
โรงเรียนกับการเตรียมคนเข�าสู�ประชาคมอาเชียน ๒๐๑๕ 

ปพน  คําแก
ว  ผู
อํานวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ 

 

วิสัยทัศน%ร&วมของอาเชียนถูกกําหนดข้ึนในโอกาสครบรอบ ๓๐ ป/ของการก&อต้ังอาเซียน ในป/ ๒๕๔๐ 

(ค.ศ.๑๙๙๗) โดยผู
นําของประเทศสมาชิกอาเซียนได
ร&วมกันรับรอง เรียกว&า “วิสัยทัศน% ASEAN ๒๐๒๐”

กําหนดไว
ว&าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต
ต
องการมีปฏิสัมพันธ%กับภายนอก การใช
ชีวิตในสภาพท่ีมีสันติภาพ 

เสถียรภาพ และความเจริญรุ&งเรือง ผูกมัดกันเปHนหุ
นส&วนในการพัฒนา ท่ีมีพลวัตและในประชาคมท่ีมีความเอ้ือ

อาทรระหว&างกัน (กูรู กูเกิล. ๒๕๕๒:๑) ต&างก็ทราบกันเปHนอย&างดีแล
วว&า จุดเริ่มต
นของประชาคมอาเชียนถือ

กําเนิดเกิดข้ึนจากปฏิญญากรุงเทพฯ เม่ือป/ พ.ศ.๒๕๑๐ โดยไทยเปHน ๑ ใน ๕ ประเทศก&อต้ังอันประกอบด
วย 

อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟNลิปปNนส% และสิงคโปร% จึงพูดได
ว&า ไทย คือเจ
าของความคิดในการรวมตัวเปHนประชาคม

อาเชียน เราปฏิเสธไม&ได
ว&าจากระยะเวลา ๔๕ ป/นับแต&การจัดต้ังท่ีผ&านมาประเทศไทยไม&ได
มีการเตรียม

ประชากรของประเทศเพ่ือเข
าสู&ประชาคมอย&างชัดเจนนัก ผู
คนส&วนใหญ&เพ่ิงจะเริ่มรู
จักและต่ืนตัวกับคําว&า 

“อาเชียน”เม่ือ ๒ - ๓ ป/ท่ีผ&านมานี้เอง ซ่ึงการเตรียมความพร
อมของประชากรถือเปHนสาระสําคัญของการอยู&

ร&วมกันในลักษณะท่ีเปHนประชาคม การปรับตัวในการใช
ชีวิตของผู
คนท่ีจะอยู&ร&วมกันในสภาพท่ีมีสันติภาพบน

ความแตกต&างของวัฒนธรรมและแนวคิดท่ีหลากหลาย แถมยังต
องร&วมเปHนหุ
นส&วนในการพัฒนาด
านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง สิ่งแวดล
อม เทคโนโลยี และอะไรต&อมิอะไรอีกมากมายโดยอยู&บนพ้ืนฐานแห&งความเอ้ืออาทร

ระหว&างกัน ดูจะเปHนเรื่องท่ีใหญ&มาก 

   หันกลับมามองเด็กๆ และเยาวชนในโรงเรียนซ่ึงกําลังจะกลายเปHนส&วนหนึ่งของประชากรอาเชียนใน  

ป/ ๒๕๕๘ ท่ีกําลังจะมาถึง ว&าพวกเขาหล&านั้นมีสภาพและความพร
อมเพียงใดกับวิถีชีวิตแบบอาเชียนในอนาคต

อันใกล
นี้ การเปHนคนไทย หนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเชียนเปHนเรื่องท่ีจะต
องเตรียมตัวเพ่ือให
พวก

เขาเหล&านั้นสามารถอยู&ร&วมกับผู
คนอีกประมาณ ๖๐๐ ล
านคนตามท่ีวิสัยทัศน%อาเชียน ๒๐๒๐ กําหนดไว
อย&าง

มีความสุขให
ได
 โรงเรียน เปHนหน&วยงานหนึ่งท่ีเก่ียวข
องและจะต
องถือเอาเรื่องนี้เปHนภาระกิจหลักของ

หน&วยงานด
วย นั่นหมายถึง โรงเรียนจะต
องมีหน
าท่ีเตรียมตัวให
นักเรียนทุกคนมีความพร
อมในสิ่งสําคัญ                   

๓ ด
าน คือ 

   ๑. ด�านความรู�  เด็กไทยจะต
องมีความรู
ในเรื่องราวต&างๆ ท่ีสําคัญๆ ของอาเชียน เช&น เรื่องการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศเปHนอย&างดี นอกจากนั้นแล
วก็จะต
อง

เรียนรู
เก่ียวกับจุดกําเนิดอาเชียน กฎบัตรอาเชียน การเปHนประชาคมอาเชียนตลอดจนความสัมพันธ%ภายนอก

