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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	“การอภิปรายความการสือ่สารหลกัสตูร	International	Baccalaureate	ในโรงเรยีน

นานาชาติ”	 มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์และแสวงหาองค์ประกอบของเน้ือความที่ถูกสื่อสารในหลักสูตร

International	 Baccalaureate	 รวมถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและภาคปฏิบัติการของหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจในการสร้างความหมายและสืบทอดแนวคิดหลักสูตร	International	Baccalaureate	ในสังคมจน

ถึง	 พ.ศ.	 2561	 การศึกษานี้ใช้วิธีการแบบหลังนวสมัย	 (Postmodern)	 ในการวิเคราะห์การอภิปรายความ

โดยใช้มุมมองเรื่องอ�านาจของ	มิเชล	ฟูโกต์	เป็นแนวทาง	เพื่อแสดงถึงความเป็นมาเป็นไปของการใช้อ�านาจ	

และผู้ใช้อ�านาจในบริบท	(Context)	และสหบท	(Intertext)	ล้อมรอบตัวเนื้อความหลักสูตร	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 องค์ประกอบของเน้ือความการสื่อสารหลักสูตรแบ่งเป็น	 2	 องค์ความรู้	 คือ

1)	 การเปิดใจยอมรับผู้อื่นในแบบสากล	 ซึ่งหลักสูตรเลือกน�าองค์ความรู้น้ีมาสื่อสารเพราะเป็นความรู้

ทีม่รีากฐานความคุน้เคยจากค�าสอนเร่ืองศาสนา	การทีผู้่คนมบีคุลกิแบบประชากรโลกมากขึน้และความนิยม

ในการใช้พหุภาษาของประชาคมโลก	 และ	 2)	 การศึกษาเพื่อโลกที่ดีและสงบสุขกว่า	 ซึ่งเป็นองค์ความรู้

ที่ตอบโจทย์การสื่อสารหลักสูตรเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องการโดยเป็นผลมาจาก

การเคลื่อนไหวทางสังคม	 และการให้อ�านาจเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	 ส่วนสิ่งทื่อยู่เบื้องหลังการและ

ปฏิบัติการก็คือบริบทและสหบทล้อมรอบหลักสูตร	 ได้แก่	 การอภิปรายความของสหประชาชาติเก่ียวกับ

การแก้ไขปัญหาโลก	ทีใ่ห้อ�านาจแก่หลกัสตูรโดยหลกัสตูรน้ันไม่ได้มคีณุค่าในตวัเอง	และการกล่าวถึงเหตกุารณ์

เลวร้ายของสงครามและปัญหาร้ายแรงซ�้า	 ๆ	 ในประชาคมโลก	 มอบอ�านาจแก่องค์การ	 International	

Baccalaureate	ในการสื่อสารหลักสูตรจวบจนถึงปี	พ.ศ.	2561

ค�าส�าคัญ:	การอภิปรายความ,	 การศึกษานานาชาติ,	 หลักสูตรนานาชาติ,	 International	 Baccalaureate	

	 องค์การนานาชาติ,	โรงเรียนนานาชาติ,	International	Mindedness,	ปัญหาโลก,	ประชากรโลก	
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Abstract

 The objectives of this study were to analyze and find the components of the 

contents that were communicated in the International Baccalaureate curriculum as 

well as the driving force behind the discursive  practices that might have the 

empowering relationship in creating meaning and handing down the curriculum  

concept of International Baccalaureate in the society up to B.E. 2561(or 2018 A.D.)  

This study applied the postmodern method for the discourse analysis on the subject 

of power from the viewpoint of Michael Foucault as a guideline to show the history 

of power struggle in the context and intertext of the curriculum contents.

 The study findings showed that the components of the contents in curriculum 

communication comprised two bodies of knowledge, namely 1) the International 

mindedness, the curriculum chose to communicate this body of knowledge because 

it was rooted in the familiar religious teachings, in the increasing characteristics of 

world population, and in the multilingual popularity of world citizens; and 

2) education for a better world and peace, this body of knowledge exactly answered 

the question of curriculum communication because it was what the world 

population needed, resulting from the social movements and the decentralization

such as student-center learning concept.  The driving forces behind the practices 

were the curriculum context and the intertext as in the discourses of the United 

Nations about solving global problems empowered the curriculum which by itself 

did not carry any value, and the discourses of devastating situations caused by 

wars and the repetition of natural disasters also helped extend the power for 

communication of the International Baccalaureate up to B.E. 2561(or 2018 A.D.). 

Keywords: Discourse, International Education, International Curriculum, International 

 Baccalaureate, International Organization, International School, International 

 Mindedness, Global Problems, World Citizen, 
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บทน�ำ

	 แนวทางการศึกษาหลักสูตร	 International	 Baccalaureate	 มีต้นแบบจากความเป็นมานับ

ต้ังแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายแก่ทุกประเทศทั่วโลก

มีผู้คนเสียชีวิตจ�านวนมากและต้องหนีออกนอกประเทศลี้ภัยไปประเทศอ่ืนเพราะสภาพความเป็นอยู่

ไม่เอ้ืออ�านวยในการใช้ชีวติได้อย่างปลอดภัย	เศรษฐกจิโลกย�า่แย่และทรพัยากรโลกลดน้อยลงเนือ่งจาก

การน�าไปใช้ผลติอาวุธสงครามแทนทีจ่ะน�าไปผลติสนิค้าสาธารณูปโภคทีจ่�าเป็นในการด�ารงชีวติ	ผลของ

สงครามท�าให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความเจ็บปวดที่เพื่อนมนุษย์ต้องมาท�าลายกันเอง	ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาโลกอื่น	ๆ 	ตามมา	เช่น	ปัญหา

ความยากจน	ปัญหาโรคระบาด	ปัญหามลภาวะต่าง	ๆ 	ที่มนุษย์ไม่เคยสนใจมาก่อน	ทุกคนต่างพยายาม

หาทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก	 แนวคิดการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีหรือการแข่งขันกันทางวิทยาการที่หวังว่าจะช่วยท�าให้โลกดีขึ้นกลับล้มเหลวอย่างชัดเจน

เพราะแทนที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้พัฒนาผู้คนแต่กลับถูกน�ามาใช้เพื่อเอาเปรียบเพื่อน

มนษุย์คนอ่ืน	วทิยาการเหล่านีไ้ม่ได้ช่วยให้คนรกัและเข้าใจกันมากขึน้แต่กลบัลดทอนความเป็นมนษุย์

ลงมากกว่าเดิม	ทางออกเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุซึ่งก็คือความคิดของ

มนษุย์ทีเ่ติบโตมาแตกต่างกัน	การปรบักระบวนทศัน์ของมนษุย์เสยีใหม่โดยสอนให้เคารพคนอ่ืนเหมอืน

เคารพตนเอง	 มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 ลดอคติที่มีต่อผู้อ่ืนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุด

ในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้	

	 แนวทางการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่จึงเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากกลุ่มเคลื่อนไหวแนวคิดหัว

สมัยใหม่	 (Progressive	Movement)	 ในยุคสมัยปลายศตวรรษที่	 19	 โดยนักวิชาการอเมริกันและ	

จอห์น	ดิ้วอี้	 ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นโดยน�าเสนอว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาความรู้	

และสามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าสิ่งที่เรียนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน	(“Progressive	Education,”	2008)	โดยไม่

จ�าเป็นต้องเรยีนตามผลลพัธ์หรอืตามวัตถปุระสงค์ทีถ่กูก�าหนดไว้	ประจวบกบัการเกดิองค์การนานาชาติ

หลายองค์การในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	2	เช่น	องค์การสหประชาชาติ	ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก

ถาวรจากประเทศมหาอ�านาจทีม่คีวามจรงิจงัและต้ังใจแก้ไขปัญหาโลกให้ดีขึน้	สนบัสนนุการศึกษาแบบ

ใหม่นี้โดยให้นักการศึกษา	 มารี	 เทเรซ่า	 มัวเร็ตต์	 จัดท�ารายงานการศึกษาที่ช่ือ	 “Educational	

Techniques	for	Peace.	Do	they	exist?”	(Marie-Thérèse	Maurette,	1948)	ซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากประชาคมโลก	และต่อมากลายเป็นต้นแบบของหลกัสตูร	International	Baccalaureate	

ในปัจจุบนั	โดยมเีนือ้หาการเรยีนทีเ่น้นการเรยีนรูเ้พือ่ความสงบสขุของโลก	ตรงตามความต้องการของ

ประชากรโลกในเวลานั้น	
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	 หลักสูตร	International	Baccalaureate	เป็นหลักสูตรนานาชาติซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ระดับคือ	

