.komchadluek.net/ 

detail. (วันที่ค้นข้อมูล: ๗ ธันวาคม 

๒๕๕๕). 

อดุลย์  บุญฉ่ า.ประติมากรรมร่วมสมัยกับ

สภาพแวดล้ อมในประเทศไทย: 

ประติมากรรมอาเซียน.[ออนไลน์].

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.gotoknow.org. (วันที่

ค้นข้อมูล: ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕). 
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สายสมัพนัธน์าฏศลิปไ์ทย – อาเซยีน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ กีรานนท์ 

กลุ่มวิชานาฏศิลป์  

 

ในช่วง ๑ – ๒ ปีมานี้ น้อยคนนักที่จะ

ไม่คุ้นเคยกับค าว่า “อาเซียน” เพราะแทบจะ

ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นแวดวงเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม การศึกษาทุกระดับและ

ศิลปวัฒนธรรมต่างตื่นตัว ปรับตัวรับกระแส

อาเซียนกันทั้งสิ้น ก่อนที่จะกล่าวถึงสาย

สัมพันธ์นาฏศิลป์ไทย -อาเซียน จะขอ

กล่าวถึงความเป็นมาของอาเซียนพอสังเขป

และเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกับประเทศ

อาเซียน และบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตที่ตระหนักถึงความส าคัญ

ของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศอาเซียนเสียก่อน 

“อ า เซียน ”  คื อ อะไร  คือสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of Southeast Asian 
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Nations หรือ  ASEAN)  ก่ อตั้ งขึ้ น

โ ด ย ป ฎิ ญ ญ า ก รุ ง เ ท พ  ( Bangkok 

Declaration)  ห รื อ ป ฎิ ญญ า อ า เ ซี ย น

( ASEAN Declaration)  เ มื่ อ วั น ที่  ๘ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีประเทศสมาชิก 

๕ ประเทศน าร่อง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย เพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศ

สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม 

เวียดนาม ลาว เมียนมาร์หรือพม่า และ

กัมพูชา ตามล าดับ จึงท าให้ปัจจุบันอาเซียน

มีสมาชิก ๑๐ ประเทศ 

“อา เซียน ”  สู่ การ เ ป็นประชาคม

อาเซียน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากปัจจุบัน

บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากท าให้อาเซียน

ต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด 

การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 
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สิ่งแวดล้อม ภัยพิ บัติ  อีกทั้ งยั งมีความ

จ าเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง

และขีดความสามารถทางการแข่งขันกับ

ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวที

ระหว่างประเทศ ผู้น าอาเซียนจึงเห็นพอ้งกัน

ว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น 

เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศ 

“ปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน 

ฉบับที่ ๒ “(Declaration of ASEAN 

Concord II) ซึ่งก าหนดให้มีการสร้าง

ประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วยเสา

หลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-

Security Community)  ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community)  และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community) ภายใน พ.ศ. 

๒๕๖๓ ซึ่งต่อมาผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มี
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การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสรจ็เร็ว

ขึ้นมาเป็นภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ( ASEAN 

Community) คือการรวม กลุ่มของประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความ

แข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่ง

ท้ าทายทั้ งด้ านการ เมื อ งความมั่ นคง 

เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดย

สมาชิกในขุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกใน

ชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สัญลักษณ์อาเซียน เป็นรูปแบบต้น

ข้าวสีเหลือง ๑๐ ต้น ที่ผูกมัดรวมกันไว้

หม าย ถึ ง  ป ร ะ เ ทศในภู มิ ภ าค เ อ เชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศรวมกัน

เพื่ อมิตรภาพและความเ ป็นน้ าหนึ่ งใจ

เดียวกัน นอกจากนี้ยังมีกฎบัตรอาเซียนเป็น

เสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบ

ทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้

อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎกติกาในการ
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ท างาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ค าทักทายและดอกไม้ประจ าชาติ 

ของประเทศอาเซียน 

ประเทศ ค า

ทักทาย 

ดอกไม้

ประจ า

ชาติ 

ราชอาณาจักร

ลาว  

(Kingdom of 

Laos) 

ราชอาณาจักร

กัมพชูา  

(Kingdom of 

Cambodia) 

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์  

(The Republic 

of the Union of 

สบายด ี

 

ซัวซเด 

 

 

มิงกะลา

บา 

 

 

 

ซินจ่าว 

 

ดอก

จ าปาลาว

หรือลั่นทม 

ดอก

ล าดวน 

 

 

ดอกประดู ่

 

 

 

ดอกบัว 
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Myanmar)  

สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียตนาม 

(Socialist 

Republic of 

Vietnam)   

สาธารณรัฐ

สิงคโปร์  

(Republic of 

Singapore) 

สหพันธรัฐ

มาเลเซีย  

(Malaysia)   

รัฐบรูไนดารุสซา

ลาม  

(State of 

Brunei 

Darussalam)  

สาธารณรัฐ

 

ต้า

เจียห่าว 

 

 

ซาลามัต

ดาตัง 

ซาลามัต

ดาตัง 

 

ซาลามัต

ซียัง 

 

กุมุสตา 

 

 

สวัสด ี

 

 

ดอก

กล้วยไม้

แวนด้า 

 

ดอก

พู่ระหง 

 

ดอกซมิ

ปอร์หรอื 

ส้านชวา 

 

ดอก

กล้วยไม้

ราตร ี

ดอกพุด

แก้ว 
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อินโดนีเซยี  

(Republic of 

Indonesia)  

สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์  

(Republic of 

the Philippines)  

ราชอาณาจักร

ไทย  

(Kingdom of 

Thailand)   

ดอกราช

พฤกษ ์

 

โครงการ Suan Dusit Rice Drive to 

Asean 2012 “ข้าวสวนดุสิตสู่อาเซียน” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็น

สถา บันการ ศึกษาหนึ่ ง ที่ ต ร ะหนั ก ถึ ง

ความส าคัญของประชาคมอาเซียนและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน และ

ได้จัดโครงการ Suan Dusit Rice Drive to 
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Asean 2012 “ข้าวสวนดุสิตสู่อาเซียน” จัด

ขึ้นในงานเปิดบ้าน หรือOpen House ครั้ง

ที่ ๒ โดยการด าเนินงานของหน่วยงาน

ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอประชุมรักตะ

กนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้

สืบเนื่องจากนโยบาย ๕ ประการของ

กระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินงานตาม

ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษา 

ได้แก่ 

นโยบายที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดี เ ก่ียว กับ

อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม

ความพร้อมของครู อาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นโยบายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้มี
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ทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้

ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนยี

สารสนเทศ ทักษะและความช านาญการที่

สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการ

หางานท าของประชาชนรวมทั้ งการ

พิจารณาแผนผลิตก าลังคน 

นโยบายที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ

นักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน 

รวมทั้งเพือ่ให้มกีารยอมรบัในคุณสมบัติทาง

วิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษา

ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การ

พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วย

สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริม

และปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้น

ต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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นโยบายที่ ๔ การเตรียมความพร้อม