ของอาเชียนให
เข
าใจ 



๒. ด�านทักษะและกระบวนการ ด
านนี้ถือเปHนด
านท่ีสําคัญมากๆ โดยเฉพาะอย&างยิ่งเรื่องของการ

สื่อสาร อาเชียนได
กําหนดให
ใช
 ภาษาอังกฤษ เปHนภาษากลางของอาเชียน ดังนั้น ต&อไปนี้เด็กๆ ทุกคนจะต
อง

ใช
ภาษาอังกฤษเปHนภาษาท่ีสองของตนเองให
ได
 นอกจากภาษาอังกฤษแล
วภาษาของประเทศในเพ่ือนบ
าน

อ่ืนๆ อีกอย&างน
อย ๑ ภาษา ท่ีน&าสนใจคือ ครึ่งหนึ่งของประชากรในอาเชียนใช
ภาษามลายูสื่อสารกันและ

ในช&วงทศวรรษนี้ประเทศจีนกําลังรุกในเรื่องเศรษฐกิจอย&างรุนแรง ภาษาจีน ก็เปHนอีกหนึ่งภาษาท่ีกําลังจะมี

บทบาทสูงมากในประชาคมอาเชียน นอกจากนั้นเด็กๆ จะต
องรู
จักใช
เทคโนโลยีอย&างสร
างสรรค%อันจะนําไปสู&

วิถีชีวิตประจําวันและการแข&งขันได
อย&างมีประสิทธิภาพ ต
องมีความสามารถในการแก
ปVญหาโดยสันติวิธี ลด

ความขัดแย
งและการกระทบกระท่ังในทุกกรณี ท่ีสําคัญจะต
องมีความสามารถในการทํางานและอยู&ร&วมกับ

ผู
อ่ืนได
 นอกเหนือจากนั้น พวกเขาจะต
องมีความรับผิดชอบทางสังคม ยอมรับและเคารพในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เห็นคุณค&าความเปHนมนุษย%ท่ีเท&าเทียมกัน มีส&วนร&วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

เรียนรู
เพ่ือนําไปสู&การเปลี่ยนแปลง มีเหตุผลและมีวิธีคิดอย&างถูกต
อง 

๓. ด�านเจตคติ เด็กไทยจะต
องมีท&าทีหรือความรู
สึกต&อความเปHนอาเชียน โดยมีความภาคภูมิใจใน

ความเปHนคนไทย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล คือ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม หลักความโปร&งใส หลักความมี

ส&วนร&วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ
มค&า มีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต&างใน

การนับถือศาสนาและท่ีสําคัญท่ีสุดคือต
องรู
จักดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให
ได
 

 อย&างไรก็ตามอาเชียนได
กําหนดหลักการของความร&วมมือการเปHนประชาคมอาเชียนไว
 เรียกว&า               

“เสาหลัก” ๓ เสาหลักด
วยกัน คือ ด
านการเมืองและความม่ันคง หรือ “เสาหลักแห&งความม่ันคง” ด
าน

เศรษฐกิจ หรือ “เสาหลักแห&งความม่ังค่ัง”และด
านสังคมและวัฒนธรรม หรือ “เสาหลักแห&งความแบ&งปVนเอ้ือ

อาทร”ซ่ึงจะผนึกผสานกันอย&างอย&างกลมเกลียวเหนียวแน&นเพ่ือเสริมความแข็งแกร&งร&วมกันให
กับวัตถุประสงค%

อันยั่งยืนในการสร
างสันติภาพ ความม่ันคง การพัฒนา และแบ&งปVนความม่ังค่ังระหว&างกันในภูมิภาค” 

(สมเกียรติ อ&อนวิมล. ๒๕๕๒:๒) 

 นับว&าเปHนสิ่งท่ีท
าทายของโรงเรียนเปHนอย&างมากทีเดียวท่ีจะต
องทําภาระกิจเตรียมคนให
สําเร็จ ลุล&วง 

มิฉะนั้นแล
วเด็กไทยซ่ึงหมายถึงประชากรของอาเชียนจะต
องเผชิญกับชะตากรรมเช&นไร เม่ือการรวมตัวครั้ง

ยิ่งใหญ&ของประเทศในภูมิภาคนี้เริ่มต
นข้ึนใน ป/ พ.ศ.๒๕๕๘ อันใกล
นี้ เราจะต
องกระตุ
นเตือนเด็กๆ ในโรงเรียน

ให
ตระหนักและเข
าถึงเรื่องนี้ไว
และจะต
องต้ังหน
า ต้ังตา เรียนรู�เพ่ือการเปล่ียนแปลงเพ่ือเปล่ียนผ�านชีวิตไปสู�

สังคมใหม� คือ สังคมแห�งอาเชียน ให
จงได
 

อ
างอิง 

กูรู กูเกิล.(พฤศจกิายน ๒๕๕๒). “ประวติัอาเชียน”, สืบค
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