1)	 ระดับต้น	 (Primary	Year	 Program)	ซึ่งใช้สอนผู้เรียนตั้งแต่อายุ	 3-12	ปี	 เน้นการพัฒนาการ

ของเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 (International	 Baccalaureate	 Organization,	 2012)	

2)	ระดับกลาง	(Middle	Year	Program)	ซึ่งใช้สอนผู้เรียนตั้งแต่อายุ	11-16	ปีโดยเน้นให้ผู้เรียน

มีความคิดสร้างสรรค์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิดเป็นของตนเอง	 (International	 Baccalaureate	

Organization,	2014)	3)	ระดับอนุปริญญา	(Diploma	Program)	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงที่สุด

ในหลกัสตูรทัง้หมด	ส�าหรบัผู้เรยีนอายุระหว่าง	16-19	ปีทีเ่น้นการเรยีนต่อมหาวิทยาลยัโดยผู้เรยีนจะ

ต้องผ่านการเขียนเรียงความขนาดยาว	(The	Extended	Essay)	การพัฒนาทฤษฎีความรู้ด้วยตนเอง	

(Theory	of	Knowledge)	และกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์	การบริการสังคม	(Creative,	Action,	

Service)	 ที่ต้องจัดท�าโครงการเพื่อบริการชุมชนหรือเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น	 (The	 International	

Baccalaureate	Organization,	2014)	และ	4)	หลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ	(Career	Related	

Program)	 ที่เน้นการเข้าไปท�าอาชีพมากกว่าการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 (International	

Baccalaureate	 Organization,	 2015a)	 โดยทั้ง	 4	 หลักสูตรย่อยนี้ใช้พันธกิจร่วมกัน	 คือ	 “ความ

ต้องการในการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้	ช่างสังเกต	เพื่อสร้างโลกที่ดีและสงบสุขกว่า	ผ่านความเข้าใจ

และความเคารพในความแตกต่างด้านวัฒนธรรม	ซึ่งองค์การ	 International	Baccalaureate	ท�างาน

ร่วมกบัโรงเรยีนนานาชาติต่าง	ๆ 	รฐับาลของแต่ละประเทศ	และองค์การนานาชาติ	ทีจ่ะท�าให้หลกัสตูรการ

ศึกษาและการประเมนิผลเป็นท่ีหนึง่	เพือ่สร้างนกัเรยีนทัว่โลกให้เป็นผู้ต่ืนตัว	มคีวามรกัความชอบในการ

เรยีนรูต้ลอดชีวติ	และเข้าใจในความแตกต่างของผู้อ่ืน”	(The	International	Baccalaureate®,	2018)

	 แต่ถึงแม้หลักสูตร	 International	 Baccalaureate	 จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและ

ได้รบัการยอมรบัท่ีกว้างขวางในวงการการศึกษาโลกและคนทัว่ไป	แต่มกีารสือ่สารของหลกัสตูรบางแง่มมุ

ทีน่่าสงสยั	โดยเฉพาะอย่างยิง่การกล่าวอ้างถงึความต้องการช่วยเหลอืเพือ่นมนุษย์บนโลกอย่างไร้เง่ือนไข	

หรอืการศึกษาด้วยหลกัสตูร	International	Baccalaureate	เป็นทางเดียวเท่านัน้ทีจ่ะช่วยโลกให้ดีขึน้ได้	

ทัง้อาจมกีารสอดแทรกอุดมการณ์แบบตะวนัตกในหลกัสตูร	หรอืการใช้อ�านาจผ่านหลกัสตูรในการกดทบั

ความเป็นท้องถิ่นของผู้เรียนให้ดูเชยหรือไม่ทันสมัยเพื่อผลประโยชน์อ่ืน	 ๆ	 ของชาติมหาอ�านาจที่

สนับสนุนหลักสูตรนี้อยู่	 ซ่ึงการศึกษาในประเด็นเหล่าน้ีจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาแบบหลังนวสมัย	

(Postmodern)	ผ่านการอภิปรายเนื้อความที่ออกมาจากตัวองค์การเองโดยตรง	ขยี้เนื้อความเหล่านั้น

ให้หลุดออกจากมายาให้เห็นถึงความจริงอีกด้านที่ไม่ได้ถูกน�าเสนอไว้	 การวิเคราะห์การอภิปราย

ความจึงเป็นวธิทีีดี่ทีส่ดุในการตีแผ่ความหมายและจุดประสงค์ทีแ่ฝงอยูเ่บือ้งหลงัเพือ่เปิดโอกาสให้เกดิ

ความเข้าใจในการสื่อสารของหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น	
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วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ

	 1.	 เพือ่วเิคราะห์และแสวงหาองค์ประกอบแนวคิดของหลกัสตูร	International	Baccalaureate

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังและภาคปฏิบัติการของการอภิปรายความ	 รวมทั้งความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจที่สร้างความหมายและสืบทอดแนวคิดหลักสูตร	 International	 Baccalaureate

ยังคงธ�ารงอยู่ต่อไป

วิธีกำรศึกษำ

	 การศึกษาเรื่อง	 การอภิปรายความการสื่อสารหลักสูตร	 International	 Baccalaureate	

ของโรงเรียนนานาชาตินี้	 ผู้ศึกษาอาศัยการวิเคราะห์ใน	 3	 ส่วนดังนี้คือ	 1)	 การวิเคราะห์เนื้อความ	

(Textual	 Analysis)	 ผู้ศึกษาจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลในหลักสูตร	 International	 Baccalaureate	

และอภิปรายความส่วนวัจนภาษาจากเอกสารที่เป็นทางการของหลักสูตร	 2)	 การวิเคราะห์บริบทของ

เนื้อความ	 (Contextual	 Analysis)	 เป็นการศึกษานอกเหนือจากข้อมูลในหลักสูตรซ่ึงมีความหมาย

เกีย่วข้องหรอืสมัพนัธ์กับเนือ้หาของหลกัสตูร	โดยน�าเอาบรบิททีอ่ยูแ่วดล้อมเน้ือความนัน้	ๆ 	มาท�าการ

วิเคราะห์ด้วย	และ	3)	การวิเคราะห์สหบทของเนื้อความ	(Intertextual	Analysis)	ซึ่งเป็นการศึกษา

ทีเ่ลอืกเอาเนือ้ความทีเ่กีย่วข้องจากทีอ่ื่นมาใช้เปรยีบเทยีบ	สบืสาวราวเรือ่งถึงเน้ือความทีก่�าลงัศึกษาอยู่	

(Harty,	1985)	การอภปิรายความในการศกึษานี้เป็นการอภปิรายเนื้อความในแง่มุมด้านสังคมและวิถี

ปฏิบัติ	ซึ่งมองเนื้อความเป็นภาษาที่มีการปรับเปลี่ยน	มีความเป็นพลวัต	มีความหมายปรับเปลี่ยนได้

ท่ามกลางอันตรกิริยากับสังคมและวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรม	 (อุษา	 รุ่งโรจน์การค้า,	 2556,	 p.	 57)

โดยตัวบทที่ใช้ในการวิเคราะห์การอภิปรายความในงานศึกษาช้ินนี้	 คือเอกสารอย่างเป็นทางการของ

หลักสูตร	International	Baccalaureate	ที่อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์	โปสเตอร์	แผ่นพับ	ไฟล์วิดีโอและ

เว็บบล็อก	

	 การวิเคราะห์เนื้อความเหล่านี้ให้ได้องค์ข้อมูล	(Corpus)	แต่ละหน่วยโดยใช้วิธีการอภิปราย

ความ	จะแตกต่างจากแบบนวสมัย	(Modernism)	ที่เน้นผู้ส่งสาร	(Sender)	เป็นหลัก	การศึกษาแบบ

หลังนวสมัยจะเน้นความส�าคัญของผู้รับสาร	 (Receiver)	 ในการตีความเนื้อความท่ีถูกส่งออกมา	

เนื้อความจากผู้ประพันธ์จะถูกตีความโดยใช้มุมมองจากผู้รับสารที่รับรู้เนื้อความนั้น	ๆ	โดยไม่สนใจว่า

ผู้ประพันธ์นั้นต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อความว่าเป็นอย่างไร	ผู้รับสารจะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในการแปล

ความหมายโดยจะใช้การตีความตามกรอบความรู้ของตนเอง	 ผู้ประพันธ์หรือผู้ส่งสารจะเป็นเพียง

แค่ผู้คัดกรองความหมายต่าง	 ๆ	 ของการอภิปรายความเท่านั้น	 แต่ไม่ได้สร้างความหมายที่เป็นสากล

ขึ้นมา	 ในทางกลับกันผู้รับสารจะเป็นผู้ถอดรหัสและให้ความหมายกับเนื้อความที่สอดคล้องกับ

