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บทคัดย่อ

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง	2	-	3	ปีมานี้	เป็นเพราะคนไทยมีความต่างทั้งในด้านความต้องการและความคิด		ทั้งในระดับ
ผู้บริหารรัฐบาลและในระดับประชาชนคนรากแก้ว	ท�าให้ผลที่เกิดจากปัญหามีความรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมา	อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทย
ยังมีจุดแข็งและโอกาสที่ดี	 เรามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามและมีชื่อเสียง	มีเด็กไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับเด็กอื่น
จากนานาประเทศ	จนท�าให้ประเทศไทยเป็นทีรู่จ้กับนแผนทีโ่ลก	และเรามคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นอาเซียน	เอเปค	และอื่นๆ	ที่คอยประคับประคองสนับสนุน	และท�าให้ประเทศไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและอยู่รอดมาได้

Abstract

 Over the past couple years, Thailand’s crisis happened because of peoples’ different thoughts and needs. The 
conflict lies in various social levels including management,  government  official, and the rural poor. As a result, the extent 
of this crisis has been the most severe over the past decade. However, the strength of Thailand’s beautiful tourist attractions 
has given Thailand a good opportunity. Furthermore, Thai children have proven high potential to compete in international 
academic	arena	that	earned	world-wide	recognition.	Lastly,	Thailand	has	built	strong	relationship	with	international	
organizations including ASEAN, APEC and others that provide support and enable Thailand to overcome obstacles and 
predicaments.

บทน�ำ 
	 Land	of	Smile	 เป็นค�าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และใช้แทนประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติได้เสมอ	 เพียงแต่ในช่วงเวลานี้	
ประชาชนคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย	ทั้งที่อยู่แบบถาวรหรืออยู่แบบชั่วคราว	คงก�าลังสับสนอยู่เช่นกันว่า	เกิดอะไรขึ้นกับ
ดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้	 ความแตกต่างและแตกแยกในจิตใจคนไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด	 จะด�าเนินไปจนสิ้น
สุดเมื่อใด	 และบทสุดท้ายของความเป็นประเทศไทยจะจบลงที่ไหน	 จะเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบร่มเย็น	 เป็นประเทศที่มีแต่รอยยิ้ม
พร้อมให้การต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน	 หรือจะเป็นประเทศที่ต้องมีการแจ้งเตือนจากนานาอารยประเทศว่าก�าลังมีเหตุการณ์ความไม่
สงบเกิดขึ้น	และหากหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจะย่างกรายเข้ามาในประเทศไทย	
	 มวีงสนทนาหลายวงทัง้ในระดบัเวทชีาวบ้านและในแวดวงวชิาการอ้างว่า	ปัญหาในช่วงหลายปีทีผ่่านมาส่วนหนึง่เป็นเพราะคนไทย
ว่างเกินไป	เข้าต�ารา	“ยามศึกเรารบ	ยามสงบเราสู้กันเอง”	ท�าให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้า	อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยคงไม่สามารถอยู่
กันแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	แบ่งสีแยกข้างอีกต่อไปได้	และคงต้องเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันน�าพาบ้านของเรา
ให้พ้นจากพบิตัภิยัทีไ่ม่ได้เกดิจากธรรมชาตใินครัง้นี	้ประเทศไทยมทีรพัยากรทีด่แีละทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุหนไีม่พ้นทรพัยากรมนษุย์	คน
รุ่นเก่าฝากความหวังไว้กับเด็กไทยรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่	 กระทรวงศึกษาธิการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาต่างหันมาให้
ความส�าคัญปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาในทุกระดับ	 เพื่อให้เยาวชนไทยของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพ	 โดยมีการเพิ่มหลักสูตรใหม่
ทางการศึกษาที่มีชื่อสุดหรูว่า	“โตไปไม่โกง”	ให้กับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้น	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งยัง
ไม่รู้จักการโกง	ยังไม่รู้จักการคอรัปชั่น	 ยังเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์	 พร้อมจะถูกปั้นได้	 ด้วยความหวังว่าเยาวชนเหล่านี้	 จะช่วยแก้ไขปัญหาที่
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ผู้ใหญ่	ซึ่งเป็นตัวอย่าง	หรือควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้
เป็นผูส้ร้างไว้		อย่างน้อยเราจะได้เดก็ดรีุน่ใหม่ทีช่่วยให้ประเทศไทย
ของเราพัฒนาคู่ไปกับประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคเดียวกัน	ไม่
ว่าจะเป็นประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลีใต้	ซึ่งต่างให้ความส�าคัญ
กบัเยาวชนและมมีาตรการส�าคญัในการพฒันาด้านการศกึษาอย่าง
มาก	

โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ

	 ประเทศไทยมีโอกาสดีกว่าหลายประเทศ	 เราเป็นสมาชิก
อาเซียน	(ASEAN)	และเป็นสมาชิกเอเปค	หรือกลุ่มประเทศความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค	(Asia-Pacific	Economic	
Cooperation	:	APEC)	ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้า	 และสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก(กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ,	2553)	 ซึ่งสามารถลดอุปสรรคและอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าและการลงทุน	 อย่างน้อยในหมู่ประเทศสมาชิกเอเปค	
ทั้ง	21	ประเทศ	ซึ่งการเจรจาในเรื่องใดๆ	เอเปคจะค�านึงถึงความ
แตกต่างของระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 และระดับการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกเสมอ	ส�าหรับประเทศไทยนั้น	มีเป้าหมายมุ่งผลัก
ดนัทัง้ความร่วมมอืของทางการค้า	ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและ
ความร่วมมือทางวิชาการเป็นส�าคัญ	เราได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับประเทศสมาชิก	 รวมทั้งอาศัยความร่วมมือด้าน
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และอืน่ๆ	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัและเตรยีมความพร้อมให้กบัประเทศไทยเพือ่รองรบัการ
เปิดเสรีในระดับโลกต่อไป	หากแต่ปัญหาในชาติจะมาหยุดยั้งการ
พัฒนาของเราและท�าให้เราย�่าอยู่กับที่หรือไม่
	 ในหลายยุคหลายสมัย	 ประเทศไทยต้องการจะเป็นเสือ
เศรษฐกิจ	เราพยายามจะสร้าง	Thailand	Brand	ให้เป็นที่รับรู้หรือ
ยอมรับในระดับนานาชาติผ่านงานศิลปะอันละเอียดลออ	 ผ่าน
ประเพณไีทยทีม่มีายาวนาน	ผ่านวฒันธรรมไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์	
และผ่านทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงาม	 ที่เราพร้อมทุ่มงบการ
ตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปกับการท่องเที่ยว	 หากแต่สุดท้าย
ประเทศข้างบ้าน	 ไม่ว่าจะเป็น	 จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 สิงคโปร์	
มาเลเซีย	หรือแม้กระทั่งเวียดนามก็ก้าวน�าหน้าเราไปไกลแล้วและ
บางประเทศก็ก�าลังตามทัน	 หรือบางคนอาจบอกว่ารู้สึกถึงลม
หายใจที่รดต้นคออยู่	แล้วเรามัวเสียเวลาอยู่กับอะไร	
	 หากบอกว่าเรามทีรพัยากรธรรมชาตน้ิอยกว่ากค็งไม่ถกูนกั	
เพียงแต่เราใช้กันไม่เป็น	ใช้ไม่ถูก	หรือใช้กันโดยไม่เห็นคุณค่าของ
ทรพัยากรในมอืทีม่อียูต่่างหาก	จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัท�าให้ขมุทรพัย์
ทางธรรมชาตขิองเราร่อยหรอลงไป	จนต้องมกีารรณรงค์ให้ทกุคน