เพื่อ เปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อ

รองรับการก้าวสู่ ประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียนประกอบด้วย การจัดท าความตกลง

ยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนา

ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขา

วิชาชีพส าคัญต่างๆเพื่อรองรับการเปิดเสรี

การศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน 

 

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเยาวชน เพื่อ

เป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (โครงการ Suan Dusit Rice 

Drive to Asean 2012 ส านักกิจการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)   

ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ได้น าเอาแนวนโยบายทั้ง ๕ 

ประการมาประยุกต์กับผลผลิตของโครงการ

พิ เ ศ ษ ในก า กั บ  เ พื่ อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

ผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ที่มีในด้านอาหาร

ถ่ายทอดสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จาก

ประสบการณ์จริงทางด้านอุตสาหกรรม

อาหารไปประยุกต์ใช้ และประชาสัมพันธ์

ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ด้ า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยเพื่อ เผยแพร่สู่ประชาคม

อาเซียน ให้ความรู้เก่ียวกับรายการอาหาร

นานาชาติ ภายในงานดังกล่าวมีการจัด

นิทรรศการให้ความรู้อาหารของกลุ่ ม

ประเทศอาเซียน ที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบ

ได้แก่  

ซุ้มที่  ๑  รัฐบรูไนดารุสซาลาม 

เมนูอาหาร มะตะบะไก่ ดังบรูไน กุหลาบยา

มุน จากโรงแรมสวนดุสิตเพลส  

ซุ้มที่  ๒ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เมนูอาหาร Pork and Pumpkin Parcels 

with Tamarind Souce, Jungle Fish 

cooked in Banana Leaves, Coconut 

Rice Pudding with Pineapple จากศูนย์

ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการ

เรือน  
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ซุ้มที่  ๓  สาธารณรั ฐอินโดนี เซี ย 

เมนูอาหารสลัดอินโดนีเซีย พะแนงเป็ด 

สังขยาฟักทอง จากโครงการสวนดุสิต โฮม

เบเกอรี่ ศูนย์นครนยก  

ซุ้มที่  ๔ สาธารณรัฐประชาชนลาว 

เมนูอาหาร บาเก็ต ส้มต า แกงหน่อหวาย 

ขนมกล้วย จากโครงการอาหารกลางวัน ๑ 

(ครัวสวนดุสิต)  

ซุ้มที่ ๕ มาเลเซีย เมนูอาหาร บูดูข้าว

ย า ข้าวหมกไก่ โรตีกรอบ จากโครงการ

ธุรกิจวิชาการ กิจการพิเศษมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตศูนย์หัวหิน  

ซุ้มที่ ๖ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร์ เมนูอาหาร ข้าวย าพม่า แกงฮังเล ขนม

ด้วง จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียน

การเรือน  

ซุ้มที่  ๗ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

เมนูอาหาร ปอเป๊ียะสด ไก่อะโดโบ้ ปูโก๊ะ

พาย จากโครงการสวนดุสิตเบเกอรี่ อาคาร 

ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  

ซุ้มที่  ๘  สาธารณรัฐสิ งคโปร์ 

เมนูอาหาร ไข่มุกทรงเครื่อง ข้าวมันไก่
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ไหหล า  โบโบจาจ้ า  จากแขนงธุ ร กิจ

ภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน 

โรงเรียนการเรือน  

ซุ้มที่  ๙ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม เมนูอาหาร ข้าวต้มมัดเวียดนาม 

ข้าวต้มไส้เลือด ข้าวเปียกกล้วยกับมะม่วง

หิมพานต์  จากโครงการอาคารที่ พั ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขต

สุพรรณบุรี  

ซุ้มที่  ๑๐  ราชอาณาจักรไทย 

เมนูอาหาร ข้าวตังหน้าตั้ง ข้าวมันส้มต า

ไทยโบราณ ข้ าว เหนียวมะม่ ว ง  จาก

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด

ท าอาหารคาว – หวาน จากข้าวสวนดุสิตใน

รูปแบบ VTR ทีมละ ๕นาที พร้อมน าเสนอ

อ า ห า ร ค า ว  – ห ว า น ส า เ ร็ จ รู ป ใ ห้

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน มีการจัด

นิทรรศการการละเล่นของกลุ่มประเทศ

อาเซียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที โดย

กลุ่มวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษย-ศาสตร์และ



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๒๔๔  

 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงนาฏศิลป์

อาเซียน ๑๐ ประเทศ สลับกับวีดิทัศน์

แนะน าประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้

เวลาในการแสดงนาฏศิลป์ ประเทศละ

ประมาณ ๒ นาที โดยมีภาพธงชาติและชื่อ

ของแต่ละประเทศปรากฏบนจอด้วย (ภาพที่ 

๑ – ๑๐) 

 

 

ภาพที ่๑ ชดุการแสดงประเทศลาว     

ภาพที ่๒ ชดุการแสดงประเทศอนิโดนีเซยี 
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ภาพที ่๓ ชดุการแสดงประเทศเวยีดนาม 

ภาพที ่๔ ชดุการแสดงประเทศสิงคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๕ ชดุการแสดงประเทศพม่า 

ภาพที ่๖ ชดุการแสดงประเทศฟิลิปปินส ์  
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ภาพที ่๗ ชุดการแสดงประเทศกัมพชูา 

ภาพที ่๘ ชุดการแสดงประเทศมาเลเซยี                      

 

ภาพที ่๙ ชดุการแสดงประเทศบรูไนดารสุ  

ซาลาม 

ภาพที ่๑๐ ชุดการแสดงประเทศไทย 
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สายสมัพนัธน์าฏศลิปไ์ทย – อาเซยีน  

อัตลักษณ์หรื อนาฏยลักษณ์ของ

นาฏศิลป์แต่ละประเทศคือลักษณะ เฉพาะ

ของนาฏศิลป์ชุดใดชดุหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งชี้

หรือจ าแนกออกมาได้เด่นชัด และง่ายแก่

การจดจ าร าลึกถึง  โดยพิจารณาจาก

ลักษณะเฉพาะของเครื่องแต่งกาย ทั้ ง

รูปแบบ วัสดุและสี จากอุปกรณ์การแสดง

ต่างๆ จากดนตรี ทั้งเสียงดนตรีที่บรรเลง

เป็นหลัก วิธีบรรเลง และส า เนียงของ

ท่วงท านอง และจากการแสดงโดยดูจาก

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ เพศและวัย

ของผุ้แสดง ตลอดจนโครงสร้างของการ

แสดงชุดหนึ่งๆ การน าตัวบ่งชี้ดังกล่าวมา

เป็นเครื่องก าหนดนาฏยลักษณ์ของการ

แสดงแต่ละชุด จะท าให้การศึกษานาฏศิลป์

ชุดนั้นๆ เป็นไปได้ง่าย รวดเร็วตรงประเด็น

และแม่นย า (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ๒๕๔๓: 

๒๘๑ – ๒๘๒)  

เอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

โลก มีพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างและมีชาติ

พันธ์ที่หลากหลายเอเซียมีความเจริญมาช้า



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๒๔๘  

 

นานเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมส าคัญของ

โลกหลายด้านด้วยกันส่งผลให้เอเซียเป็น

ดินแดนที่คงความส าคัญในทางวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจและสังคม  มีบทบาทในหน้า

ประวัติศาสตร์โลกอย่างต่อเนื่องตราบจนทุก

วันนี ้

อานันท์ นาคคง (คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร) กล่าวว่า ดินแดน

อุษาคเนย์เป็นดินแดนที่มีการปะทะสังสรรค์

ทางวัฒนธรรมสงูมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

โดยเฉพาะดนตรีมีพัฒนาการและการ

ประสมประสานแลกเปลี่ยนเรยีนรูกั้นมานาน 

ตั้งแต่ยังไม่มีการแบ่งแยกประเทศเขตแดน

อย่างเด็ดขาดเหมือนทุกวันนี้ และแม้จะมี

การแบ่งเขตแดนเป็นประเทศไทย พม่า 

เขมร ลาว เวียดนาม มาเลย์ อินโดนีเซีย 

อย่างปัจจุบันนี้แล้วก็ตาม ใช่ว่าเส้นเขตแดน

จะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโยงวัฒนธรรมก็

หาไม่ยังคงมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

กันสืบมาแม้จนปัจจุบัน  ซึ่งไม่ต่างจาก

นาฏศิลป์แม้ในปัจจุบันนอกจากอิทธิพลของ

วัฒนธรรมในย่านเอเชียกันเองแล้ว ยังมี
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วัฒนธรรมจากตะวันตกและเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามามาก ส่งผลต่อการด ารงอยู่ 

สูญสลาย เปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมมากขึ้น จึงท าให้ดนตรีและนาฏศิลป์

ของไทยและประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นทุกที 

นาฏศิลป์ไทยมีความสมัพนัธ์เชือ่มโยง

กันกับประเทศอาเซียนหลายประเทศมาช้า

นานแล้ว  เพียงแต่ช่วง เวลาหนึ่ งที่ทุ ก

ประเทศต่างไปให้ความส าคัญกับกระแส

ตะวันตกหรือสากล และรับอิทธิพลร่วมสมัย

แม้แต่ศิลปะไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์

ไทยก็มีลักษณะร่วมสมัยกับตะวันตกเพิ่มขึ้น 

ซึ่งหากย้อนมองอดีตจะเห็นได้ว่ามีการ

แสดงของไทยหลายชุดที่แสดงให้เห็นว่ามี

ความสัมพันธ์และมีกลิ่นไอของอาเซียนมา

ช้านานแล้วเพียงแต่ขาดความต่อเนื่องใน

การร่วมมือ สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน ตัวอย่างเช่น 

ระบ าพม่า – ไทยอธิษฐาน เป็นการ

แสดงอันหมายถึงมติรภาพของทั้งสองชาตทิี่
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รักและร่วมใจกันประหนึ่งพี่น้องร่วมครรภ์

กันมาและพร้อมใจกันร่วมอธิษฐานว่าจะรัก

ใคร่มีไมตรีต่อกันตราบชั่วนิรันดร กรม

ศิลปากรน าไปแสดงครั้งแรกเพื่อเป็นการ

กระชับสัมพันธไมตรี ณ สหภาพพม่าเมื่อปี

พ.ศ. ๒๔๙๘ นาย มนตรี ตราโมท ศิลปิน

แห่งชาติผู้ เชี่ ยวชาญดนตรี ไทย เ ป็น

ผู้ประพันธ์บทร้องภาษาไทย และนาย วิชิต 

มณโฑวงศ์ เป็นผู้ถอดค าแปลเป็นภาษาพม่า 

ท่านผู้หญิง  แผ้ว  สนิทวงศ์ เสนี  ศิล ปิน

แห่งชาติผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้

ประดิษฐ์ท่าร า ร่วมกับนาง ลมุล ยมะคุปต์ 

ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 

ระบ าพม่า – มอญ เป็นระบ าชุดหนึ่ง

ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน

กระท าสัตย์ นิยมเรียกการแสดงชุดนี้ว่า

ฟูอนพม่า – มอญ การแสดงชุดนี้มลีีลาท่าร า 

การแต่งกาย ตลอดจนเพลงร้อง และดนตรี

เลียนแบบนาฏศิลป์พม่า – มอญ ซึ่งนาง 

ลมุ ล  ยมะคุปต์  ผู้ เชี่ ย วชาญการสอน

นาฏศิลป์ไทยเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าระบ า

มาเลเซีย - ไทยไมตรี ระบ าชุดนี้นายเสรี 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๒๕๑ 

 

หวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคีต

ศิลป์และศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่งบทร้อง

และท านองเพลง ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์

เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปิน

แห่งชาติเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร า ผู้แสดงเป็น

หญิงแต่งกายในชุดประจ าชาติไทยและ

ประเทศมาเลเซีย ออกมาร่ายร าด้วยท่วงที

ลีลาอันงดงามตามแบบฉบับนาฏศิลป์ทั้งสอง

ชาติ  ปร ะกอบบทร้ อ งซึ่ ง บร รยาย ถึง

ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศไทย

และประเทศมาเลเซีย 

ระบ าลาว – ไทยปณิธาน เป็นการ

แสดงเพื่อสร้างสรรค์สัมพันธ-ไมตรี ระหว่าง

ชาติไทยและชาติลาว ผู้แสดงแต่งกายแบบ

หญิงสาวชาวลาวและชาวไทย ออกมาร่าย

ร าร่วมกันตามเนื้อร้องที่กล่าวถึงไทยและ

ลาวซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องร่วมพงศ์

เผ่ากันมาเป็นเวลาช้านาน แต่กาลเวลาท า

ให้พี่น้องต้องแยกจากกันเป็นสองประเทศ 

โดยมีแม่น้ า โขงขวาง ก้ัน เขตแดนไว้ 

อย่างไรก็ดีทั้งสองชาติยังคงผูกสมัครรักกัน

ฉันท์บ้านพี่เมืองน้อง เนื้อร้องและท านอง
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เพลงประพันธ์โดย นายมนตรี ตราโมท 

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ 

ประดิษฐ์ท่าร าโดย ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิท

วงศ์เสนี ผู้ เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและ

ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกับนางลมุล ยมะคุปต์ 

ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 

ร าโคมญวน เป็นนาฏศิลป์ที่ดัดแปลง

มาจากญวนร ากระถาง ซึ่งเป็นการละเล่น

อย่างหนึ่งในงานพระราชพิธีของหลวงที่สืบ

ต่อกันมาช้านาน ตามประวัติการร าโคมสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงร าโคมญวนไว้

ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๖ องเชียงสือ หลานเจ้า

เมืองเว้ ได้อพยพครอบครัวญวนหนีพวก

กบฏไกเซินเข้ามาขอพึ่ งพระบรมโพธิ

สมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา

โ ล กมห า ร าช รั ช ก า ลที่  ๑  แ ห่ ง ก รุ ง

รัตนโกสินทร์ องเชียงสือได้ฝกึหัดพวกญวน

อพยพเล่นญวนร ากระถางและมังกรคาบ

แก้ว ถวายให้ทอดพระเนตรหน้าพลับพลา

เวลากลางคืน เ ป็นการสนองพระเดช

พระคุณ และได้เล่นในงานฉลองวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี
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มะโรง พ.ศ. ๒๓๒๗ นอกจากนี้ได้เล่นใน