มโนทัศน์ของตัวเอง	(องอาจ	สิงห์ล�าพอง,	2557,	p.	65)
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	 ในการอภิปรายความ	 ผู้รับสารจะใช้ความรู้ในสาขาที่แตกต่างกัน	 (Interdisciplinary)	 เข้า

ท�าการอภิปรายเพื่อให้เข้าถึงความหมายของแต่ละองค์ข้อมูลให้ได้ลึกซึ้งที่สุด	องค์ข้อมูลที่ถูกตีความ

นัน้ไม่มคีวามหมายจ�ากัดตายตัวแต่มคีวามหมายทีอ้่างอิงในเรือ่งของอ�านาจและสถานการณ์ของสงัคม

ทีส่ะท้อนปรากฏการณ์ทีอ่ยูใ่นเนือ้หาเรือ่งราวนัน้	ๆ 	(สรุพงษ์	โสธนะเสถยีร,	2554)	การอภิปรายความ

จงึเป็นวธิกีารศึกษาทีม่ศัีกยภาพในการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านซ่ึงถือว่าเป็นผู้ทรงสทิธิใ์นการตีความตามตัว

บท	ผ่านภาษาทีม่คีวามลืน่ไหล	มพีลวตัในสงัคมและวธิปีฏิบติัทางวฒันธรรมทีช่่วยให้มองข้ามผ่านมายา

ที่หล่อหลอมผู้ประพันธ์ให้เห็นถึงเนื้อแท้ของความหมายที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวบทนั้น	ๆ	ได้	

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ

	 ผู้ศึกษาได้ใช้การอภิปรายความหลกัสตูร	International	Baccalaureate	ในโรงเรยีนนานาชาติ

โดยใช้มมุมองด้านอ�านาจและการวิเคราะห์การอภิปรายความเชิงวพิากย์แบบวงศาวทิยา	ซ่ึงต้องท�าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด	3	องค์ประกอบร่วมกันคือ	เนื้อความ	ภาคปฏิบัติการของการอภิปราย

ความ	และอันตรกิริยาทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง	โดยจะมีขั้นตอนและวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาดังต่อไปนี้

	 1.	รวบรวมและคัดเลือกข้อมูลของหลักสูตร	 International	 Baccalaureate	 จากเอกสาร

อย่างเป็นทางการขององค์การที่เปิดเผยต่อสาธารณะ	เพื่อน�ามาเป็นเนื้อความ	(Text)	ในการวิเคราะห์	

	 2.	สรุปเนื้อหาใจความของหลักสูตรที่เป็นประเด็นส�าคัญในการสื่อออกไปต่อสาธารณะ	และ

หาแก่น	(Theme)	ทีเ่ป็นความคิดตัวแทน	ซ่ึงข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของการพบใจความซ�า้	ๆ 	(Repetition)	

การมีลักษณะร่วมกัน	(Commonality)	และความสม�่าเสมอในการค้นพบ	(Stability)	จนเพียงพอใน

การน�ามาเป็นตัวแทนในการจัดองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมได้	

	 3.	วิเคราะห์เนื้อความ	 พร้อมทั้งบริบทและสหบท	 สืบสาว	 ค้นหาถึงร่องรอยและรากเหง้า

ขององค์ความรู้เหล่านั้น	เพื่อแจงถึงที่มา	การสถาปนาความรู้	ความจริงอื่นที่อาจถูกปิดทับหรือปิดกั้น	

	 4.	 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของชุดปฏิบัติการของการอภิปรายความความรู้เหล่านี้

ที่สร้างกรอบจินตนาการให้ตัวมันเองในสังคม

ผลกำรศึกษำ

	 ผลกำรวิเครำะห์และแสวงหำองค์ประกอบแนวคิดของหลักสูตร	 International

Baccalaureate

	 การอภิปรายความนี้ใช้เนื้อความที่น�าเสนอในหลักสูตรซ่ึงรวมถึงหลักสูตรย่อยทั้งหมด	 4	
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หลักสูตร	คือ	Primary	Year	Program,	Middle	Year	Program,	Diploma	Program	และ	Career	

Related	Program	โดยสามารถวิเคราะห์และแสวงหาองค์ความรูท้ีป่ระกอบรวมเป็นเนือ้ความหลกัสตูร

ได้	 2	 องค์ประกอบคือ	 การเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนในแบบสากล	 (International	Mindedness)	 และ

การศึกษาเพื่อโลกที่ดีขึ้น	(Better	Education	for	Better	World)

 1.	กำรเปิดใจยอมรับผู้อื่นในแบบสำกล	(International	Mindedness)

	 องค์ความรูแ้รกของการสือ่สารหลกัสตูร	International	Baccalaureate	คือ	การเปิดใจยอมรบั

ผูอ้ืน่ในแบบสากล	(International	Mindedness)	ซึง่องค์การเนน้ย�้าอยา่งสม�่าเสมอและเปน็หัวใจของ

เนือ้ความทัง้หมดในการสือ่สารของหลกัสตูร	ซ่ึงแท้จรงิแล้วนัน้แนวคิดเรือ่ง	International	Mindedness	

ไม่ได้มคี�านยิามทีชั่ดเจนเพราะมนัเกีย่วข้องกบัแนวคิดอ่ืน	ๆ 	อีกมากมาย	เช่น	เรือ่งการศึกษานานาชาติ	

พหุวัฒนธรรม	 และเรื่องความเคารพและยอมรับผู้อ่ืน	 แต่โดยทั่วไปแล้วค�าว่า	 International

Mindedness	หมายถึง	การท�าความเข้าใจผู้อ่ืนทีไ่ม่เหมอืนตนเอง	การเคารพแนวคิดและการปฏิบติัของ

คนเหล่านั้นด้วยความไม่มีอคติ	ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดหลักสูตรนานาชาติ	(International	

Education)	 โดยมีความหมายเกี่ยวข้องกันคือ	 การศึกษานานาชาติจะประสบความส�าเร็จถ้าผู้เรียน

สามารถท�าความเข้าใจความแตกต่างของผู้อ่ืน	ให้ความเคารพกันและกัน	ก้าวข้ามผ่านอคติต่าง	ๆ 	และ

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้	(Hughes,	2014,	p.	401)

	 ผลการศึกษาพบว่าการเปิดใจในแบบสากล	 (International	 Mindedness)	 มีรากฐานจาก

ศาสนา	ความพยายามเปิดใจยอมรบัความแตกต่างของผู้อ่ืนนัน้มมีาต้ังแต่ยคุโบราณ	ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ี

มีอยู่ในปรัชญาของหลายศาสนา	 อย่างในประเทศจีน	 นักปราชญ์ขงจื้อสอนถึงการปฏิบัติตนต่อเพื่อน

มนษุย์อย่างมมีนษุยธรรม	การเคารพผู้อ่ืน	และการด�าเนนิชีวติอย่างมศีีลธรรม	เน่ืองจากผู้อ่ืนมพีืน้ฐาน

ชีวิตต่างจากตนเลยท�าให้กรอบความคิดไม่เหมือนกัน	 ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจกันและง่ายที่จะเกิด

ความขดัแย้ง	(Ian	Hill,	2015,	p.	29)	การเริม่ต้นเปิดใจยอมรบัในความต่างจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

และเคารพในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน	 แนวคิดนี้มีส่วนหลักที่ตรงกับค�าสอนในศาสนาคริสต์ที่เน้นไปที่

พฤติกรรมมนษุย์โดยสอนให้มนษุย์เข้าใจกนั	รกักัน	รกัผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง	มนษุยธรรมในครสิต์ศาสนา

มาจากความเช่ือทีว่่าพระเจ้าสร้างมนษุย์ให้มศัีกด์ิศรแีละมคุีณค่าในตัวเอง	โดยให้มนุษย์มคีวามเท่าเทยีม

กันทั้งหมด	(กล่าวใน	Matthew	5:43-44,	The	Holy	Bible,	2008)	(The	Holy	Bible,	1976)

ดังนั้นคริสต์ศาสนิกชนจึงยึดถือเรื่องความเคารพซึ่งกันและกัน	 ไม่มีใครต�่าต้อยหรือสูงกว่าใคร	 ทั้งใน

คัมภีร์ศาสนาไบเบิล้กแ็สดงถึงความมมีนษุยธรรมผ่านเรือ่งราวทีพ่ระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาไถ่บาปให้มนษุย์	

ทัง้ยงัถกูตรงึกางเขนเพือ่ไถ่บาปให้แก่มนษุย์อีกด้วย	ซ่ึงค�าสอนเหล่านีแ้สดงถงึความรกัต่อเพือ่นมนษุย์

มากกว่าความรักในตัวเองเสียอีก	ในศาสนาอิสลามก็เช่นกัน	พระเจ้าอัลเลาะห์ส่งมุฮัมหมัดมาสั่งสอน