ช่วยกันอนุรักษ์	และหากมีใครกล่าวว่า	เรามีทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่
ดี	ก็คงไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน	เพราะขุมก�าลังทางสมองของเรา	ซึ่งก็
คือเยาวชนไทยได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายจากเวที
การแข่งขันระดับโลก	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ	คณิตศาสตร์	
ฟิสิกส์	 ดาราศาสตร์	 ชีววิทยา	 หรือการได้รับเหรียญทองเคมี
โอลิมปิกเป็นรางวัลล่าสุดในปี	พ.ศ.	2553	นี้	ซึ่งที่จริงแล้วเด็กไทย
ของเราสามารถสร้างชื่อเสียงกวาดรางวัลในระดับโอลิมปิกมาได้
อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายปีตดิต่อกนั		เอาชนะผูเ้ข้าร่วมแข่งขนั
ทัง้ในประเทศพฒันาแล้ว	และก�าลงัพฒันาเคยีงคูไ่ปกบัประเทศไทย	
ส่วนทางด้านวิชาชีพ	 เด็กไทยของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ
แรงงานนานาชาติ	 ซึ่งถ้าเทียบกันในระดับอาเซียน	 ฝีมือแรงงาน
ไทยไม่ด้อยกว่าประเทศอื่น	 (เกียรติกุล	 เลิศอมรเดช,	 2553,	
กุมภาพันธ์)	 และได้รับรางวัลประกันคุณภาพงานฝีมือมาหลาย
รางวลัเช่นกนั	ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้กบัประเทศไทย	คอืสามารถท�าให้ต่าง
ประเทศหันมามองประเทศไทยและตัดสินใจมาลงทุนใน
ประเทศไทยอย่างมั่นใจมากขึ้น	อันเนื่องมาจากศักยภาพของเด็ก
ไทย	และในทางกลบักนัเดก็ของเราเองกไ็ด้รบัโอกาสในการพฒันา
ฝีมือและทักษะต่างๆ	ในด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือ	เครื่องจักร	
วัสดุ	หรืออุปกรณ์ต่างๆ	ที่ทันสมัยมากขึ้น	แต่มีค�าถามท้ายที่สุด
ว่า	รัฐบาลไทยท�าอะไรต่อ	เด็กเก่งๆ	ของเรามากมายเหล่านี้ไปอยู่
ทีไ่หน	ความรูค้วามสามารถทีม่ถีกูแช่แขง็ไว้ทีไ่หน	ท�าไมบ้านเมอืง
เราถงึยงัไม่พฒันาไปถงึไหน	หรอืท�าไมบ้านของเรายงัไม่ได้รบัการ
พัฒนาให้ทัดเทียมประเทศอื่น	 อย่างน้อยในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนหรือเอเปค	 เรามีโอกาสและมีเวทีที่ได้น�าความรู้ความ
สามารถไปอวดชาวโลก	แต่ถงึฉากสดุท้ายแล้ว	เราน�าความรูค้วาม
สามารถที่มีมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงตกแต่งให้เหมาะสมกับ
ภายในบ้านของเราอย่างไร