งานพระราชพิธีหลวงต่างๆ เป็นประเพณีสืบ

ต่อมาจนถึงรัชกาลต่อๆ มา รูปแบบการ

แสดงแต่เดิมนั้นผูเ้ล่นร าโคมจะขบัร้องพรอ้ม

กับออกท่าร า เต้นตามจังหวะเข้ากับเพลงล่อ

โก๊ะและแปรแถวเป็นรูปต่างๆ เช่น ต่อตัว

เป็นรูปเรือส าเภา รูปปูอม รูปมังกร รูปซุ้ม 

ในปัจจุ บันได้ เปลี่ยน แปลงใช้ ป่ีพาทย์

บรรเลงประกอบแทนล่อโก๊ะ การแต่งกาย 

แต่งแบบญวนโบราณนุ่งกางเกงแพรขายาว

เสื้อคอตั้งมีสาบปูายข้าง แขนยาว ปักไหม

และดิ้นเป็นลวดลาย ตามขอบปลายขา

กางเกง ปลายแขนเสื้อ ชายเสื้อและสาบ 

ตลอดถึงคอ ที่เอวมีแพรคาดเอว ผูกทิ้งชาย

ด้านหน้า และผ้าแพรโพกศีรษะผูกทิ้งชาย

ไปด้านหลัง ลักษณะของโคมเป็นรปูกระถาง

ต้นไม้สี่เหลี่ยมก้นสอบ มีด้ามถือ โครงท า

ด้วยไม้ปิดกระดาษบางใส ติดเทียนไขจุด

ไฟไว้ในกระถาง บทร้องและบทร าใน

ปัจจุบัน ที่น ามาใช้เป็นบทเรียน ส าหรับ

ฝึกหัดนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปนั้น  

เป็นบทที่สมเด็จฯ เจ้าฟูากรมพระยานริศรา
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นุวัดติวงศ์ ทรงปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

แก่การแสดงละครดึกด าบรรพ์เรื่อง สังข์

ศิลป์ไชย หม่อมครูต่วน (ศุภลักษณ์ ภัทรา

นาวิก)  ได้น ามาฝึกซ้อมนักเรียนของ

วิทยาลัยนาฎศิลป เพื่อแสดงให้ประชาชน

ชม ณ โรงละครศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

และต่อมาได้น ามาบรรจุในหลักสูตรวิชา

นาฎศิลป์ภาคปฏิบัติ ในวิทยาลัยนาฏศิลป 

(ร าโคมญวน. 2555) 

นอกจากการแสดงที่เป็นความสัมพันธ์

ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนดังกล่าว

แล้วยังมี ระบ ามิตรไมตรีญ่ีปุุน – ไทย ระบ า

มิตรสัมพันธ์มั่นใจไทยเกาหลี ระบ าจีน - 

ไทยไมตรี ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อีกด้วย 

รามายณะในเอเชีย เป็นอีกหนึ่งความ

สุนทรีย์ของอาเซียนที่สื่อถึงความสัมพันธ์

ของอาเซียนมาช้านานได้เป็นอย่างดี รา

ม า ย ณ ะ เ ป็ น บ ท ว ร ร ณ ก ร ร ม แ ล ะ

ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่า ถึงแม้จะมี

ความหลากหลายตามอัตลักษณ์หรือนาฎย
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ลักษณ์ของตนเองในด้านองค์ประกอบการ

แสดงก็ตาม 

รามายณะ เป็นวรรณคดีประเภทมหา

กาพย์ของอินเดีย เชื่อว่าเป็นนิทานที่เล่าสืบ

ต่อกันมายาวนานในหลากหลายพื้นที่ของ

ชมพูทวีป เป็นวรรณคดทีี่มกีารดัดแปลง เล่า

ใหม่ และแพร่หลายไปในหลายภูมิภาคของ

เอเชีย โดยมีเนื้อหาแตกต่างกันไป และอาจ

เรียกชื่อตัวละครแตกต่างกันไปบ้าง เป็น

เรื่องราวเก่ียวกับการท าศึกสงครามระหว่าง

ฝุาย พระราม กับ ฝุาย ทศกัณฐ์ (ยักษ์) โดย

พระรามจะมาชิงตัว นางสีดา (มเหสีของ

พระราม) ซึ่งถูกทศกัณฑ์ลักพาตัวไป ทาง

ฝุายพระรามมนี้องชาย ชื่อพระลักษมณ์และ

หนุมาน (ลิงเผือก) เป็นทหารเอกช่วยใน

การท าศึก รบกันอยู่นานท้ายที่สุดฝุายยักษ์

ก็ปราชัย รามายณะเมื่อแพร่หลายในหมู่

ชาวไทย คนไทยได้น ามาแต่งใหม่เรียกว่า 

รามเกียรติ์ ซึ่งมีหลายฉบับด้วยกัน นับเป็น

วรรณคดีและบทโขน ละครที่ส าคัญของ

ไทย  
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ล่าสุดเมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้น าคณะ

นักแสดงจากกลุ่มประเทศอาเซียนและ

นานาชาติ ๘ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียน

มาร์ ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

อินเดียและไทย มาจัดแสดง “รามายณะ” 

เฉลิมพระเ กียรติพระบาทสมเด็ จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงละครแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ ๑๑ – ๑๘) โดยน า

มหากาพย์เรื่องรามายณะหรือที่ชาวไทย

รู้ จั ก ใ น ชื่ อ  ร า ม เ กี ย ร ติ์  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น

วรรณกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคมาร้อยเรียงจัดเป็นมหกรรมการ

แสดงที่ผสมผสาน และสามารถสัมผัสได้กับ

อรรถรสและคุณค่าทางวรรณกรรม ดนตรี 

และนาฏศิลป์ ตลอดจนคติสอนใจจาก

วรรณกรรมอันทรงคุณค่า โดยมีประชาชน

มาร่วมชมเป็นจ านวนมาก 
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ภาพที ่๑๑ การแสดงรามายณะของไทย 

(โขนตอนยกรบ เรยีกว่าท่าขึ้นลอย) 

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๒ การแสดงรามายณะของพม่า 

(พระราม และนางสีดา) 

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 
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ภาพที่ ๑๓ – ๑๔ การแสดงรามายณะของ

อินโดนีเซีย (พระรามและนางสีดา)  

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๕ – ๑๖ (ซ้าย) การแสดงรามายณะ

ของกัมพูชา ตอนพระมงกุฎพระลบพบมา้อุป

การจึงจับมาขี่เล่น (ขวา) หนุมานจับนาง

สุพรรณมัจฉา การแสดงนี้เหมือนของไทย

มาก ทั้งดนตรีและท่วงท่าลีลา 

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 
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ภาพที ่๑๗ การแสดงรามายณะของ