ความประพฤติให้กับมนุษย์โลกและยังมีหลักฐานค�าสอนในคัมภีร์อัลกุรอานว่า	 ให้เคารพต่อผู้อื่นโดย
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ไม่สนใจศาสนาของพวกเขาและไม่มวีฒันธรรมหรอืชนชาติใดเหนอืกว่ากนั	มข้ีอความค�าสอนให้มสุลมิ

ทั่วโลกมอบความรักให้แก่กันเพื่อสร้างความสงบสุขกับโลก	(Qureshi,	2014)	หากพิจารณาดูแล้วจะ

พบว่าแนวคิดเรื่องการเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนเข้ามาน้ันมีอยู่ในค�าสอนของเกือบทุกศาสนาที่ต้องการให้

มนษุย์ไม่แบ่งแยกกัน	ไม่ขดัแย้งซ่ึงกันและกัน	มคีวามเป็นอันหนึง่อันเดียวโดยให้ละทิง้อคติของตนเอง

แต่ให้รักเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน	 การน�าเอาแนวคิดเหล่านี้ที่มีรากฐานจากศาสนามาเป็นพื้นฐาน

ในการสื่อสารหลักสูตร	 International	 Baccalaureate	 ผ่านพันธกิจ	 ช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงจิตใจ

คนมากขึ้น	 ท�าให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ	 เป็นมิตรกับทุกกลุ่มคน	 ท�าให้การสื่อสารหลักสูตร

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 การเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนในแบบสากล	 (International	 Mindedness)

เป็นหนึ่งในทักษะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบประชากรโลก	 (Cosmopolitan)	 สัญชาตญาณมนุษย์

ทั่วไปเต็มไปด้วยอารมณ์และอคติต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่เหมือนกับตน	 ท�าให้มนุษย์ขาดทักษะการเปิดใจน้ี	

แต่ก็มีหลายบุคคลที่พัฒนาทักษะนี้และสามารถเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนได้โดยไร้อคติ	 ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ี

จะมีบุคลิกลักษณะแบบประชากรโลกคือไม่ยึดติดกับชาติพันธุ	์ วัฒนธรรม	 หรือภาษาของตนเอง	 ใน

ประวัติศาสตร์โลก	 นักปราชญ์สมัยกรีกโบราณ	 ดีโอไจเนียส	 แห่งเมืองซีโนป	 เป็นคนแรกท่ีแสดงถึง

ความเป็นประชากรโลกโดยประกาศตนเองต่อผู้คนที่สอบถามถึงพื้นเพของท่านว่า	 ท่านไม่ได้เป็นคน

จากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ท่านเป็นพลเมืองของทุกที่	 ท่านเป็นประชากรโลก	 (Kleingeld	&	Brown,	

2014)	 โสกราติส	 นักปราชญ์ชาวกรีกช่ือดังก็เช่นกันที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกความเป็นประชากรโลก

โดยการเฟ้นหาผู้คนจากหลากหลายที่ในการตอบโต้สนทนาเชิงปรัชญา	ทั้งทาส	ผู้อพยพ	ผู้คนนอกถิ่น	

เพื่อท�าความเข้าใจและเปิดรับมุมมองของคนเหล่าน้ันจากค�าถาม-ตอบโดยไม่มีความรังเกียจใด

ความหมายของประชากรโลกในยคุรูแ้จ้ง	(Enlightenment)	คือการเปิดใจยอมรบับคุคลอ่ืนคนต่างพืน้ที่

เข้ามาโดยไม่มกีารแบ่งแยก	พึง่พาอาศัยกนัเพือ่ความอยูร่อดตามทฤษฎีกฎธรรมชาติทีต้่องการรวมกลุม่

เพื่อต่อต้านภัยธรรมชาติหรือสัตว์ป่า	(Kleingeld	&	Brown,	2014)	และไม่ยึดติดอยู่กับพื้นที่หรือ

ประเทศตนเองแต่เป็นการเดินทางเสาะแสวงหาไปที่ต่าง	ๆ 	เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมหรือหาประสบการณ์

ใหม	่ รวมไปถึงการเจรจาการค้าธุรกิจกับผู้คนที่ไม่ใช่เผ่าหรือพรรคพวกตนเอง	 ซ่ึงเมื่อคนที่เข้าไปใหม่

กับคนท้องถิ่นมีประโยชน์ร่วมกัน	 ก็เกิดการเปิดใจยอมรับกันและกันได้	 หรืออาจพูดได้ว่าการที่คน

จากต่างพื้นฐาน	 ต่างวัฒนธรรม	 จะยอมเปิดใจให้กันกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีพื้นที่ตายตัว	 เป็น

ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะที่ไหนมีประโยชน์	 ที่นั่นก็สามารถร่วมกลุ่มกันได้	 ทั้งนี้

การเปิดใจของแต่ละบุคคลก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	คนจากประเทศที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจก็ย่อม

ได้รับความนับถือมากกว่าคนจากประเทศก�าลังพัฒนา	หรือคนจากประเทศที่มีทรัพยากรมากก็ย่อมน่า

สนใจกว่าคนจากประเทศทีแ่ห้งแล้งทรุกนัดาน	ความน่าสนใจหรอืความพเิศษเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้ผู้อื่นอยากเปิดใจคบค้าสมาคมด้วย	 สถานะของพาสปอร์ตเป็นอีกเครื่องชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่า	
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คนที่ถือประเทศใดได้รับการต้อนรับมากกว่ากัน	 นอกจากปัจจัยทางสังคมแล้วการเปิดใจยอมรับผู้อ่ืน

ก็ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ	เช่น	ชาวยุโรปผิวขาวมักจะได้รับการต้อนรับมากกว่าชนเชื้อชาติอื่น	ๆ	เนื่องด้วย

มายาคติที่ว่าคนผิวขาวเป็นคนที่มีสติปัญญาสูง	 ฉลาด	 (Southern	 Law	 Poverty	 Center,	 2017)

ส่วนหนึ่งก็อิงมาจากประวัติศาสตร์ชาติที่ได้รับชัยชนะจากสงคราม	 หรือคนผิวด�ามักถูกมองว่ามาจาก

ชนเผ่าที่มีความป่าเถื่อน	 ไม่ศิวิไลซ์และส่วนใหญ่ถูกน�าไปเป็นทาส	 เป็นต้น	 กรอบจินตนาการเหล่านี้

ท�าให้เกดิภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกันระหว่างบคุคล	ซ่ึงการจะเปิดใจยอมรบัผู้อ่ืนได้นัน้ต้องฝึกฝน	ท�าความ

เข้าใจเพือ่ก้าวข้ามผ่านอคติของตนเองให้ได้	ซ่ึงวิธทีีดี่ทีส่ดุนัน่ก็คือการเดินทางออกไปจากพืน้ท่ีของกลุม่

ตนเอง	 เพื่อไปท�าความรู้จักกับคนใหม่	 ๆ	 คลุกคลีกับคนที่มีวัฒนธรรมและทัศนคติที่ต่างจากตนเอง

เรยีนรูค้วามแตกต่างและเรยีนรูท้ีจ่ะเคารพซ่ึงกนัและกนั	ดังนัน้ผู้ทีเ่ดินทางไปพบปะผู้คน	ไม่ถอืตนเองว่า

เป็นคนชาตใิดและมีลักษณะเป็นประชากรโลกจึงมีโอกาสที่จะเรียนรู้ผู้อื่นมากกว่า	เข้าใจผู้อื่นมากกว่า	

และเคารพคนอ่ืนมากกว่า	 ซ่ึงลักษณะการเรียนรู ้เหล่านี้ถูกออกแบบและสื่อสารไว้ในหลักสูตร

International	 Baccalaureate	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกในการเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนในแบบสากลและเป็น

ประชากรโลกที่มีคุณภาพในอนาคตดังที่หลักสูตรต้องการ	 (International	 Baccalaureate	

Organization,	2015b)

	 นอกจากนี้	ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทักษะพหุภาษาเป็นกุญแจที่ช่วยในการเปิดใจยอมรับ

ผู้อื่นและท�าให้ผู้อื่นเปิดใจยอมรับเราเช่นกัน	ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ท�าให้คนท้องถิ่นและคนต่างถิ่น

พบเจอกนั	เกดิความจ�าเป็นในการสือ่สารกบัผู้อ่ืน	ได้เรยีนรูค่้านยิม	วฒันธรรมและแนวคิดทีต่่างจากตน

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องท�าความรูจ้กัภาษาใหม่ทีไ่ม่คุ้นเคย	ภาษาเป็นเครื่องมือส�าคญัทีใ่ช้ในการสือ่สาร

โดยแรกเริ่มนั้นภาษาถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารกันภายในเผ่าหรือภายในกลุ่มเดียวกันเอง	 ซ่ึงภาษา