จีนพัฒนำสู่ควำมทันสมัย เปิดสู่โลกอนำคต 

	 ประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับว่าในอีกประมาณ	10	ปีข้าง
หน้าจะก้าวขึน้เป็นประเทศมหาอ�านาจ	เพราะเป็นประเทศทีม่อีตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง	 ประเทศจีนเป็นตลาดผู้
บรโิภคทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	เพราะมปีระชากรมากกว่า	1	พนัล้านคน	
มีคนจีนอาศัยอยู่เกือบทุกประเทศในโลก	 ภาษาจีนนับได้ว่ามีผู้ใช้
มากทีส่ดุเป็นอนัดบั	1	ของโลก	ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในห้าภาษาหลกัของ
องค์การสหประชาชาติ	 โดยทุกวันนี้หลายโรงเรียนในประเทศไทย
ได้บรรจุการเรียนภาษาจีนเป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา	 เพราะ
เป็นภาษาทีม่คีวามส�าคญัส�าหรบัโลกอนาคตทัง้ทางด้านการตดิต่อ
สื่อสาร	และการค้าการลงทุน	(ระบบการศึกษาในจีน,	2553)	ดัง
นั้น	เราควรรู้จักคบเพื่อนให้ถูก	คบเพื่อนให้เป็น	นั่นคือเราต้องรู้ว่า
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จะเลอืกคบใครหรอืสานสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นกบัประเทศใด	ประเทศ
จีนให้ความส�าคัญกับการศึกษาอย่างมาก	และได้ใช้มหาวิทยาลัย
อย่างคุ้มค่าในการสร้างคน	สร้างความรู้	และส่งเสริมพัฒนาความ
รู้ใหม่	 ว่ากันว่าคนจีนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษายังประเทศต่างๆ	
ทั่วโลกและท�างานที่ประเทศนั้นๆ	เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่	หรือเพื่อการ
ประกอบธุรกิจของจีนที่ได้มีการขยายเครือข่ายไปทั่วโลก	(อเนก	
เหล่าธรรมทัศน์,	2552)		และในแง่ของการเสริมสร้างฝีมือแรงงาน	
ประเทศจนีนยิมให้คนจนีเข้าไปมบีทบาทรวมทัง้ในด้านการบรหิาร
และการฝึกฝนทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 โดยเฉพาะงาน
ด้านวิศวกรรมกับผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก	 เป็นการเปิดโลกทัศน์
รวมทัง้หาประสบการณ์ใหม่	เพือ่ให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้สบืทอด
มาประยุกต์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมเองในภายหลังได้โดยไม่ต้อง
พึ่งพาคนจากประเทศตะวันตก	ทั้งนี้	เราจะเห็นสิ่งก่อสร้างท้าทาย
ธรรมชาติมากมายในประเทศจีนที่วิศวกรชาวจีนเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	
	 รฐับาลจนีให้ความส�าคญัอย่างมากต่อการศกึษาอบรมด้าน
อาชีพเพื่อให้เป็นไปตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศ	โดยระบบการศกึษาอบรมอาชพีในประเทศจนีแบ่ง
เป็นการศึกษาอบรมในโรงเรียนและการอบรมอาชีพทั่วไป	 การ
ศึกษาอบรมอาชีพในโรงเรียนจะเริ่มขึ้นหลังจากนักเรียนจบการ
ศึกษาภาคบังคับ	 และมีความประสงค์ที่จะได้รับการอบรมด้าน
อาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ	ส�าหรับการอบรมอาชีพทั่วไป	ส่วน
มากบริษัทที่ต้องการจะฝึกฝนอบรมอาชีพให้ลูกจ้างของตนจะเข้า
ร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงแรงงาน	ด�าเนนิการร่วม
กันในการจัดการอบรมผ่านศูนย์อบรม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลูกจ้าง	ท�าให้จีนสามารถยกระดับผู้จัดการ	คนงานที่ใช้ทักษะหรือ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะ	และคนงานที่ใช้แรงงานต่างๆ	
ได้	ในกว่า	20	ปีที่ผ่านมา	ประเทศจีนส่งคณะไปศึกษาอบรมอาชีพ
ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากในหลายประเทศซึง่ล้วนแล้วแต่มชีือ่
เสียงในแต่ละด้าน	 และในขณะเดียวกันก็ให้การต้อนรับคณะจาก
ต่างประเทศจ�านวนมากที่มาเยือนประเทศจีนเช่นกัน	 ตลอดจน
ประเทศจีนมีการติดต่อกับองค์การต่างประเทศต่างๆ	 เช่น	
UNESCO	UNDP	World	Labor	Organization	UNPF	และ	APEC		
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	(ปฏิรูปการศึกษาของจีน,	
2553)
	 กระทรวงศึกษาธิการจีนภายใต้รัฐบาลจีนในปัจจุบัน	 ได้
ประกาศร่างแผนการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาระยะกลาง
และระยะยาวของประเทศ	ระหว่างปี	2010-2020	โดยขอความคิด
เห็นจากประชาชนทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นแผนการด้านการศึกษาแผน
แรกของจีนในศตวรรษใหม่นี้ที่จะน�าพาการศึกษาของประเทศจีน

