โรงเรียนกับการเตรียมคนเขาสูประชาคมอาเชียน ๒๐๑๕
ปพน คําแกว ผูอํานวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖

วิสัยทัศน%ร&วมของอาเชียนถูกกําหนดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๓๐ ป/ของการก&อตั้งอาเซียน ในป/ ๒๕๔๐
(ค.ศ.๑๙๙๗) โดยผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดร&วมกันรับรอง เรียกว&า “วิสัยทัศน% ASEAN ๒๐๒๐”
กําหนดไวว&าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตตองการมีปฏิสัมพันธ%กับภายนอก การใชชีวิตในสภาพที่มีสันติภาพ
เสถียรภาพ และความเจริญรุ&งเรือง ผูกมัดกันเปHนหุนส&วนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มีความเอื้อ
อาทรระหว&างกัน (กูรู กูเกิล. ๒๕๕๒:๑) ต&างก็ทราบกันเปHนอย&างดีแลวว&า จุดเริ่มตนของประชาคมอาเชียนถือ
กําเนิดเกิดขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อป/ พ.ศ.๒๕๑๐ โดยไทยเปHน ๑ ใน ๕ ประเทศก&อตั้งอันประกอบดวย
อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟNลิปปNนส% และสิงคโปร% จึงพูดไดว&า ไทย คือเจาของความคิดในการรวมตัวเปHนประชาคม
อาเชี ย น เราปฏิ เ สธไม&ไดว& า จากระยะเวลา ๔๕ ป/ นับ แต&การจั ดตั้ งที่ผ& านมาประเทศไทยไม&ไดมี การเตรี ย ม
ประชากรของประเทศเพื่อเขาสู&ประชาคมอย&างชัดเจนนัก ผูคนส&วนใหญ&เพิ่งจะเริ่มรูจักและตื่นตัวกับคําว&า
“อาเชียน”เมื่อ ๒ - ๓ ป/ที่ผ&านมานี้เอง ซึ่งการเตรียมความพรอมของประชากรถือเปHนสาระสําคัญของการอยู&
ร&วมกันในลักษณะที่เปHนประชาคม การปรับตัวในการใชชีวิตของผูคนที่จะอยู&ร&วมกันในสภาพที่มีสันติภาพบน
ความแตกต&างของวัฒนธรรมและแนวคิดที่หลากหลาย แถมยังตองร&วมเปHนหุนส&วนในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และอะไรต&อมิอะไรอีกมากมายโดยอยู&บนพื้นฐานแห&งความเอื้ออาทร
ระหว&างกัน ดูจะเปHนเรื่องที่ใหญ&มาก
หันกลับมามองเด็กๆ และเยาวชนในโรงเรียนซึ่งกําลังจะกลายเปHนส&วนหนึ่งของประชากรอาเชียนใน
ป/ ๒๕๕๘ ที่กําลังจะมาถึง ว&าพวกเขาหล&านั้นมีสภาพและความพรอมเพียงใดกับวิถีชีวิตแบบอาเชียนในอนาคต
อันใกลนี้ การเปHนคนไทย หนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเชียนเปHนเรื่องที่จะตองเตรียมตัวเพื่อใหพวก
เขาเหล&านั้นสามารถอยู&ร&วมกับผูคนอีกประมาณ ๖๐๐ ลานคนตามที่วิสัยทัศน%อาเชียน ๒๐๒๐ กําหนดไวอย&าง
มี ค วามสุ ข ใหได โรงเรี ย น เปH น หน& ว ยงานหนึ่ งที่ เ กี่ ย วของและจะตองถื อเอาเรื่ อ งนี้ เ ปH น ภาระกิ จ หลั กของ
หน& วยงานดวย นั่น หมายถึ ง โรงเรีย นจะตองมี หนาที่เ ตรี ย มตั ว ใหนั กเรีย นทุกคนมี ความพรอมในสิ่ งสํา คั ญ
๓ ดาน คือ
๑. ดานความรู เด็กไทยจะตองมีความรูในเรื่องราวต&างๆ ที่สําคัญๆ ของอาเชียน เช&น เรื่องการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกทั้ ง ๑๐ ประเทศเปHนอย&างดี นอกจากนั้นแลวก็จะตอง
เรียนรูเกี่ยวกับจุดกําเนิดอาเชียน กฎบัตรอาเชียน การเปHนประชาคมอาเชียนตลอดจนความสัมพันธ%ภายนอก
ของอาเชียนใหเขาใจ