มีลักษณะพิเศษคือมันไม่ได้เป็นแค่วิธีท่ีใช้สื่อสารเท่านั้น	 แต่มันยังบรรจุค่านิยม	 แนวคิดของสังคม	

รวมไปถึงวิถีชีวิตพื้นฐานของกลุ่มคนที่ใช้	(Lera	Boroditsky,	2017)	องค์ประกอบต่าง	ๆ	ของภาษา

ก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชนชาติ	เช่น	พยัญชนะในภาษาไทย	ร.เรือ	ก็สะท้อนถึงพื้นที่อยู่อาศัยและ

วิถีการสัญจรของคนไทยในสมัยโบราณที่เต็มไปด้วยคู	คลอง	แม่น�้า	หรือ	ณ.เณร	ที่สะท้อนถึงความ

ศรัทธาในศาสนาพุทธและความส�าคัญของศาสนาที่มีต่อเด็กและชุมชน	 ในส่วนของไวยากรณ์ภาษา

ก็เช่นกันที่สามารถใช้บ่งบอกความเจาะจงทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ได้	 เช่น	 การจัดเรียงประโยค

ตามเวลาก่อนหลัง	หรือการใช้ค�าพูดพิเศษที่เฉพาะเจาะจง	เช่น	ในภาษาจีนจะมีการใช้ค�าเฉพาะที่แยก

กันชัดเจนของคนในครอบครัวและเครือญาติเพื่อเน้นความส�าคัญเป็นรายบุคคลไป	 (Evans,	 2015)	

ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาที่ต่างไปจึงช่วยท�าให้เข้าใจและเข้าถึงค่านิยม	วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชาติ

ทีต่่างไปจากตนได้	และหากย่ิงรูภ้าษาต่าง	ๆ 	มากเท่าใด	กย็ิง่ท�าให้เข้าใจกลุม่คนทีแ่ตกต่างจากตนมากขึน้

เท่านั้น	 ดังที่กล่าวมาภาษาเป็นวิธีที่ใช้สื่อสารกันภายในกลุ่ม	 ดังนั้นผู้ที่รู ้และสามารถใช้ภาษาได้
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หลากหลายหรือพหุภาษาก็ท�าให้ผู้นั้นสามารถสื่อสารกับกลุ่มหลายกลุ่มได้	 คนที่มีทักษะพหุภาษา

เหล่านี้จะได้รับการต้อนรับและเปิดใจจากกลุ่มคนต่าง	ๆ 	มากกว่าคนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว	

อาจกล่าวได้ว่า	 ภาษาคือกุญแจที่จะท�าให้เข้าไปรู้จักและเข้าใจกลุ่มคนใหม่	 ๆ	 ที่ต่างจากตนและเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้กลุ่มคนเหล่านั้นเปิดใจในการสร้างสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารทางภาษา	 นอกจากนี้

ผู้ทีส่ือ่สารได้หลายภาษา	(Polygot)	จะกลายเป็นคนทีน่่าสนใจในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ด้วยเพราะสามารถ

เป็นตัวกลางท่ีเช่ือมโยงการสือ่สารของกลุม่คนทีแ่ตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกันได้	เช่น	พระนางคลโีอพตัรา	

ฟิโลปาตอร์ที่	7	ซึ่งมีความรู้แตกฉานด้านภาษาถึง	14	ภาษา	พระนางมีชื่อเสียงและเป็นที่จดจ�าเพราะมี

ความสามารถทางด้านการเมอืงและใช้ความรูด้้านพหภุาษาในการติดต่อเจรจากบัหวัเมอืงเลก็	ๆ 	ซ่ึงจาก

ท่าททีีเ่ป็นปฏิปักษ์หรอืศัตร	ูกย็อมเปิดใจรบัฟังข้อเสนอทางการเมอืงต่าง	ๆ 	ของพระนาง	ท�าให้อาณาจักร

ของพระนางขยายกว้างขวางออกไปได้ง่ายขึ้น	(Encyclopedia	Britannica,	2018a)	ผู้ขาดทักษะพหุ

ภาษาและอยู่แค่ในกลุ่มตนเองจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าสนใจจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย	ทั้งยังอาจถูกมอง

ในแง่ลบว่าไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับผู้อ่ืน	เช่น	ประเทศญ่ีปุน่ช่วงยคุก่อนเมจิทีม่นีโยบายปิดประเทศ	

ท�าให้ประชาคมโลกมองว่าไม่อยากคบค้าสมาคมกบัใคร	จนสหรฐัอเมรกิาผู้ซ่ึงต้องการเข้าไปค้าขายและ

หาผลประโยชน์ก็กดดันให้เปิดประเทศ	หากไม่เปิดจะมีการคว�่าบาตรต่าง	ๆ 	ท�าให้ประเทศญี่ปุ่นจ�าเป็น

ต้องยอมรบัการเข้ามาของต่างชาติด้วยความไม่เต็มใจ	จะเหน็ได้จากการอภิปรายความแล้วว่า	ทกัษะพหุ

ภาษามส่ีวนส�าคัญในการท�าให้เราเปิดใจยอมรบัผู้อ่ืนและในขณะเดียวกนักท็�าให้ผู้อ่ืนเปิดใจยอมรบัเรา

ด้วยเช่นกนั	การท�าความเข้าใจและฝึกฝนทกัษะพหภุาษาเป็นอีกหน่ึงประเด็นทีห่ลกัสตูร	International	

Baccalaureate	ตระหนกัถงึความส�าคัญและต้องการสือ่สารออกไปเพือ่ผลติประชากรโลกทีม่คุีณภาพ

 2.	กำรศึกษำเพื่อโลกที่ดีกว่ำเดิม	(Education	for	a	Better	World)	

	 องค์ความรู้ที่สองของการสื่อสารหลักสูตร	International	Baccalaureate	คือ	การศึกษาเพื่อ

โลกที่ดีกว่าเดิม	(Education	for	a	Better	World)	โดยองค์การใช้ประเด็นนี้เป็นจุดมุ่งหมายหลักใน

การสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของหลักสูตร	 โดยแนวคิดโลกที่ดีกว่าเดิมหรือ

โลกในอุดมคตินี้ไม่ได้เพิ่งเกิดข้ึนระหว่างช่วงออกแบบหลักสูตร	 แต่เป็นแนวคิดที่มีมาต้ังแต่สมัยกรีก

โบราณ	 เพลโตเคยกล่าวไว้ในหนังสือ	 Republic	 ว่า	 การแบ่งสัดส่วนชนช้ันในสังคมจะสร้างโลกที่

เหมาะสมและน่าอยู่ได้ส�าเร็จ	 มีงานเขียน	 นวนิยายต่าง	 ๆ	 กล่าวถึงโลกสมบูรณ์แบบหรือ	 (Utopia)

ที่การด�าเนินชีวิตของมนุษย์มีความสุข	 มีความสมดุลและเท่าเทียมกัน	 มีการสร้างและใช้เทคโนโลยี

วิทยาการต่าง	ๆ	ในการอ�านวยความสะดวกท�าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น	เช่น	เทคโนโลยีชะลอ

ความแก่	 หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้ดีขึ้น	 หากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมที่มี

โทษ	 หากมนุษย์ท่ีมีความเห็นแก่ตัวน�าสิ่งเหล่านี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง	 แทนที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นกลับ

ท�าให้โลกแย่และเลวร้ายลงกว่าเดิม	 เช่น	การเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 สงคราม	การเอาเปรียบมนุษย์
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ด้วยกันเอง	ดังนั้นแม้เทคโนโลยีหรือตัวช่วยต่าง	ๆ	จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด	หากความคิดของ

มนษุย์ยงัไม่สามารถปรบัให้มคีวามสอดคล้องกนั	เคารพซ่ึงกนัและกนั	กไ็ม่สามารถสร้างโลกทีน่่าอยูไ่ด้

ดังนั้นแท้จริงแล้วกุญแจส�าคัญที่สุดในการท�าให้โลกดีขึ้นได้นั้นคือการปรับความคิดของมนุษย์ด้วย

กันเอง	 และวิธีที่มีศักยภาพที่สุดคือการใช้การศึกษาในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์	 (Paradigm)	

ของมนุษย์ให้มีความรักซ่ึงกันและกัน	 ละทิ้งอคติและเคารพในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์	 ซ่ึง

หลกัสตูร	International	Baccalaureate	นี	้ถกูออกแบบไว้เพือ่รองรบัและสนบัสนุนการปรบัเปลีย่นเหล่าน้ี

ของเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นประชากรโลกในอนาคต	

	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารากฐานแนวคิดการศึกษาเพื่อโลกที่ดีกว่าของหลักสูตร

International	Baccalaureate	เป็นผลมาจากการศึกษาแบบหัวก้าวหน้า	(Progressive	Education)	ที่

