มอบมรดกของเราไวในมือเยาวชน
หลายตอหลายครั้งเมื่อมีการสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยวา ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกอยูกี่แหง
พวกเขาจะแสดงความไมมั่นใจ บางคนเดาวา 3 แหง บางคนก็คาดวา 4 แหง คําตอบคือสถานที่ดังกลาว
มีอยู 5 แหง ไดแก แหลงโบราณคดีบานเชียง อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เขตรักษาพันธสตั วปา ทุงใหญ-หวยขาแขง และ ผืนปาเขาใหญดงพญาเย็น และเมื่อถามวาพวกเขาจะปกปองดูแลสถานที่อันทรงคุณคาเหลานี้อยางไร นักศึกษาหลายคน
ก็ไมมีคําตอบ
ทุกคนเปนเจาของแหลงมรดกโลก การปกปองดูแลแหลงมรดกโลกไมใชเปนหนาที่ของหมูบานใด
หมูบานหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แตเปนความรับผิดชอบรวมกันของชุมชนโลก ดวยเหตุนี้ ศูนย
มรดกโลกขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จึงไดริเริ่ม
โครงการการมีสวนรวมของเยาวชนในการอนุรักษและสงเสริมมรดกโลกในป พ.ศ. 2537 เพื่อชวยกระตุนให
เยาวชนมีความพยายามที่จะปกปองดูแลมรดกโลกอยางแข็งขันดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น
โดยโรงเรียนสมาชิกเครือขายโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (UNESCO Associated
Schools Project (ASP) Network)
ในป พ.ศ. 2543 อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร ไดเปนเจาภาพจัดให
กลุมนักเรียนและครูจากทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใตเขารวมการสัมมนา ซึ่งนับไดวาเปนครั้งแรกที่ไดมีการนํา
การศึกษาเรื่องมรดกโลกไปใชในการเรียนการสอนอยางแทจริง ในระหวางการสัมมนา กลุมนักเรียนและครู
ดังกลาวไดทดลองใชคูมือการศึกษาที่เรียกวา “มรดกโลกในมือเยาวชน” ที่องคการ UNESCO จัดทําขึ้น
โดยมีผูเชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรและครูในทองถิ่นทํางานรวมกันกับกลุมครูและนักเรียนที่เขารวม
การสัมมนาดังกลาวดวย
นายธาราพงศ ศรีสุชาติ ผูอํานวยการสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร กลาววา “เมื่อสิ้นสุดการ
สัมมนา ผมคิดวาพวกเขามีความเขาใจอัจฉริยภาพของคนโบราณที่สรางมรดกโลกแหงนี้ และกลับออกไป
พรอมกับแนวคิดที่ชัดเจนขึน้ วา “มรดก” คืออะไร “โบราณคดี” คืออะไร และ “เทคโนโลยีสมัยโบราณ
(Ancient Technology) คืออะไร
คู มื อ การศึ ก ษามรดกโลกซึ่ งจั ดทําขึ้ น โดยผูเ ชี่ยวชาญเรื่ องมรดกโลกและนั กการศึ กษาของ
โรงเรียนสมาชิกเครือขาย ASP เปนเครื่องมือใหครูสามารถบูรณาการเรื่องมรดกโลกเขากับวิชาตางๆ
ตามหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อชวยใหเยาวชนเกิดความตระหนักในความสําคัญของมรดกโลกเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ผูที่สนใจคูมือดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดจาก http://whc.unesco.org/en/educationkit
นอกจากนี้ องคการ UNESCO ยังไดริเริ่มโครงการใหมคือ “อาสาสมัครมรดกโลก : เด็กนอยพรอมลุย”
(World Heritage Volunteers : Patrimonito Rolls Up the Sleeves) ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ รวมถึงการจัดทํา
คูมือการศึกษาและการสงเสริมคายอาสามรดกโลก เพื่อสนับสนุนการศึกษานอกระบบเกีย่ วกับมรดกโลก
ดวย Patrimonito เปนสัญลักษณแทนโครงการการศึกษามรดกโลก ซึ่งระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