๒. ดานทักษะและกระบวนการ ดานนี้ถือเปHนดานที่สําคัญมากๆ โดยเฉพาะอย&างยิ่งเรื่องของการ
สื่อสาร อาเชียนไดกําหนดใหใช ภาษาอังกฤษ เปHนภาษากลางของอาเชียน ดังนั้น ต&อไปนี้เด็กๆ ทุกคนจะตอง
ใชภาษาอังกฤษเปHนภาษาที่สองของตนเองใหได นอกจากภาษาอังกฤษแลวภาษาของประเทศในเพื่อนบาน
อื่นๆ อีกอย&างนอย ๑ ภาษา ที่น&าสนใจคือ ครึ่งหนึ่งของประชากรในอาเชียนใชภาษามลายูสื่อสารกันและ
ในช&วงทศวรรษนี้ประเทศจีนกําลังรุกในเรื่องเศรษฐกิจอย&างรุนแรง ภาษาจีน ก็เปHนอีกหนึ่งภาษาที่กําลังจะมี
บทบาทสูงมากในประชาคมอาเชียน นอกจากนั้นเด็กๆ จะตองรูจักใชเทคโนโลยีอย&างสรางสรรค%อันจะนําไปสู&
วิถีชีวิตประจําวันและการแข&งขันไดอย&างมีประสิทธิภาพ ตองมีความสามารถในการแกปVญหาโดยสันติวิธี ลด
ความขัดแยงและการกระทบกระทั่งในทุกกรณี ที่สําคัญจะตองมีความสามารถในการทํางานและอยู&ร&วมกับ
ผูอื่นได นอกเหนือจากนั้น พวกเขาจะตองมีความรับผิดชอบทางสังคม ยอมรับและเคารพในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เห็นคุณค&าความเปHนมนุษย%ที่เท&าเทียมกัน มีส&วนร&วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อนําไปสู&การเปลี่ยนแปลง มีเหตุผลและมีวิธีคิดอย&างถูกตอง
๓. ดานเจตคติ เด็กไทยจะตองมีท&าทีหรือความรูสึกต&อความเปHนอาเชียน โดยมีความภาคภูมิใจใน
ความเปHนคนไทย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คือ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม หลักความโปร&งใส หลักความมี
ส&วนร&วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมค&า มีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต&างใน
การนับถือศาสนาและที่สําคัญที่สุดคือตองรูจักดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหได
อย& า งไรก็ ตามอาเชี ยนไดกํ า หนดหลั กการของความร& ว มมือการเปH นประชาคมอาเชีย นไว เรีย กว& า
“เสาหลั ก” ๓ เสาหลั กดวยกั น คื อ ดานการเมื องและความมั่ น คง หรื อ “เสาหลักแห& งความมั่ นคง” ดาน
เศรษฐกิจ หรือ “เสาหลักแห&งความมั่งคั่ง”และดานสังคมและวัฒนธรรม หรือ “เสาหลักแห&งความแบ&งปVนเอื้อ
อาทร”ซึ่งจะผนึกผสานกันอย&างอย&างกลมเกลียวเหนียวแน&นเพื่อเสริมความแข็งแกร&งร&วมกันใหกับวัตถุประสงค%
อันยั่ งยื นในการสรางสันติ ภาพ ความมั่น คง การพัฒ นา และแบ&งปVน ความมั่งคั่งระหว&า งกั นในภู มิภ าค”
(สมเกียรติ อ&อนวิมล. ๒๕๕๒:๒)
นับว&าเปHนสิ่งที่ทาทายของโรงเรียนเปHนอย&างมากทีเดียวที่จะตองทําภาระกิจเตรียมคนใหสําเร็จ ลุล&วง
มิฉะนั้นแลวเด็กไทยซึ่งหมายถึงประชากรของอาเชียนจะตองเผชิญกับชะตากรรมเช&นไร เมื่อการรวมตัวครั้ง
ยิ่งใหญ&ของประเทศในภูมิภาคนี้เริ่มตนขึ้นใน ป/ พ.ศ.๒๕๕๘ อันใกลนี้ เราจะตองกระตุนเตือนเด็กๆ ในโรงเรียน
ใหตระหนักและเขาถึงเรื่องนี้ไวและจะตองตั้งหนา ตั้งตา เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผานชีวิตไปสู
สังคมใหม คือ สังคมแหงอาเชียน ใหจงได
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