พฒันาไปในอกี	10	ปีข้างหน้า	โดยเนือ้หาระบวุ่า	ในปี	2020	ประเทศ
จีนจะบรรลุเป้าหมายการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะทัน
สมัย	กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	และเข้าสู่ความเป็นประเทศ
ที่เข้มแข็งด้านทรัพยากรแรงงานของโลก	 และเมื่อเวลานั้นมาถึง	
ประเทศจนีจะสามารถให้การศกึษาภาคบงัคบักบัประชาชนชาวจนี
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ	อัตราการได้รับการศึกษาของประชาชนใน
ระดับมัธยมปลายจะมีกว่าร้อยละ	90	และอัตราการสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาจะมีกว่าร้อยละ	40	 ซึ่งหมายความว่า
ประชากรของจีนกว่า	200,000,000	คน	จะจบการศึกษาในระดับ
มหาวทิยาลยั	ซึง่นบัว่าการปฏริปูการศกึษาครัง้นีไ้ม่เหมอืนกบัการ
ปฏิรูปใดๆ	ในช่วง	20	ปีที่ผ่านมาของประเทศจีน	เพราะเป็นการ
ปฏิรูประบบการอบรมบุคลากรเป็นที่ตั้ง	 ซึ่งภาระหน้าที่ส�าคัญใน
การปฏิรูปมี	6	ประการ	คือ	ปฏิรูประบบการอบรมบุคลากร	ระบบ
การสอบเข้า	ระบบโรงเรียน	ระบบการจัดการโรงเรียน	ระบบการ
ควบคมุการบรหิาร	และขยายการเปิดกว้างด้านการศกึษา	เป็นต้น	
(จีนตั้งเป้าปฏิรูปการศึกษาในอีก	10	ปีข้างหน้า,	2553)

ญี่ปุ่นเร่งสรุปยุทธศำสตร์กำรเติบโตรูปแบบใหม่

	 ประเทศญีปุ่น่ในปัจจบุนัต้องเผชญิกบัปัญหาทางเศรษฐกจิ
เนื่องจากการจัดเก็บรายได้จากภาษีลดน้อยลง	 เพราะจ�านวน
ประชากรญีปุ่น่ในวยัท�างานลดลง	การเข้าสูส่งัคมคนชรา	และการ
ไม่กล้าใช้จ่ายฟุม่เฟือยของประชากร	 เนือ่งจากความกงัวลว่าจะมี
ความจ�าเป็นใช้ในอนาคต	ดงันัน้	เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิตามเป้าหมายทีร่ฐับาลตัง้ไว้	รฐับาลญีปุ่น่ได้ร่างยทุธศาสตร์
การเจรญิเตบิโตรปูแบบใหม่	ซึง่เป็นการวางยทุธศาสตร์เพือ่ให้สอด
รับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต	 โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดตลาดใหม่
ขนาดใหญ่ขึน้	ยทุธศาสตร์ทีก่ล่าวถงึนีมุ้ง่เน้น	2	ด้านทีส่�าคญั	คอื	
	 1.	ด้านการเป็นผู้น�าด้านสุขภาพ	เพื่อพลิกปัญหาการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตไปสู่โอกาสในการสร้าง
ธุรกิจด้านสุขภาพ	โดยน�ามาตรการต่างๆ	มาใช้	เช่น	การทบทวน
ระดบัค่าตอบแทน	ทีจ่่ายให้กบับคุลการทางการแพทย์และพยาบาล	
เป็นต้น
	 2.	ด้านการเป็นผู้น�าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	โดยใช้
จุดแข็งของประเทศญี่ปุ่น	ในด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่น�า
กลับมาใช้ใหม่ได้	 (Renewable	Energy)	 และเทคโนโลยีที่ลด
ปริมาณการปล่อยแก๊สที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	 เพื่อน�าไปสู่เป้า
หมายการลด	Green	House	Gas	ให้ได้	25	เปอร์เซ็นต์	ภายในปี	
2020	
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	 มาตรการที่ร่างยุทธศาสตร์นี	้ ประกอบด้วย	 การส่งเสริมให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า	 การให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าต้องผูกพันที่จะซื้อ
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์	และ	Renewable	Energy	รวมถึงการวางแผนที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบในการจัด
ตั้งโรงงานผลิตพลังงานจากลมและความร้อนบนโลก
	 นอกจากนี	้การวางยทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัมกีารเสนอให้ประเทศญีปุ่น่แสวงหาประโยชน์จากการเจรญิเตบิโตรวดเรว็ในประเทศอืน่
ผ่านการส่งออกโครงสร้างอุตสาหกรรม	โดยการใช้กลไกทางการทูตและความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้นโยบายนี้เป็นรูป
ธรรม	ซึ่งรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ด้านโครงการโครงสร้างสาธารณะไปประจ�าในคณะทูตของญี่ปุ่นในประเทศจีน	อินเดีย	และประเทศอื่นๆ	
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	(ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ,	2553)	