ป พ.ศ. 2551 ไดมีการจัดคายอาสาขึ้น 12 คาย ใน 10 ประเทศ และมีเยาวชนอาสาเขารวมกวา 150 คน
รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถสืบคนไดจาก http://www.unesco.org/ccivs/patrimonito.htm
สําหรับในประเทศ คายอาสาแหงแรกจัดขึ้นทีอ่ ุทยานแหงชาติเขาใหญอันเปนสวนหนึ่งของผืนปา
เขาใหญ-ดงพญาเย็น ซึ่งนับเปนมรดกโลกแหงหนึ่ง โดยมีอาสาสมัคร 10 คน จาก 7 ประเทศ เขารวมใน
คายอาสาดังกลาวเปนเวลา 2 สัปดาห เพือ่ ชวยสรางทางเดินของนักทองเทีย่ วและปลูกตนไม

2

องคการ UNESCO ไดสงเสริมการใชนฤมิตศิลปเปนเครือ่ งมือในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษา
มรดกโลกมานับตั้งแตป พ.ศ. 2543 การนํานฤมิตศิลปไปใชในการแสวงหาและเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ทางประวัติศาสตรชว ยสรางแรงบันดาลใจใหแกทั้งครูและนักเรียน
Dr. Sheldon Shaeffer ผูอํานวยการองคการ UNESCO ประจํากรุงเทพฯ กลาววา “ศิลปะ
แขนงตางๆ มีบทบาทที่เดนชัดและมีเอกลักษณในการนําแนวคิดเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพมาปฏิบัติจริง
และในฐานะที่เปนสื่อในการสรางสรรค ศิลปะยังกระตุนการพัฒนากระบวนการการคิดและการเรียนรู
กอใหเกิดความคิดและการสรางสรรคในเชิงนวัตกรรม ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และ สนับสนุนรูปแบบพฤติกรรมที่สรางการยอมรับพฤติกรรมและความเชื่อทางสังคม
ที่แตกตางจากตนเอง (Social Tolerance)”
ศิลปะทุกสาขาสามารถนํามาใชในกระบวนการการเรียนรูได อาทิ ทัศนศิลป ศิลปะงานพลาสติก
และ นาฏศิลป นอกจากนี้ ครูในเอเชียยังรวมกันนํานฤมิตศิลปมาใชในการจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษามรดกโลกอีกดวย
รายงานเรื่องมรดกโลกในมือเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดบรรจุแบบกิจกรรมเกีย่ วกับการศึกษา
ศิลปะไว 7 หนา ใหใชเปนแนวทางสําหรับกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเรียนรู
ประวัติศาสตรดวยการศึกษาและวาดภาพงานแกะสลักบนแผนศิลา หรือ ฝกหัดการทําหัตกรรมโบราณ อาทิ
การปนหมอในทองถิ่น โดยใหเรียนรูจากชางฝมือเกาๆ และฝกลงมือทําดวยตัวเอง
เมื่อเร็วๆ นี้ ผูแทนของไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ก็ไดเขารวมการประชุมระดมสมองที่องคการ UNESCO จัดใหมีขึ้น เพื่อใหประเทศไทย
นําเอาวิธีการเรียนรูอยางสรางสรรคนี้ไปใชในการศึกษาเกี่ยวกับมรดกโลก โดยในขั้นแรก ผูเชี่ยวชาญ
ของไทยเปนผูระบุความตองการในการฝกอบรมครู
นอกจากนี้ องคการ UNESCO ยังไดเสนอใหจัดการแขงขันของนักเรียนในการจัดทําภาพการตนู
ที่เคลื่อนไหวไดเปนแผนปายซึ่งเขียนเรียบเรียงฉากหรือเรื่องราวที่จะถายทํา (Animation Storyboards)
เกี่ยวกับมรดกโลก เนื่องจากเล็งเห็นวาการแขงขันของนักเรียนเปนสวนหนึ่งของความพยายามขององคการ
UNESCO ในการพัฒนาสื่อที่สรางสรรคเกีย่ วกับแหลงมรดกโลก ซึ่งรวมถึงการตูนเรือ่ งสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
แหลงมรดกโลกอันหลากหลายจํานวนหลายเรื่อง ทั้งนี้ ผูที่สนใจสามารถเขาชมการตูนดังกลาวไดที่
http://whc.unesco.org/en/patrimonito
และ สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษามรดกโลกไดที่ culture@unescobkk.org
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