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ราเมศ สุขาภิบาล 
วิศวกรช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 หลักการและเหตุผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน 
(ASEAN - China) ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน  
ในปัจจุบันมีความร่วมมือครอบคลุม 12 สาขา 
หลัก ได้แก่ (1) การเกษตร (2) เทคโนโลยี 
สารสน เท ศและการสื่ อ ส าร  ห รื อ  ICT                  
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (4) การ
พัฒ นาลุ่ มแม่น้ าโขง (5) การลงทุ น  (6) 
พลังงาน (7) การขนส่ง (8) วัฒนธรรม (9) 
ส าธ ารณ สุ ข  (10) ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  (11) 
สิ่งแวดล้อม และ (12) อุตสาหกรรม ซึ่งจีน
เป็ น ผู้ ผ ลั ก ดั น เ พ่ื อ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
ความก้าวหน้าของจีนในด้านอุตสาหกรรม
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศของอาเซียน 
 ทั้ งนี้ ใน ปั จ จุ บั น  ป ระ เท ศ จี น ได้
ประกาศนโยบายโครงการสายไหมศตวรรษที่ 
21 โครงการเครือข่ายเส้นทางสายไหมทาง

บกและทางทะเลนี้มีชื่อเรียกอยู่หลายอย่าง 
เช่น การริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and 
Road Initiative) หรือ หนึ่ งแถบ หนึ่ งเส้นทาง  
(One Belt, One Road) โครงการเส้นทาง
บกมีชื่อเป็นทางการว่า “แถบเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหม” (Silk Road Economic 
Belt: SREB) ส่วนเส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า 
“เส้นทางสายไหมทางทะเล” (Maritime 
Silk Road) โครงการ OBOR แสดงให้เห็นว่า 
จีนก าลังเปลี่ยนฐานะที่จะกลายเป็นประเทศ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในต่างประเทศ นอกจากจะ
เห็นทิศทางการลงทุนโครงสร้างด้านการ
ขนส่งของจีนในประเทศต่าง ๆ แล้ว ยังจะ
เห็นการลงทุนของบริษัทจีนในประเทศต่าง ๆ 
ที่ตั้งอยู่ตามเฉลียงเส้นทางสายไหมอีกด้วย 
 Singapore Smart Nation สิงคโปร์
เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้านการ



พัฒนาประเทศ โดยมี Key Factor ที่ส าคัญ
คือการพัฒนาทรัพยามนุษย์ที่มีศักยภาพสูง  
มี Global competence ปัจจัยที่ส่งผลให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์
ประสบผลส าเร็จคือ การมีภาคการศึกษาที่
แข็งแกร่งกล่าวคือ มีระบบการศึกษาที่มี
มาตรฐานสูง มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิ จและบริการที่ ใช้ เทคโน โลยีขั้ นสู ง
ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรมและการขนส่ง 
การบินและการพาณิชย์นาวี 
 ในการด าเนินการด้านอาชีวศึกษาและ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สิงคโปร์มี ITE-
Institute of Technology Education เป็น
หน่วยงานหลักในการผลิตแรงงานที่มีทักษะ
ร ะ ดั บ สู ง  (High Skill Workforce)  แ ล ะ
สถาบั นอาชี วศึกษาจ านวน  5 แห่ ง คื อ 
Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, 
Temasek Polytechnic, Republic Polytechnic 
และ Nanyang Polytechnic   
 ความร่วมมือไทย-จีน (Thailand-
China) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน  (Vocational Education and 
Skill Development) 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(อีอีซี) ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมการ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา
และทั กษะฝีมือแรงงาน  เพ่ือให้ตรงกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ท าให้มี
แรงงานในระดับอาชีวศึกษาและทักษะฝีมือ
ขาดแคลนในตลาดแรงงานรวม 5 หมื่นคนใน
สาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต ได้แก่ 
รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ พยาบาลแผนใหม่ 
อุตสาหกรรมอวกาศ และเมื่อต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีนเข้ามาลงทุนในอีอีซี 
ตามนโยบาย One Belt One Road เต็ม
รูปแบบ จะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
ประมาณ 1 แสนคน ส านักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จึงมีนโยบาย
ให้บริษัทที่ ได้ สิทธิประโยชน์บี โอไอต้อง
ร่วมมื อสร้ างทรัพยากรมนุษย์ ในระดับ
อาชี วศึกษาและทั กษะฝีมื อ เข้ าสู่ ตลาด 
แรงงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษาร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ (Institute of 
Confucius) จ านวน 14 แห่ง เช่น สถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื่อทาง
เส้นทางสายไหมทางทะเล ในการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ในระดับอาชีวศึกษาและทักษะฝีมือ
แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมจีน เป็นการพัฒนาต่อยอดกลุ่ม
อาชีวศึกษาและทักษะฝีมือให้ เป็นฐานที่



ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในอนาคต  
 ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เมื่ อ วั น ที่  24 
เมษายน 2561 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ตาม
น โยบาย  Thailand 4.0 และการปฏิ รูป
อุดมศึกษาไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษาจึ งได้ด า เนิ นการร่วมมือกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาหวู่ ฮ่ัน 
(Wuhan railway Vocational of Technology) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันพัฒนา
หลักสูตรระบบขนส่งทางราง เพ่ือยกระดับ
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษาและ
ทักษะฝีมือแรงงาน โดยน าร่อง 4 สถานศึกษา 
ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น  วิทยาลั ย เทคนิ ควาปี ปทุ ม                            
จ.มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งจะเริ่มเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์
อาชีวศึกษาไทย-จีน ณ เมืองฉงชิง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงาน 
 การประยุ กต์ แนวทางที่ ป ระสบ
ผลส าเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยในด้านอาชีวศึกษา                                                                          
แ ล ะก า รพั ฒ น าทั กษ ะฝี มื อ แ ร งงาน 
( Vocational Education and Skill 