ต่อต้านการศึกษาแบบดั้งเดิม	 (Traditional	Education)	 โดยเห็นว่าการศึกษาแบบเดิมนั้นมีที่มาจาก

การศึกษาศาสนาท�าให้มีระบบระเบียบเข้มงวดในการปฏิบัติ	 เน้นการท่องจ�าเพราะต้องใช้ในการสวด

พระคมัภรี์	(Reese,	2001)	เมื่อเข้ามาสู่ยุคทหารรุ่งเรืองก็เตมิแนวคดิเรื่องการเป็นอนัหนึ่งอันเดยีวกัน	

เช่น	 การบังคับให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนแบบเดียวกัน	 การตัดทรงผมเหมือนกัน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การปฏิบัติต่อผู้อาวุโสที่ต้องรับฟัง	 มีวินัยและปฏิบัติตามอย่างไม่มีเง่ือนไข	 สิ่งเหล่าน้ีท�าให้การศึกษา

ล้มเหลว	ผู้จบจากระบบการศึกษาไม่สามารถน�ามาปฏิบติัจรงิในโลกยุคใหม่ได้	การศึกษาแบบหวัก้าวหน้า

น�าโดยกลุ่มนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาและ	จอห์น	ดิวอี้	ต้องการปฏิรูปการศึกษาเสียใหม่ให้ทันสมัย

และตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป	 โดยเห็นว่ามนุษย์มีศักยภาพในตนเองที่จะคิดและกระท�าสิ่งต่าง	 ๆ

เพื่อพัฒนาตนเองได้	 ไม่จ�าเป็นต้องให้ใครมาสั่งหรืออยู่ภายใต้กฎใด	 ๆ	 (The	 University	 of	

Vermont,	 2002)	 ท�าให้การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดี	 โรงเรียน

นานาชาติหลายแห่งน�าแนวการศึกษาแบบหัวก้าวหน้านี้ไปปรับใช้	 นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน	

สร้างประสบการณ์ตรงและมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น	 ท�าให้เกิดการเรียนแบบปฏิบัติจริงโดยให้

ครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการเรียนเท่าน้ัน	 ดังน้ันอ�านาจจึงตกอยู่กับผู้เรียนและกลายเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้	 การศึกษาแบบหัวสมัยใหม่จึงเป็นการศึกษาที่ช่วยท�าให้โลกดีขึ้น	 และ

หลักสูตร	International	Baccalaureate	ได้น�าเอาหลักการนี้มาใช้พัฒนาหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

ปัจจุบัน	

	 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาเพื่อโลกและหลักสูตร	International	Baccalaureate	ให้ความ

ส�าคัญแก่ผู้เรยีนซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนเหมอืนกัน	เด็กถือว่าเป็นทรพัยากรส�าคัญของประเทศและเป็น

สิ่งที่ต้องลงทุนเพื่อเสริมสร้างอนาคตของชาติ	 เด็กที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถท�าให้

ประเทศเจรญิเติบโตและแขง็แกร่งในประชาคมโลก	การศึกษาเพือ่โลกจึงเป็นการศึกษาทีเ่น้นให้เด็กเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ซ่ึงแตกต่างจากสังคมในโลกทัศน์เดิมที่เด็กถูกมองว่าเป็นตราบาปของสังคม	 ซ่ึง
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เกดิจากการตีความในคัมภีร์ศาสนาครสิต์เนือ่งจากเด็กมบีาปติดตัวแต่ก�าเนดิจากเรือ่งเล่าของอดัมและ

อีฟทีถ่กูลงโทษให้ออกจากสวนอีเดนและให้ลกูหลานมบีาปผิดติดตัวมา	(Genesis	2:4-3:24,	The	Holy	

Bible,	1976)	เด็กในอดีตจงึไม่มบีทบาทและไม่สามารถเรยีกร้องอะไรกบัสงัคมได้	หากแต่ต่อมาความ

เชื่อศาสนาถูกท้าทายด้วยวิทยาศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการน�าเสนอทฤษฎีของชาร์ล	ดาร์วิน	

เกีย่วกบัการวิวฒันาการของมนษุย์	ท�าให้ผู้คนละทิง้ความเช่ือเรือ่งอดัมและอีฟและเคร่งศาสนาน้อยลง	

ประจวบกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่า	 ผู้หญิงที่มีบุตรหลายคนเสี่ยงในการเสียชีวิตสูง	 โดยมี

ทางเลือกในการคุมก�าเนิดหรือท�าแท้งซ่ึงคนยอมรับมากขึ้น	 (Encyclopedia	 Britannica,	 2018b)

ปัจจัยเหล่านีท้�าให้ผู้ปกครองลดขนาดของครอบครวัโดยมบีตุรน้อยลง	และเมือ่มบีตุรน้อยลงผู้ปกครอง

ก็มีเวลาเลี้ยงดูเอาใจใส่มากขึ้นตามไปด้วย	 ท�าให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น	 ปรากฏการณ์น้ี

ท�าให้การอภิปรายความเกีย่วกบัเด็กเปลีย่นไป	ผู้ปกครองตามใจเด็กมากขึน้และให้อ�านาจการตัดสนิใจ

ในการเรียนขึ้นอยู่กับเด็ก	 ผู้เรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมีอ�านาจในการเลือกเรียนในสิ่ง

ที่อยากรู้	 กระแสยุคโรแมนติกที่กลับมาใหม่ยิ่งท�าให้เด็กมีอ�านาจมากขึ้นไปกว่าเดิม	 เด็กกลายเป็น

สญัลกัษณ์ของความอิสระเสร	ีความคิดสร้างสรรค์	เป็นความบรสิทุธิท์ีย่งัไม่ถกูเจือปนจากความช่ัวร้าย

จากสังคม	 (Bettina	Kümmerling-Meibauer,	 2008)	 มีงานเขียนและวรรณกรรมมากมายที่เสนอ
ภาพเด็กที่มีความไม่ประสีประสา	 โดนเอาเปรียบจากผู้ใหญ่และคนในสังคม	 เช่น	 การใช้แรงงานเด็ก	

ท�าให้สังคมต่างหากที่ต้องดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากขึ้น	 หลักสูตร	 International	 Baccalaureate	 ใช้

รูปแบบการศึกษาหัวก้าวหน้าในการออกแบบหลักสูตร	 ดังนั้นหลักสูตรจึงให้อ�านาจแก่ผู้เรียนในการ

เลือกสิ่งที่ต้องการเรียน	 ให้อิสระในการเขียนเรียงความและท�าโครงงานต่าง	 ๆ	 ตามที่ต้องการตาม

แนวทางที่หลักสูตรวางไว้	 และแนวคิดเหล่าน้ีได้ถูกสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนตามเอกสารทางการ

ต่าง	ๆ	ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

	 ผลกำรวิเครำะห์เบื้องหลังและภำคปฏิบัติของกำรอภิปรำยควำมหลักสูตร	International

Baccalaureate	

	 สิ่งที่องค์การ	International	Baccalaureate	ต้องการสื่อสารจากหลักสูตรคือ	ความพยายาม

ให้แต่ละบุคคลที่มีพื้นฐานแตกต่างกันท�าความเข้าใจและเคารพซึ่งกันละกัน	และต้องการให้หลักสูตร

การศึกษาแบบกระบวนทัศน์ใหม่นี้ช่วยท�าให้โลกดีขึ้นและสงบสุขมากขึ้น	ในการที่จะประสบผลส�าเร็จ

ในทั้งสองส่วนนี้ได้	 ผู้เรียนจะต้องเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนในแบบสากล	 (International	 Mindedness)

ให้ได้เสียก่อน	 ซ่ึงทักษะนี้ไม่สามารถท�าได้ง่ายเพราะมันขัดแย้งกับสัญชาตญาณมนุษย์ที่จะไม่ยอมรับ

ผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเองและเอาตนเองเป็นใหญ่จึงก่อให้เกิดสงครามน�ามาซ่ึงปัญหาร้ายแรงต่าง	 ๆ

แต่หากให้การศึกษาทีเ่หมาะสมจะช่วยปรบัทศันะของผู้เรยีนให้เข้าใจผู้อ่ืนมากขึน้	ซ่ึงกจ็ะช่วยลดความ

ขัดแย้งและปรับมุมมองต่าง	 ๆ	 ให้คนต้ังแต่ชุมชนขนาดเล็กไปถึงประชาคมโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
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ความสุข	 ซ่ึงการศึกษาแบบกระบวนทัศน์ใหม่นี้จะช่วยท�าให้โลกดีขึ้นกว่าเดิม	 (Education	 for	 a

Better	World)	

	 แนวคิดโดยรวมของหลักสูตรที่สื่อสารออกไปได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 มีผู้คนมากมาย