ตารางที่	1	เป้าหมายและมาตรการเพื่อน�าไปสู่ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตรูปแบบใหม่	2020	ของประเทศญี่ปุ่น

	 การเป็น	Super	Power	 -	สร้างตลาดมูลค่า	50	ล้านล้านเยน	และสร้างงาน	1.4	ล้านงาน	
	 ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 -	ยอดการขาย	Eco-car	ควรเป็นครึ่งหนึ่งของยอดการขายรถใหม่ทั้งหมด

	 การเป็น	Super	Power	ในด้าน		 -	สร้างงานบริการด้านสุขภาพ	2.8	ล้านงาน
	 สุขภาพ	 -	พัฒนา	Regenerative	Medicine	และหุ่นยนต์เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน
	 	 -	ดึงดูดคนไข้	500,000	คนต่อปี	จากต่างประเทศ

	 การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชีย	 -	สร้างตลาดมูลค่า	19.7	ล้านล้านเยน	ในโครงการต่างประเทศ
	 	 -	จัดตั้งคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติระหว่างภาครัฐและเอกชน

	 การปฏิรูปการท่องเที่ยว	 -	เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น	25	ล้านคน
	 และสังคมชนบท	 -	ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมงให้ได้มูลค่า	1	ล้านล้านเยน	ภายในปี	2017
	 	 -	ผ่อนคลายวีซ่าส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

	 การเป็นประเทศผู้น�า	 -	 เพิ่มจ�านวนสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย	100	สถาบันที่ติดอันดับ	Top	50	ของ
	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 โลกในแต่ละสาขาวิชา

	 การพัฒนาการจ้างงาน	 -	เพิ่มจ�านวนเด็กที่ประสบความส�าเร็จทางด้านการศึกษาในระดับ	Top	ของโลก
	 และทรัพยากรมนุษย์	 -	สร้างศูนย์เลี้ยงดูเด็กที่ได้รับการพัฒนา

ที่มา:	ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	(2553)

	 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์	เป้าหมายและมาตรการต่างๆ	ของประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไป	จากเดิมที่เรามักจะได้ยินว่า	ประเทศ
ญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นการเติบโตโดยพึ่งพิงอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก	 ก็กลายเป็นมุ่งเน้นการเติบโตในหลายสาขา
อุตสาหกรรมมากขึ้น	 ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมองเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และพยายามแสวงหาโอกาสที่มีใน
ต่างประเทศมากขึ้นโดยใช้จุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีที่มีเป็นจุดขาย		แต่ไม่ว่ายุทธศาสตร์	เป้าหมายหรือมาตรการต่างๆ	จะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร	ประเทศญีปุ่น่ยงัคงเน้นให้ความส�าคญักบัการศกึษาเป็นอย่างมากเช่นกนั	ดงัตารางที	่1	ชีใ้ห้เหน็ถงึเป้าหมายในการเพิม่จ�านวน
เด็กที่ประสบความส�าเร็จทางด้านการศึกษาในระดับ	Top	โลก	ซึ่งต้องอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดี	ปัจจุบันประชาชนมากกว่า
ร้อยละ	90	ของประเทศญี่ปุ่น	จะเข้าเรียนในชั้นมัธยมปลาย	และมากกว่า	2.5	ล้านคนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย	ในอดีต
ที่ผ่านมา	กระบวนการคัดเลือกเพื่อเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นมีความยากล�าบากมาก	แต่ด้วยจ�านวนของเด็กญี่ปุ่นที่มีอัตราการเกิดน้อยลง	
ท�าให้ปัจจุบันโรงเรียนต่างแข่งขันกันเองเพื่อรับนักเรียน	 เด็กๆ	 จ�านวนมากจะถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาคล้ายกับในประเทศไทย	
ทัง้นีก้ารศกึษาของญีปุ่น่เน้นหนกัในเรือ่งความขยนั	สงัคมประเทศญีปุ่น่เป็นสงัคมทีม่รีะเบยีบวนิยั	โดยการศกึษาเป็นสิง่ทีน่่าเคารพยกย่อง
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และสือ่ความหมายถงึความส�าเรจ็ซึง่จะส่งผลต่อหน้าทีก่ารงานทีด่ี
ในอนาคต	 และในสังคมทุกวันนี้	 การปฏิรูปการศึกษาในประเทศ
ญีปุ่น่	มเีป้าหมายเพือ่เน้นในเรือ่งความยดืหยุน่	ความคดิสร้างสรรค์	
และการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาญี่ปุ่นได้แสดงออกในสิ่งที่
ตนเองชอบมากขึ้น		