Development) เพื่ อรองรับการขยาย
อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ
ป ร ะ เท ศ จี น  (One Belt, One Road - 
OBOR) 
 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของภาค 
อุตส าห กรรมและบ ริก าร  (Vocational 
Education and Skill Development for 
Industrial and Service Demand) รู ป แบ บ 
การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่
ปฏิ รูปการศึกษาจนประสบความส าเร็จ 
กล่าวคือ สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถออกแบบหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเองได้ ให้ความส าคัญ
กับครูผู้สอน เพ่ือให้ครูมีความพร้อมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเต็มที่  
 ประเด็นที่ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของสิงคโปร์ประสบผลส าเร็จคือ  
มีการวางแผนอนาคตในการสร้างคน โดยได้
ก าหนดทักษะในอนาคต ตั้ งแต่นักเรียน 
คนท างาน รวมถึงความก้าวหน้าเติบโตใน
หน้าที่การงาน มีความพยายามให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลา (Life-Long Learning)  
เมื่อเข้าสู่โลกของการท างานก็จะมีองค์กร
ค อ ย พั ฒ น าทั ก ษ ะ ห ลั ง จ าก เรี ย น จ บ 
ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2018 นี้ NTU ได้เปิด



โอกาสให้ศิษย์เก่าสามารถกลับมาลงทะเบียน
รายวิชาที่ สนใจและมีการ Update เทคโนโลยี  
สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
ทั ก ษ ะส าห รั บ ก าร พั ฒ น าต น เอ งแ ล ะ 
การพัฒ นาองค์กร เพ่ือต้องการพัฒ นา
แรงงานให้มี ฝีมื อและเก็บผลงานสะสม 
เพ่ือการพัฒนาต่อไปได ้
 ส าหรับประเทศไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 รัฐบายได้ก าหนดนโยบาย
ด้ านการศึกษาโดย เน้ น เรื่ องการศึ กษ า 
เพ่ือการมีงานท า การส่งเสริมให้เด็กเรียนอาชีว 
ศึกษาและมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่
แรงงาน แต่ที่ผ่านมามีนักเรียนเลือกสาย
อาชีพเพียง 30 % ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางการเรียน
การสอนในรูปแบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Education) ห รือ  WIL (Work Integrated 
Learning) ภายใต้แนวความคิด ผู้ร่วมผลิต
ก าหนด ตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร การจัดท า
แผนการศึกษา และแผนการฝึกในสถาน
ประกอบการ เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน
และฝีมือแรงงาน ให้มีทักษะฝีมือในระดับ
สากล รวมทั้งสามารถผลิตแรงงานวิชาชีพได้
ตรงตามสมรรถนะที่ภาคอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการต้องการ 
 ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวัน ออก 
( Eastern Economic Corridor - EEC)  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒ นาก าลั งคนอาชี วศึกษาเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวันออก จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมุ่งเน้น
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบทวิภาคี (Dual Vocational Education) 
หรือ WIL (Work Integrated Learning) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ธุรกิจและบริการ ในพ้ืนที่ EEC ทั้งนี้  ในปี 
2561 มีความต้องการ (Demand) จ านวน 
33,652 คนและมีผู้เรียน (Supply) จ านวน 
20,361 คน โดยคาดว่าในปี 2564 จะความ
ต้องการ (Demand) จ านวน 38,423 คน
และมีผู้เรียน (Supply) จ านวน 35,420 คน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา ได้วางเป้าหมายจะผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับสากล โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการในพ้ืนที่ ผ่านศูนย์ประสานงาน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC TVET CAREER CENTER) โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ร่ วมกั บ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของประเทศ



ไทยเพ่ือมุ่งไปสู่  Thailand 4.0 รองรับการ
ขยายอิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ
ประเทศจีน (One Belt One Road Initiative)                                                            
 สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ประเทศไทยควรจะบทบาทอย่างแข็งขัน 
ในการส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน เป็นสะพานสานความสัมพันธ์ 
และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง อาเซียน
กับจีนในทุกด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริม
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศของความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีและ 
มีโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับ 
ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งผลักดันให้ปรับเปลี่ยน
ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ  
และการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sea of Peace, 
Stability and Sustainable Development)  
รองรับการค้าและการลงทุนของประเทศจีน               
(One Belt One Road Initiative) ในพ้ืนที่
ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor -
EEC)  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีว 
ศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม
และบริการ (Vocational Education and 
Skill Development for Industrial and 
Service Demand) ป ระ เทศ ไทยควรจะ
ศึกษาและถอดแบบบทเรียนที่ ป ระสบ

ผลส าเร็จของประเทศสิงคโปร์มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มุ่งเน้น
การศึกษาผ่ านรูปแบบ STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) 
ร่วมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน มีการร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่  ประเทศไทย 4.0  
ทีม่ั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 
 