สนบัสนนุแนวคิดการศึกษากระบวนทศัน์ใหม่น้ี	แต่แท้จรงิแล้วเบ้ืองหลงัทีท่�าให้การสือ่สารการอภิปราย

ความหลักสูตรเป็นที่กล่าวถึงมายาวนานจนปัจจุบันไม่ใช่มาจากตัวหลักสูตรหรือภาษาที่น�ามาใช้	 แต่

เป็นเพราะบริบทล้อมรอบและผู้อ่ืนท่ีให้อ�านาจแก่หลักสูตร	 ในประชาคมโลกมีการอภิปรายความ	

(Discourse)	ทีโ่หมกระหน�า่ถงึความช่ัวร้ายและผลกระทบจากสงครามอย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานต้ังแต่สงครามโลกครัง้ที	่1	จนถึงปัจจุบนั	ทัง้จากประเทศมหาอ�านาจและองค์การนานาชาติต่าง	ๆ 	

เช่นองค์การสหประชาชาติ	ท�าให้ผู้คนรบัรู	้ตระหนกั	ซ่ึงต่างก็หวาดกลวัและเขด็ขยาดกับสงคราม	และ

พยายามต่อต้านชนวนเหตุของสงครามอย่างสุดความสามารถโดยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก	 สิ่งเหล่านี้

ท�าให้การสื่อสารการอภิปรายความหลักสูตร	International	Baccalaureate	ที่ประกาศว่าสามารถช่วย

ท�าให้คนเคารพกันและท�าให้โลกดีขึน้ได้	ทรงอ�านาจและเป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก	ผู้คนยอมทุกอย่างท่ีจะ

ป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ด่ังเช่นสงครามโลก	ทีค่ร่าและท�าลายชีวติของคนกว่าครึง่ค่อนโลก	หลกัสตูร	

International	 Baccalaureate	 จึงกลายเป็นค�าตอบที่ดีที่สุดในการขจัดความกลัวที่ถูกสร้างจากผู้มี

อ�านาจในประชาคมโลกได้อย่างยัง่ยนื	โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์การทีม่ช่ืีอเสยีงเรือ่งการยติุความขดัแย้ง	

และการเข้าไปช่วยเหลอืประเทศก�าลงัพฒันา	เช่น	องค์การสหประชาชาติทีเ่ป็นผู้เริม่ต้นสร้างหลกัสตูร

เองด้วยแล้ว	ยิ่งท�าใหก้ารอภปิรายความหลักสูตรนี้มีน�้าหนักและมีความน่าเชือ่ถือมากขึ้น	ท�าใหเ้มื่อไร

ที่มีการพูดถึงการต่อต้านสงคราม	 การแก้ไขปัญหาโลก	 หลักสูตร	 International	 Baccalaureate	

ก็จะถูกกล่าวถึงและถูกน�ามาอภิปรายความด้วยเสมอ	 ตัวหลักสูตรเองก็สอดคล้องกับค่านิยมสังคม

สมัยใหม่	 เช่น	 เรื่องการปฏิบัติให้เห็นมากกว่าเรื่องเรียนทฤษฎี	 เรื่องการให้อิสระทางความคิดของ

ผู้เรียนโดยไม่ยึดติดกับการควบคุมของผู้สอน	 นอกจากนี้หลักสูตรยังผลิตเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งที่

เรียกว่า	 คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่เหมาะสม	 (Student	 Profiles)	 ซ่ึงถูกใช้เป็นภาคปฏิบัติ

ของแนวคิดหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยนักเรียนที่อยู่ในหลักสูตรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามและ

มีคุณสมบัติดังกล่าวเมื่อจบหลักสูตร	 ซ่ึงคุณลักษณะน้ีถูกแบ่งออกเป็น	 10	 ประการคือ	 Inquirers,	

Knowledgeable,	Thinkers,	Communicators,	Principled,	Open-minded,	Caring,	Risk-takers,	

Balanced	and	Reflexive	(International	Baccalaureate	Organization,	2013)	คุณสมบัติเหล่านี้

ถูกออกแบบมาให้สอดรับกับแนวคิดและรูปแบบของหลักสูตรในการเรียน	เช่น	การท�าโครงงานต่าง	ๆ 	

ที่ต้องออกไปช่วยเหลือชุมชุน	ออกไปคลุกคลีกับกลุ่มคนใหม่	ๆ	ที่แตกต่าง	และยังต้องเขียนรายงาน

ที่ใช้การคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ในการสะท้อนความคิดของตนในการจบการศึกษา	 สิ่งเหล่าน้ีเป็น

กรอบที่สร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะต่าง	 ๆ	 ตามที่ก�าหนดไว้	 โดยโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนของ
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ผู้เรยีนสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์จรงิ	ใช้ประโยชน์ได้จรงิ		15	ปีทีผู้่เรยีนเรยีนในหลกัสตูร

เป็นระยะเวลานานพอทีจ่ะบ่มเพาะและซึมซับแนวคิดหลกัสตูรเก่ียวกับการเปิดใจรบัผู้อ่ืนและความเช่ือ

ว่าการศึกษาจะสร้างให้โลกดีขึน้ต้ังแต่เด็กจนจบการศึกษา	หลกัสตูรถกูออกแบบให้ผู้เรยีนยงัคงตระหนกั

ถงึแนวคิดนี	้ให้ลงมอืปฏิบติัจรงิและย�า้เตือนถงึความส�าคัญไปตลอดชีวิต	จึงสามารถสรปุได้ว่า	เบือ้งหลงั

ของการปฏิบัติการของการอภิปรายความการสื่อสารของหลักสูตร	 International	 Baccalaureate

กคื็อ	องค์การนานาชาติรวมไปถึงประเทศมหาอ�านาจทีใ่ช้ในการส่งสารเกีย่วกบัสงคราม	ความสงบและ

สันติสุขที่โลกควรเป็นมายังประชาคมโลก	สร้างกรอบจินตนาการ	(Social	Construction)	ท�าให้ผู้คน	

เพิ่มอ�านาจให้กับหลักสูตรในฐานะทางออกที่มีศักยภาพมากที่สุด

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 มนุษย์ล้วนแล้วแต่ต้องการเห็นโลกในอุดมคติที่สงบสุข	ไม่มีสงคราม	ไม่มีความยากจน	มีแต่

ความเท่าเทยีมกนัในสงัคมแต่จะท�าเช่นไรเพือ่ให้ถงึจุดน้ัน	หลกัสตูร	International	Baccalaureate	คือ

ค�าตอบเพราะหลักสูตรถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น	มีหลักการวางแผนหลักสูตร

เป็นอย่างดี	รวมถึงการท�าโครงงานกิจกรรมต่าง	ๆ 	ระหว่างเรยีนทีส่ามารถน�าไปปฏิบติัให้ชุมชนหรอืโลก

ดขีึ้นได้จริง	แก่นความส�าคัญที่หลักสูตรสื่อสารออกไป	คอื	การเอาใจใส่และการเคารพผู้อื่นนอกเหนือ

จากตนจะท�าให้ปัญหาโลกหมดไปได้	 ซ่ึงแก่นความนี้ถูกเน้นย�้าในการสื่อสารอยู่สม�่าเสมอทุกสื่อของ

องค์การ	แนวคิดการคิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตน	หรือการท�าดีให้ผู้อื่นไม่ใช่เรื่องใหม่	มีการปฏิบัติให้เห็น

อยูแ่ล้วในสงัคม	ทัง้เรือ่งการท�าบญุในทางศาสนา	การเข้าไปช่วยเหลอืผู้ตกทกุข์ได้ยากแบบอาสาสมคัร	

หรอืในอดีตกจ็ะเป็นการเข้าไปช่วยเหลอืผู้คนในประเทศก�าลงัพฒันาต่าง	ๆ 	ของมชิชันนาร	ีแต่การเข้าไป

เรียนในหลักสูตร	 International	Baccalaureate	 เป็นการท�าดีที่ดีกว่าเพราะไม่ใช่เป็นแค่การเข้าช่วย

เหลอืระดับเลก็	ๆ 	เท่านัน้	แต่ต้ังความมุง่หวังในการท�าดีระดับโลก	โดยผู้เรยีนต้องทุม่เทแรงกายแรงใจ

เป็นเวลาหลายปี	ทั้งต้องเสียทุนทรัพย์ในการเรียนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อจบออกมาเป็นประชากรที่รับใช้

สงัคมโลกตามทีถ่กูออกแบบไว้ในคุณสมบติัพืน้ฐานของผู้เรยีนทีเ่หมาะสม	หลกัสตูรต้องการผลติผู้จบ

การศึกษาที่รักจะช่วยเหลือผู้อื่นและต้องการให้คนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยพร้อมกัน	