เกำหลี ฟีเวอร์

	 “แดจงักมึ”	ท�าให้คนไทยเราหลงรกัประเทศเกาหลมีากขึน้
หรืออย่างไร	 จากเดิมที่คนรุ่นเก่าอาจนึกถึงเกาหลีเมื่อได้ยินเพลง
อารีดังหรือเมื่อได้มีโอกาสรับประทานกิมจิเท่านั้น	แต่ทุกวันนี้	ไป
ทางไหนคนไทยรุ ่นใหม่ไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงเกาหลีใต้	 เสือ
เศรษฐกิจ	1	ใน	5	ของเอเชีย	ทั้งในด้านความเป็นสากลของดารา
เกาหลี	ด้านการละคร	รายการโทรทัศน์	ด้านงานเพลง	ภาษาและ
ท่าเต้นแบบเกาหลี	การปฏิรูปการศึกษา	รวมไปถึงการเมืองที่เข้ม
แข็งและมีเสถียรภาพ	
	 ประชาชนเกาหลีใต้ได้ชื่อว่ามีวินัย	 ท�างานหนัก	 มีความ
เป็นชาตินิยมสูง	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการน�าพาประเทศนี้ไปสู่
ประเทศทีไ่ด้ชือ่ว่าพฒันาแล้ว	เกาหลใีต้นบัว่ามคีวามก้าวหน้าไปสู่
โลกแห่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง	(Global	Community)	 เด็ก
เกาหลียุคใหม่มีความทันสมัย	 สร้างสรรค์	 มีความใส่ใจในตนเอง
อย่างมาก	 บางครั้งอาจจะมากเกินไป	 จนเราอาจเคยได้ยินว่า	
ปัจจุบันนี้ความนิยมอย่างหนึ่งที่เพิ่มสูงขึ้นในเกาหลีใต้	คือ	การท�า
ศัลยกรรม	ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคม	มีหน้าที่การงาน
ที่ดี	และเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนที่รัก	และไม่น่าแปลกใจที่
เมื่อมีการจับอันดับอาชีพยอดนิยมในเกาหลีใต้	 อาชีพแรกๆ	 ที่
เด็กๆ	เกาหลีนึกถึงคือการเป็นดารา	อาจเพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่
จะสามารถหารายได้ค่อนข้างมากในปัจจุบัน	 เพราะจะไม่ได้เป็น
ดาราทีไ่ด้รบัความรูจ้กัแต่ในประเทศเกาหลเีท่านัน้	แต่จะเป็นทีรู่จ้กั
ไปทั่วโลกอีกด้วย	
	 การศึกษาไทยกับเกาหลีมีความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกัน	คือ	การศึกษาจะเป็นระบบ	6	:	3	:	3	และจะศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาอีก	4	ปี	อัตราการศึกษาต่อสูงถึงร้อยละ	99	
โดยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาร้อยละ	50	 มีการเลื่อนชั้นเรียน
อตัโนมตั	ิไม่มกีารตกซ�้าชัน้	มกีารกระจายอ�านาจลงสูเ่ขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาและโรงเรียนต่างๆ	 คล้ายในประเทศไทย	 แต่ที่แตกต่างกัน
มาก	 คือ	 ในการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 คน
เกาหลีใต้จะนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกว่า
โรงเรียนรัฐบาล	 และในทางตรงกันข้ามเมื่อมาถึงการเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา	 เด็กเกาหลีใต้จะนิยมสอบเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยของรัฐมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน	 โดยในการสอบ