สิงคโปร ์พระรามกับนางสดีาตอ้งออกมาอยู่

ในปุาเป็นเวลา  ๑๔ ปี 

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๘ พระรามพระลักษมณ์ของ

สิงคโปร์ คนซ้ายพระราม ขวาพระลักษมณ ์ 

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 
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การแสดงรามายณะของฟิลิปปินส์ ถึง

ฟิ ลิ ป ปินส์ จะ เ ป็นชาติที่ ได้ รั บอิ ทธิพล

ตะวันตกมาจากสเปนมากกว่าอิทธิพลจาก

อารยธรรมตะวันออก แต่ก็มีรามเกียรติ์แบบ

พื้นบ้าน ฉากนี้เป็นฉากสีดาลุยไฟ ก่อนลุย

ไฟใส่ชุดสีม่วงแต่เมือ่พระอัคนีออกมายืนยัน

ความบริสุทธิ์ ชุดของนางสีดากลายเป็นสี

ขาวแบบฟิลิปปินส์ (ภาพที่ ๑๙ – ๒๑) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๙ – ๒๐ พระรามเสด็จกลับกรุงอ

โยธยาเพื่อครองราชย์  

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 
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ภาพที ่๒๑ ทั้งสองพระองค์กลับมาคืนดีกัน

อีกครัง้ จึงเตน้ร าดว้ยความบันเทงิใจ   

ที่มา (รามายณะอาเซียน. ๒๕๕๕) 

 

บทสรปุ 

การเตรียมความพรอ้มในทกุๆ ด้านไม่

ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง และสังคมวัฒนธรรมเพื่อการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในค.ศ. ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ. 

๒๕๕๘ เป็นส่ิงที่ดีและทุกภาคส่วนก็คาดหวัง

ว่าจะส่งผลดีต่อประชาคมของตนทั้งสิ้น แต่

ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่าง
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จริงจัง อย่าเป็นเพียงกระแสชั่วระยะเวลา

หนึ่งเหมือนกระแสแฟชั่นเท่านั้น และสิ่ง

ส าคัญก็คือต้องรู้เขา รู้เรา รู้จัก เรียนรู้และ

เข้าใจประเทศของตนเองอย่างแท้จริง

เสียก่อนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง 

เสริ มสร้ างความ เข้ มแข็ ง เผยแพร่ ใ ห้

ประชาคมอาเซียนได้รู้จักประเทศไทยด้วย

เช่นกัน อย่าเป็นเพียงใช้กระแสอาเซียน

เรียนรู้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เท่านั้น 

จะต้องไม่ละเลยรากเหง้าของตนเอง ต้อง

ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมช่วยกันด ารงความเป็นไทย

ไว้ให้คงอยู่ สถาพรสืบไป ดั งพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ว่า 

“….ชาติไทยเรานั้นได้มี เอก

ร า ช  มี ภ า ษ า  ศิ ล ป ะ  แ ล ะ

ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของ

ตนเอง มาช้านานหลายศตวรรษแล้ว 

ทั้ งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเราได้

เสียสละอุทิศชีวิต ก าลังทั้งกายและใจ 
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สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เพื่อพวกเรา จึง

จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสิ่ง

เหล่านี้ไว้ให้คงทนถาวร เป็นมรดก

ของอนุชนรุ่นหลังต่อไป ข้าพเจ้าเห็น

ว่าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลาย

นั้นเป็นส่ิงส าคัญยิ่งที่ชี้ให้เห็นอดีตอัน

รุ่ ง โ รจน์ ขอ งชาติ ไทย เ ร า  เ ป็ น

ประโยชน์แก่การศึกษาทั้งในทาง

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และ

วัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝุายจะได้

ช่วยกันทะนุถนอมบ ารุงรักษาอย่าให้

สูญสลายไป...” (ความตอนหนึ่ง ใน

พร ะบร ม ร า โช ว าท  ในพิ ธี เ ปิ ด

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามค าแหง 

จังหวัดสุโขทัยวันที่  ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๗) และ 

" . . . ง า น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 

ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม  นั้ น  คื อ  ง า น

สร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา 

และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ  ทั้ง

องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความ

เจริญ ด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็น
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ปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและ

ด ารงความเป็นไทย ได้สืบไป..." 

( ค ว า ม ต อนหนึ่ ง  ใ นพ ร ะบ ร ม

รา โชว าทในพิ ธี พ ร ะร าชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ณ วังท่าพระ วันที่  ๑๒ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓) 
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การเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม

อาเซยีนของนักศกึษาหลักสตูร

จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร                          

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์           

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

รศ.ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ
๕ 

บทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้ข้อมูลจาก

การวิจัยเรื่อง  การเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์แล ะสั ง คมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 

๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๗๐ คน ซึ่ง

                                                

๕
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ ได้แก่  ๑) ศุภมิตร บัว

เสนาะ ๒) ปทุมพร โพธิกาศ  ๓) อัมพร ศรีประเสริฐ

สุข  และ  ๔) พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์   
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เ ป็นการวิจัย เชิ ง คุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยท าการศึกษาจากเอกสาร 

แล้วท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการ

ของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองตาม

ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร เ ป็ น นั ก จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองค์การ และการประเมิน

ความพร้ อมของการ เข้ าสู่ ป ร ะชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบอาชีพเมื่อ

จบการศึกษา โดยนักศึกษาดังกล่าวนั้นคาด

ว่าจะจบการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิด

เสรีเศรษฐกิจและการค้าในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั

ครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อ

ค าถามเ ก่ียวกับ ความต้องการพัฒนา

ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร เ ป็ น นั ก จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ความ

ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
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เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน และความต้องการ

พัฒนาสมรรถนะด้านบุคลิกภาพ ของ

นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร จิ ต วิ ท ย า  คณ ะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น จากการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาชั้นปีที่ ๑ คณะ

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเมินว่า

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี

ผลกระทบของต่อการประกอบอาชีพเมื่อจบ

การศึกษาในปี ๒๕๕๘ รวมถึงตระหนักถึง

ความส าคัญของเตรียมความพร้อมด้าน

ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร เ ป็ น นั ก จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองค์การต่อการประกอบ

อาชีพ  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ

เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทั้ง 

สมรรถนะด้านวิชาชีพจิตวทิยาอุตสาหกรรม
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และองค์การ  สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และบุคลิกภาพ

เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

บทน า 

องค์การต่างๆ ล้วนย่อมจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปอย่าง

พลวัต เพื่อให้สามารถที่จะอยู่รอดและ

ประสบผลส าเร็จเนื่องจากโลกาภิวัตน์จาก

ระบบโลกเสรี วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระดับโลกซึ่งนับวัน

จะทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น  องค์การ

จ า เ ป็นต้องแสวงหาการเอาตัวรอด มี

ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ในปี 

ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ผู้น าอาเซียนได้

ตกลงร่วมกันที่จะรวมตัวเป็นประชาคม 

เพื่อให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาค

อื่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้า

ทายใหม่ๆ ในอนาคต พัฒนาการที่ส าคัญ

ดังกล่าว ส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียน
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รวมทั้งประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกด้านท าให้มีผลกระทบทั้ งทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา องค์กร

ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต้อง

เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ 

คว ามสามารถในการจั ดการภายใต้

เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ การเปิดเสรีด้าน

การค้าสินค้าและบริการในอาเซียนจะส่งผล

ให้การจัดการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัว เกิดการ

เคลื่อนย้ายก าลังคน องค์ความรู้ ภาษาและ

วัฒนธรรมระหว่างกัน  ประชาคมอาเซียน 

(Asean Community) ประกอบไปด้วย ๓ 

เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน (APSC ASEAN 

Political   and   Security   Community)  

ปร ะชาคม เ ศ รษฐ กิ จอ า เซี ยน  (AEC 

ASEAN Economic Community) และ

ปร ะชาคมสั งคม -วัฒนธรรมอา เซี ยน 
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( ASCC ASEAN Socio – culture  

Community) ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เปูาหมาย คือ การรวมตลาดของ 

๑๐ ประเทศสมาชิกเป็นตลาดเดียวและร่วม

ฐานผลิต (Single Market and 

Production Base) ภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ค.ศ. ๒๐๑๕) พิมพ์เขียว (Blue Print) ของ

การด าเนินการ ๔ ด้าน คือ การเป็นตลาด

เดียวและฐานการผลิตร่วมกัน การสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

เสมอภาค การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ

โลก (กระทรวงการต่างประเทศ ประชาคม

อาเซียน , ๒๕๕๔) ด้วยความหวังที่กลุ่ม

ประเทศอาเซียน จะมีความเข้มแข็งและมี

อ านาจการต่อรองที่เข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของ

โลก การก้าวไปเป็นประชาคมอาเซียนจึง

จ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆ 

ด้านและในขณะเดียวกันนั้นเอง ก็ยังมี

ปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นอีกมากที่จะต้องมีการ



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๒๗๓ 

 

เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการก้าวไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน                        

ปัจจุบันนี้สถานศึกษาในประเทศไทย

ก าลังเผชิญกับความท้าทายกับการก้าวเข้า

ไปสู่ความเ ป็นประชาคมอาเซียนในปี 

๒๕๕๘ สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัว

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการ

รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตในฐานะที่เป็นสถานศึกษา

ที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังของชาติ 

จึงตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ

แสวงหาความรูใ้นการเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการ

พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อการก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีประชาคม

อาเซียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นและการเข้ามาของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็เป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เพราะหากเราไม่พร้อม เราก็จะถูก
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กลืนไปกับประเทศในอาเซียน (กระทรวง

การต่างประเทศ, ๒๕๕๔) 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

เป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่ศึกษาวิจัย

เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อการศึกษาท าความเข้าใจถึงสาเหตุของ

พฤติกรรมอันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ

ของคนในองค์การ เพื่อการสร้างผลผลิตที่มี

ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การจัดการ

หลักสูตรและการเรียนรู้เป็นไปตามความ

ต้องการของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

และจ าเป็นต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่ง

มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งใน

อนาคตอันใกล้ไม่ เ กิน ๔ ปีนี้  จะมีการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญยิ่งกับประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆ  ในอาเซียน จากการผนึก

ก าลังกันระหว่างชาติต่าง ๆ ๑๐ ประเทศ 

ได้แก่  ไทย  สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า และ
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เวียดนาม รวมกันเป็นประชาคมอาเซียน 

(AEC : ASEAN Economic Community) 

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยสภาพเป็น

ตลาดและฐานการผลิตเดี ยว  (Single 

market and production based) มีการ

เคลื่อนย้ายเงินทุน การลงทุน แรงงานฝีมือ

อย่างเสรี  เมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคม

อาเซียนย่อมมผีลให้ตลาดงานขยายตัว เพิ่ม

จ านวนต าแหน่งงานให้มากขึ้น ในทางตรง

ข้าม หากสมรรถนะของบัณฑิตมีน้อยกว่า

บัณฑิตจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ก็อาจ

เปลี่ยนไปจากโอกาสเป็นวิกฤติของบัณฑิต

ไทยในรุ่นต่อไป  จึง เ ป็นเรื่ องจ า เ ป็นที่

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพของ

นักศึกษาทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะและ

เจตคติ  เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน

สมรรถนะแรงงานที่ก าหนดโดยประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน ย่อมเป็นโอกาสของผู้ที่มี

ความพร้อมในประชาคมอาเซียน 

 การวิ จั ยนี้ ต้ อ งการส ารวจความ

ต้องการพัฒนาตนเพื่อการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้น

ปีที่ ๑ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

อ ง ค์ ก า ร  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่  จ านวน ๗๐ คน ที่มีโอกาสที่จะได้รับ

ผลกระทบอย่ างแน่นอนจากการ เ ปิด

ตลาดแรงงานในอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาดังกล่าว 

ก าลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ผลของการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ได้ข้อมูลจาก

นัก ศึกษาโดยตรงสามารถน าไปเ ป็น

แนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาด้านวิชาใน

กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และสอดรับ กับสมรรถนะของในการ

ประกอบอาชีพในตลาดงานของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอยา่งมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
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วธิดี าเนนิการวจิยั 

ประชากร  การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ

กับประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี

ที่  ๑ จ านวน ๗๐ คน หลักสูตรจิตวิทยา

อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร  ค ณ ะ

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 

๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ค าถามการวจิยั  

ให้นักศึกษาประเมินผลกระทบของ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาในปี 

๒๕๕๘ และตระหนักถึงความส าคัญของ

เตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านสมรรถนะ

ในการเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การต่อการประกอบอาชีพเมื่ อจบ

ก า ร ศึ กษ า ใ น ปี  ๒ ๕๕๘  พ ร้ อ ม ทั้ ง มี

ความสัมพันธ์อย่างไรกับความต้องการ

พัฒนาสมรรถนะในการเป็นนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการเตรียม
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ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ความ

ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ความต้องการพัฒนา

สมรรถนะด้านบุคลิกภาพ ของนักศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคม ศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  

 

สมมติฐานการวิจัย 

การประเมินผลกระทบของการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบ

อาชีพเมื่อจบการศึกษาในปี ๒๕๕๘ และ

การตระหนักถึงความส าคัญของเตรียม

ความพร้อมสมรรถนะด้านสมรรถนะในการ

เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ต่อการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาในปี 

๒๕๕๘ มีความสัมพันธ์กับความต้องการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนด้านสมรรถนะในด้าน

ต่างๆ ทั้ง สมรรถนะด้านวิชาชีพจิตวิทยา
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อุตสาหกรรมและองค์การ สมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษ สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

และบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาหลักสูตร

จิ ต วิ ท ย า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น ๓ 

ตอน คือ 

ตอนที่  ๑ แบบสัมภาษณ์ เ ก่ียวกับ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  ๒  แ บบ สั ม ภ าษณ์  ก า ร

ประเมินผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบอาชีพเมื่อ

จบการศึกษาในปี ๒๕๕๘ การตระหนักถึง

ความส า คัญของ เ ต รี ย มความพร้ อ ม

สมรรถนะด้ านสมรรถนะในการ เ ป็น

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การต่อ

การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาในปี 



วารสารสังคมมนุษย์ หนา้ ๒๘๐  

 