	 ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อบริการผู้อื่น	 เพื่อรับใช้ประชากรโลกก็ตาม	 แต่หลักสูตรก็ไม่ได้

สื่อสารว่าตนเองมีสถานะด้อยค่าแต่อย่างใด	ตรงกันข้ามหลักสูตรถูกมองว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่

เป็นผู้ให้แก่สงัคม	เป็นบคุลากรทีจ่ะเข้ามาเปลีย่นโลก	เป็นการสร้างอ�านาจให้ผู้เรยีนและผู้จบหลกัสตูร

ว่ามีสถานะเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะมีศักยภาพมากกว่าในการช่วยเหลือคนอื่น	มีความพิเศษ	เป็นฮีโร่

ที่เข้ามากอบกู้โลก	 ผู้อ่ืนจึงจ�าต้องกลายเป็นผู้รับความช่วยเหลือแทน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าเรียน

จะมีทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์หรือทุนด้านสังคม	 ท�าให้มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
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ผู้อ่ืน	เป็นอภิสทิธิช์นทีม่กี�าลงัสามารถตอบแทนสงัคมได้ซ่ึงไม่ได้เรยีนจบมาเพือ่หาผลประโยชน์อ่ืนแต่

อย่างใด	มีเพียงความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	

	 ประเด็นเรื่องสงคราม	 ความยากจน	 ความไม่เท่าเทียมกันของผู้คนและปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น

บนโลก	สนับสนุนการอภิปรายความของหลักสูตรเกี่ยวกับการท�าให้โลกดีและสงบสุขขึ้น	องค์การใช้

ความกลวั	ความไม่แน่นอนและความไม่ปลอดภัยในชีวิต	โน้มน้าวจิตใจผู้คนให้ตระหนกัและหาทางแก้

ปัญหา	 ทั้งประเทศมหาอ�านาจและองค์การนานาชาติต่างก็โหมสื่อเกี่ยวกับสงครามและทุกข์ของผู้คน

ที่เกิดจากสงครามอยู่สม�่าเสมอ	ท�าให้ผู้คนตื่นตัวกับเรื่องเหล่านี้เสมอ	 เป็นความทุกข์ที่ต้องรีบจัดการ

แก้ไขให้รวดเร็วที่สุด	 หากแต่แท้จริงแล้วประเทศมหาอ�านาจนั่นเองที่ก่อปัญหาสงคราม	 ทั้งขายอาวุธ

และแทรกแซงทางการเมอืงแบบต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ดังท่ีเกดิในเหตุการณ์สงครามซีเรยี	

ซึ่งย้อนแย้งกับสิ่งที่พวกเขากล่าวไว้ผ่านองค์การสหประชาชาติว่าต้องการความสงบสุขโลก

	 ในส่วนของการสื่อสารหลักสูตร	 หลักสูตรนานาชาติ	 International	 Baccalaureate	 เลือก

สื่อสารแนวคิดการสร้างโลกที่ดีและสงบสุขข้ึนด้วยเหตุผลที่ลงตัวหลายประการ	 โดยประการหนึ่งที่

ส�าคัญท่ีสดุคือ	เรือ่งการสร้างโลกทีน่่าอยูห่รอืโลกในอุดมคติเป็นแนวคิดทีท่กุคนบนโลกเข้าถงึและเข้าใจ

ง่าย	ไม่ว่าใคร	ๆ	ก็อยากอยู่บนโลกที่ดี	ปลอดภัยต่อชีวิต	ปราศจากสงคราม	ซึ่งประเด็นเหล่านี้ตรงกับ

ค�าสอนของทกุศาสนาบนโลก	มคี�ากล่าวว่าทกุศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี	คนดีในแง่นีคื้อการทีค่นทกุคน

เคารพซ่ึงกันและกัน	 ไม่เบียดเบียนกัน	 ไม่มีอคติต่อกัน	 และสามารถอยู่กับความแตกต่างได้แบบ

สนัติ	ในส่วนวทิยาศาสตร์จติวทิยากม็ทีฤษฎีในการรองรบัแนวคิดนีเ้ช่นกนั	ทฤษฎี	Hierarchy	of	Need	

ของ	Maslow	 กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่เป็นล�าดับขั้น	 โดยขั้นต�่าสุดมนุษย์ต้องการ

อาหาร	น�้า	ที่อยู่อาศัย	เสื้อผ้า	อากาศ	ซึ่งเป็นความต้องการกายภาพพื้นฐาน	และความต้องการที่จะ

อาศัยอยู่ในที่	ๆ	ปลอดภัยในล�าดับต่อมา	(Maslow,	2013)	ซึ่งหากโลกไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คงไม่ใช่โลกที่

น่าอยู่อาศัย	

	 เหตุผลประการต่อมาทีอ่งค์การใช้แนวคิดการสร้างโลกทีดี่และสงบสขุในการสือ่สารหลกัสตูร	

คือ	การใช้ความกลัวของมนุษย์ในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติการ	ตัวอย่างเช่น	เมื่อมนุษย์รู้ว่าจะเข้า

ฤดูแห้งแล้ง	 ผู้คนก็ต่างกักตุนอาหารเพื่อไม่ให้อดตาย	 หรือหากรู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติ	 ผู้คนก็จะสร้าง

หลุมหลบภัยเพื่อป้องกันตนเอง	 ถ้ามนุษย์รู้ว่าความขัดแย้งและสงครามเป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้เกิด

ปัญหาร้ายแรงกับประชากรบนโลก	ผู้คนจึงต้องร่วมมือกันหาวิธียับยั้งและยุติสิ่งนี้	องค์การจึงน�าเสนอ

หลักสูตรที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน	 นั่นคือการใช้การศึกษาแบบใหม่เข้ามาเพื่อ

ปรับทัศนคติเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นประชากรโลก	 ให้เข้าใจในความแตกต่างและใช้ชีวิต

อยูร่่วมกบัผู้อ่ืนอย่างสนัติ	ยิง่มกีารอภิปรายความเกีย่วกบัสงครามและความโหดร้ายของมนัมากเท่าใด

ก็จะยิ่งผลักดันให้เกิดความกลัวและท�าให้คนหันมาสนใจและศึกษาหลักสูตร	 International



132

◆ ณัฐเดช พูลสวัสดิ์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ◆

Baccalaureate	 มากขึ้นเท่านั้น	 เนื้อความที่หลักสูตรสื่อสารออกไปนั้นตอบโจทย์กับประชากรโลกใน

ระดับมหภาคว่าหลักสูตรจะช่วยท�าให้โลกดีขึ้นได้อย่างไร	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาการอภิปรายความการสื่อสารหลักสูตร	 International	 Baccalaureate	 ใน

โรงเรียนนานาชาติ	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

	 1.	ทีผ่่านมาจะเหน็ว่ามนษุย์ต้องการความสงบสขุ	ต้องการอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภัยกบัชีวติ	แต่ด้วย

ความที่มนุษย์มีความต่างกัน	มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน	ท�าให้เกิดความขัดแย้งและลุกลามเป็นสงคราม

ในเวลาต่อมา	 การศึกษาจ�าเป็นอย่างมากในการปรับความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้	 มิเช่นนั้นปัญหา

เหล่านี้ก็ไม่มีวันหมดไปอย่างแท้จริง

	 2.	ด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ท�าให้โลกแคบลง	ดังนั้นจึงหลีกไม่พ้นที่ทุกคนจะต้องพบเจอ	

สื่อสารกับผู้คนที่หลากหลาย	แตกต่างกันทั้งที่มา	ภาษา	ทัศนคติ	วัฒนธรรมต่าง	ๆ	จึงเห็นว่าควรมีทาง

เลอืกการศึกษาในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัความแตกต่างเหล่านีอ้ย่างจรงิจงั	หลกัสตูร	International	

Baccalaureate	ทีเ่ป็นตัวเลอืกอย่างเดียวไม่เพยีงพอในการช่วยให้โลกดีขึน้ได้	ควรจดัการศึกษาเลก็	ๆ 	ที่

มีการท�า	Workshop	 หรือการท�างานร่วมกันที่สามารถขจัดความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้หมดไป

จริง	ๆ	

	 3.	ในบริบทโลกปัจจุบันที่ยังมีเรื่องความขัดแย้งและสงครามไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไร	 นั่น

หมายถึง	 การศึกษาเพื่อแก้ความขัดแย้งยังไม่เพียงพอ	 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาหรือหลักสูตรที่ช่วย

วิเคราะห์	ที่มาที่ไปของต้นเหตุปัญหาเหล่านี้	ควรมีการเปิดสอนหลักสูตรเช่น	International	Conflict	

Analysis	หรอื	Conflict	Resolution	เพือ่ใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาก่อนทีจ่ะลกุลามจนเป็นปัญหาโลก
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