เพือ่ศกึษาต่อจะมกีารแข่งขนักนัค่อนข้างสงูมากไม่แพ้มหาวทิยาลยั
ทีม่ชีือ่เสยีงอนัดบัต้นๆ	ในประเทศไทย	ท�าให้สร้างความกดดนัและ
ความเครยีดให้เดก็เป็นอย่างมาก	(สมพงษ์	จติระดบั	สอุงัคะวาทนิ,	
2553)

พัฒนำคน พัฒนำชำติ

	 ประเทศต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเสอืหรอืสงิห์ผูย้ิง่ใหญ่หากศกึษา
ให้ดจีะพบว่า	ล้วนแล้วแต่ให้ความส�าคญักบัการศกึษาของบคุลากร
ภายในชาติ	ส�าหรับประเทศไทยเชื่อกันว่า	การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกวิธี	จะสามารถ
น�าพาประเทศ	และภูมิภาคของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	รัฐบาล
ไทยชดุปัจจบุนัภายใต้การน�าของนายกอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	ได้ผ่าน
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2554	 โดยเงินงบประมาณส่วน
ใหญ่ได้ทุม่ลงไปเพือ่สนบัสนนุด้านการศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทยได้มุง่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการศกึษากบัองค์การต่างๆ	ทัง้
ในระดบัภมูภิาคและระดบัสากล	เช่น	ในกลุม่ประเทศอาเซยีนและ
เอเปค	(ชินวรณ์	บุณยเกียรติ,	2553)	เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่
อาจเกิดขึ้น	 โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มี
คุณภาพ	 โดยเฉพาะการขจัดปัญหาการว่างงานและความยากจน
เพราะคนไม่มีการศึกษา	 ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาเครือข่าย
โรงเรยีน	มโีครงการแลกเปลีย่นนกัเรยีนนกัศกึษา	สนบัสนนุทนุการ
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ	น�าเทคโนโลยีทางไกลอันทันสมัย
มาช่วยในด้านการเรยีนสร้างให้เกดิการเรยีนรูแ้บบไร้พรมแดนและ
ท�าให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในชนบทและในเมืองหลวง	พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย	การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพครู	ซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญที่จะช่วยสร้างชาติ	 รวมถึงให้การศึกษาพิเศษส�าหรับเด็ก
ปัญญาเลิศ	หรือผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย	

สรุป

	 การร่วมมอื	ความเอือ้อาทรและการแบ่งปันความรูท้างการ
ศึกษา	 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย	 ให้
สามารถทดัเทยีมประเทศอืน่ได้	เราไม่ต้องเป็นเสอืตวัที่	5	หรอืเป็น
ยกัษ์ตวัใหญ่	แต่ขอให้รูจ้กัใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างถกูต้องพอเพยีง	
รวมถึงรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ค�าว่า	 “ท�าอะไรก็ได้ตามใจ
คือไทยแท้”	 โดยไร้กรอบ	 ใช้ไม่ได้อีกต่อไปในโลกของการแข่งขัน	
แต่เราคนไทยทุกคนต้องหันมาเรียนรู ้ต่อสิ่งต่างๆ	 บนโลกที่
หมนุเวยีนเปลีย่นไปทกุวนัเพิม่เตมิ	เดก็ไทยทกุคนต้องมวีนิยั	ใส่ใจ
ในตัวเองและคนรอบข้าง	ขยัน	หมั่นเพียร	สามัคคี	เป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน	 มีเป้าหมายร่วมกัน	 และที่ส�าคัญที่สุดต้องอยู่ภายใต้กฎ	
กติกาที่มีร ่วมกัน	 รัฐบาลต้องบริหารจัดการประเทศให้ถูก	
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