๒๕๕๘ ความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน

การเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การเพื่ อการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ความต้องการพัฒนา

สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ความ

ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาหลักสูตร

จิ ต วิ ท ย า  คณ ะ ม นุ ษ ย  ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของนักศึกษาฯ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดให้นักศึกษา

เสนอแนะได้อย่างอิสระ 

 

การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื  

คณะผู้ วิ จั ย ได้ ด า เ นิ นการสร้ า ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
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ศึกษาการสร้างเครื่องมือจากงานวิจัยที่

เ ก่ียวข้องและเอกสารวิชาการ สร้ าง

เครื่องมือตามขอ้มลูที่ได้ น าเครื่องมือที่สรา้ง

ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาเพื่อความสมบูรณ์ของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิ จั ยครั้ งนี้ จ ะท าการ เ ก็บ

รวบรวมข้อมูลโดย ๒ วิธี  คือ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากการ

สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

โดยการส ารวจเอกสาร ค้นหาเอกสารที่

เก่ียวข้องแล้วบันทึกเนื้อหาเก่ียวกับความ

เป็นประชาคมอาเซียนและปัจจัยส าคัญที่

ส่งผลต่อการศึกษา 

๒.  คณะผู้ วิ จัย เ ก็บข้ อมู ล  เข้ า ถึงผู้ ใ ห้

สัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรง

รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การพูดคุย
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และขอทราบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้วางวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อหา ออกเป็น ๒ ลักษณะ 

คือ การวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์

บทสัมภาษณ์ เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล

เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  

น ามาแยกส่วนตามปัจจัยส าคัญที่เก่ียวข้อง

แล้วท าการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  

 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๑ พบว่า ๑) นักศึกษาร้อยละ 

๘๐ ประเมินว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

เมื่อจบการศึกษาในปี ๒๕๕๘ และ ๒) 

นั ก ศึ ก ษ า ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๒  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความส า คัญของ เต รี ย มความพร้ อ ม
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สมรรถนะด้ านสมรรถนะในการ เ ป็น

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การต่อ

การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาในปี 

๒๕๕๘ 

ตอนที่  ๒ พบว่า  การประเมินผล

กระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนต่อการประกอบอาชีพเมื่อจบ

การศึกษาในปี ๒๕๕๘ นักศึกษามีความ

ต้องการพัฒนาสมรรถนะในการ เ ป็น

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ความ

ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น

ภาษาอังกฤษ  ด้านเทคโนโลยีและด้าน

สมรรถนะด้านบุคลิกภาพ นั่นหมายความว่า 

นักศึกษาการประเมินผลว่าการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบต่อ

การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาในปี 

๒๕๕๘ นักศึกษาจึงมีความต้องการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาตนด้านสมรรถนะในทุกๆ ด้าน 

ทั้งด้านจิตวิทยา ด้านภาษาอังกฤษ  ด้าน

เทคโนโลยี และด้านบุคลิกภาพ 
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ตอนที่  ๓  นัก ศึกษาส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า 

๑)  นักศึกษาเห็นว่า  ควรพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาโดยรวมในทุกๆ ด้าน 

ในระดับนโยบายเนื่ อ งจากการ เข้ าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผล

กระทบต่อการประกอบอาชีพของตนใน

อนาคต พวกเขาจึงคิดว่าที่ส าคัญของ

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปร ะ กอ บด้ ว ย ส ม ร ร ถน ะที่ ส า คัญ คื อ 

สม ร ร ถนะภาษ าอั ง ก ฤษ  สม ร รถน ะ

เทคโนโลยี บุคลิกภาพล้วนมีความส าคัญต่อ

การประกอบอาชีพในอนาคต 

๒)  นักศึกษาเสนอว่า หน่วยงานต่างๆ 

ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

และแนวทางก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ

สมาคมอาเซียนอย่างเหมาะสมในเชิ ง

รุก  จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาให้

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดงานประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่  ๑ มกราคม 

๒๕๕๘  
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การอภิปรายผล  

จากข้อมูลที่ได้ศึกษา พบว่า นักศึกษา

ประเมินว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

เมื่อจบการศึกษาในปี ๒๕๕๘ จึงมีความ

ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนด้านสมรรถนะ

ในการเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านจิตวิทยา ด้าน

ภาษาอังกฤษ  ด้านเทคโนโลยี และด้าน

บุคลิกภาพ ในระดับสูง ได้แก่ 

การที่นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการ

เรียนรู้กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเชื่อว่า

วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็น

วิชาที่ เ ก่ียวข้องกับกระบวนการท างาน

ประกอบอาชีพการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

ของพวกเขาในอนาคต ดังนั้นการเสนอ

เนื้อหาในแต่ละรายวิชา และกลุ่มวิชาใน

การ เ รี ยนการสอนจึ ง จ า เ ป็ นต้ อ ง ใ ห้

ความส าคัญต่อการเชื่องโยงให้นักศึกษา
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เข้าใจภาพบริบทการท างานในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 

๒๕๕๘  

การที่นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น สอดคล้องกับ

ผลการวิ จั ย ของคณะ เ ศ รษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓) และ

สอดคล้อง กับแนว คิดของศูนย์บริการ

วิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(๒๕๔๙) ที่กล่าวว่า ก าลังแรงงานของไทย

ยังมีจุดอ่อนด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

ทั้งที่ความรู้ดา้นภาษาองักฤษเป็นส่ิงส าคัญที่

จะช่วยให้บัณฑิตไทยสามารถปรับตัว

ท างานในตลาดงานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ฐ า น ค ว า ม รู้  ( Know-ledge based 

economy)  

การที่นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการ

เรียนรู้กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสอดคล้องกับ

แนวคิดของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓) ที่เสนอกลยุทธ์การ
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พัฒนาฝีมือแรงงานไทยอย่างจริงจัง เพื่อ

รองรับการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะส่งผล

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

การท างานประกอบอาชีพในอนาคต ที่จะมี

การน าเทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิต

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร

ทางธุรกิจจะเป็นการซื้อ-ขายข้ามประเทศ

หรือข้ามภูมิภาคมากขึ้น ท าให้โครงสร้าง

ระบบเศรษฐกิจภายในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะ

ส่งผลต่อเนื่องไปถึงแนวโน้มความต้องการ

แรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

อน าคต  จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง

ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ปัจจัยเชิง

ส า เ ห ตุ ที่ ส า คั ญ ( ก อ ง วิ จั ย ต ล า ด 

แรงงาน, ๒๕๕๒)  

         การที่นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาบุคลิกภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกองพัฒนา
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ดังที่ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

ตามวัฒนธรรมสวนดุสิตส าหรับนักศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ

ของนักศึกษา และเป็นการปลูกฝังค่านิยม

ของการเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดีตาม

แบบสวนดุสิต ในการนี้ยังได้จัดกิจกรรม

นันทนาการและการเข้าฐานกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างวันที่ 

๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

ข้อเสนอแนะ 

นักศึกษามีความสนใจและต้องการได้

รั บท ร าบข้ อ มู ล ส า ร สน เท ศ เ ก่ี ย ว กั บ

ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้ น 

นักศึกษาจ านวนมากเคยรับทราบข้อมูล

ข่าวสารเ ก่ียว กับประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียนบ้างแต่ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรจัดกิจกรรม

เผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยนักศึกษา
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เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ตลาด

งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ ๑ 

มกราคม  ๒๕๕๘ จากการที่ นัก ศึกษา

ประเมินว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผล

ต่อการประกอบอาชีพ  และให้ความส าคัญ

ต่อการเตรียมความพร้อมสู่การท างานใน

ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  มีความ

ต้องการพัฒนาสมรรถนะในการ เ ป็น

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การใน 

การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงควร

พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลังจะมาถึง 

เช่น จิตวิทยาวัฒนธรรมจัดการศึกษา

จิตวิทยาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ฝึก

ปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการ

ท างาน ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะ

การฟังและการพูด ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ผ่านกิจกรรมในภาคปฏิบัติ การสื่อสารผ่าน
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ทางโทรศัพท์ จดหมาย การกล่าวสุนทร

พจน์ การสื่อสารในการประชุม การสัมมนา

วิชาการ การเป็นพิธีกร และการพูดเพื่อจูง

ใจ การน าเสนองาน จิตวิทยาธุรกิจความรู้ 

ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะเบ้ืองต้นที่

จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ การเป็นเจ้าของ

กิจการ การประกอบอาชีพอิสระ หลัก

จิตวิทยาการด า เนินธุ ร กิจ  การ เขี ยน

แผนการธุรกิจการพัฒนาตนเอง มนุษย-

สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การด าเนินชีวิต

อย่างมีความสุข การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ

ความส าเร็จ การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

ร่วมงาน จิตวิทยาต่างวัฒนธรรม ควรจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ  อาจสรุปได้ว่ านัก ศึกษาเห็น

ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อ

เข้าสู่ตลาดงานใน ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมาก จึงควรปรับปรุงเนื้อหาวชิาและ

กิจกรรม สร้างกิจกรรม โครงการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสร้างสมรรถนะ

ที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดงานในประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักศึกษาอย่าง

เหมาะสม และต่อเนื่องต่อไป  
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เอกสารอา้งองิ 

 

กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงาน

เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน. (๒๕๕๓). อาเซียนแห่ง

อนาคต ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

ร่วมมอืพรอ้มแข่งขัน. กรุงเทพฯ: บาง

จากการพิมพ์.  

กระทรวงการต่างประเทศ. (๒๕๕๒ก). 

แนะน าให้รู้จักอาเซียน. กรุงเทพฯ. 

เอกสารแผ่นพับ. 

_______. (๒๕๕๒ ข). ผลจากการประชุม

สุดยอดอาเซียน. วันที่ค้นข้อมูล ๒๑ 

พ ฤษภ าค ม  ๒๕๕๔ , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้

จ า ก  www.4 2 ammpmc.org/thai 

/document_main. php  

______. (๒๕๕๔ ก). ประชาคมอาเซียน. 

วั นที่ ค้ นข้ อ มู ล  ๒๑  พฤษภาคม 

๒ ๕ ๕ ๔ ,  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://ammpmc.org/thai/document_main.php
http://ammpmc.org/thai/document_main.php
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www.mfa.go.th/ 

ASEANcommunity.  

_______. (๒๕๕๔ ข). ประชาคมเศรษฐกิจ

อ า เ ซี ย น . วั น ที่ ค้ น ข้ อ มู ล  ๒ ๑ 

พ ฤษภ าค ม  ๒๕๕๔ , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้

จ า ก  www.mfa.go.th/web/3020. 

php?sid=4052. 

_______. (๒๕๕๔ ค). กฎบัตรอาเซียน. 

วั นที่ ค้ นข้ อ มู ล  ๒๑  พฤษภาคม 

๒๕๕๔, เข้าถึงได้ 

จา ก  www.mfa.go.th/web/2 7 7 5 . 

php  

_______. (๒๕๕๔ ง). กรอบความร่วมมือ

อาเซียน.  วันที่ ค้นข้อมูล วันที่ ค้น

ข้อมูล ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔, เข้าถึง

ได้ จาก  www.mfa.go.th/web 

/1650.php  

http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/ASEANcommunity
http://www.mfa.go.th/web/3020.%20php?sid=4052
http://www.mfa.go.th/web/3020.%20php?sid=4052
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/web%20/
http://www.mfa.go.th/web%20/
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_______. (๒๕๕๓).  แผนการจัดตั้ ง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘).

กรุงเทพฯ: เพจเมคเกอร์ จ ากัด  

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (๒๕๕๒). แนวโน้ม

ความต้องการแรงงานในช่วงปี 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๗. กรมการจัดหางาน. 

กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพมหานคร.  

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (๒๕๕๓).  ทิศ

ทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ

ในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗. กรมการ

จั ดหา ง าน .กร ะทร ว งแ ร ง ง าน . 

กรุงเทพมหานคร.  

คณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลัย. (๒๕๕๓). โครงการจัด

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนว

ทางการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้อง

กับการลงทนุ ตามแผนปฏบิตักิารไทย

เข้มแข็ง ๒๕๕๕ และการปรับกลไก

การบริหารงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือ
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แรงงาน.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. 

กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพมหานคร. 

เมธาวี  อุ ดมธรรมานุภาพ และคณะ . 

(๒๕๕๕).  การเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต  

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (๒๕๕๓). การพัฒนา

โมเดลสมรรถนะเพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์. เอกสาร

เผยแพร่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 

ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์. (๒๕๔๙). ยุทธศาสตร์

การพฒันาแรงงานใหก้้าวสู่เศรษฐกิจ

ฐานความรู้. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

(๒๕๕๐) .  คว าม เป็ น ส ากลขอ ง
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อุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

_______. (๒๕๕๑). กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. 

๒ ๕ ๕ ๑  – ๒ ๕ ๖ ๕ ) . 

กรุ ง เทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  

_______. (๒๕๕๒ ก). ค าแถลงของการ

ประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของ

อ า เ ซี ย น .  ก รุ ง เ ทพ ม ห า นค ร : 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.  

_______. (๒๕๕๒ ข). รายงานการประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความ

พร้อมด้านภาษาอังกฤษส าหรับ

บั ณ ฑิ ต เ พื่ อ ก า ร ท า ง า น . 

กรุ ง เทพมหานคร : จุ ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

(๒๕๕๓).  ยุทธศาสตรอ์ดุมศึกษาไทย
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ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘. ส านักงานยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาต่างประเทศ. กรุงเทพ มหา

นคร.  

ส านั ก ง านปลั ดทบว งมหาวิ ท ย าลั ย . 

(๒๕๕๒). บทบาทในองค์การระหว่าง

ประเทศเสน้ทางสูค่วามเป็นสากลของ

อุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  
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(2005). Psychological testing: 

principles, applications, and 
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