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เมื่อเอยถึงประชาคมอาเซียน เชื่อวาทุกคน หนวยงาน องคกร สถาบัน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทุกภาค
สวน คงไมมีใครไมรูจักชื่อนี้ เพราะการประชาสัมพันธและประโคมขาวกันไมเวนแตละวัน ไมวาจะเปดไปชอง
ไหน หรือรายการอะไร ก็มักจะกลาวถึง หรือเอยถึงกันเปนประจํา นับวาเปนความสําเร็จทางดานยุทธศาสตรใน
การประชาสัมพันธเชิงลุกปลุกประชาชนใหตื่นขึ้นมาจากแนวคิดดึกดําบรรพ ทําใหทกุ คนไดตระหนักเขาถึง และ
เขาใจบริบทและความหมายของประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในป พ.ศ. 2558 (ปสากล ค.ศ. 2015) ซึ่งปจจุบัน
หลายประเทศ ทั้งที่จะไดเปนกลุมสมาชิกทัง้ สิบประเทศ และยังไมไดเขามาเปนกลุมสมาชิก ตางใหความสนใจ
เปนพิเศษทําใหเกิดกระแสวิพากษ วิจารณกันถึงผลไดและผลเสียตางๆ มากมาย สือ่ ยักษใหญทั้งหลายไมวาจะ
เปน ซีเอ็นเอ็น CNN หรือ ยูบีซี UBC ตางยกใหเปนหัวขอขาวฮ็อตนิวส ประจําสัปดาหเลยก็วาได
เมื่อทั่วโลกกําลังจับตามองและใหความสนใจเรื่องนี้ ผูเขียนจึงขอหยิบยกเอาเรื่องนีม้ าเปนประเดนใน
การนําเสนอในมุมมองดานการศึกษาและวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หรือที่ทั่วไปเรียกวามหาวิทยาลัยสงฆ ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยทีม่ ี
บทบาทและภาพลักษณของผูนําทางดานจิตวิญญาณของสังคม
ดวยการอนุรักษและสืบทอดศิลปะและ
วัฒนธรรม มีนโยบายหลักของการผลิตบัณฑิต ตามปณิธานที่วา “คุณธรรมนําความรู สูส ังคม, ระเบียบ สามัคคี
บําเพ็ญประโยชน”
เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในการกับกับดูของรัฐและอยูภายใตการอุปถัมภของสถาบัน
พระมหากษัตริยม าโดยตลอด ดังนั้น ดวยบทบาทและหนาที่ของมหาวิทยาลัยทีม่ ีพันธะกิจหลักคือการรักษาไว
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ดัวยการอนุรกั ษสบื ทอดปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมกลับคืน
สูสงั คม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมกําลังมีพลวัตรทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ชนิดแบบกาวกระโดด จากความ
เปนประเทศเกษตรกรรม มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ใชอุตสาหกรรมในดานการเกษตร และเทคโนโลยีเพื่อ
สิ่งแวดลอมเทานั้น แตในปจจุบันเราไมสามารถทีจ่ ะยืนอยูไดตัวคนเดียวโดยลําพัง หากเหลียวหลังแลหนา เราก็
จะพบวา เรามีทงั้ พี่และนองทีเ่ ปนกลุม ประเทศเพื่อนบาน
เราไมอาจปลอยใหพี่นองเพื่อนบานของเราเปน
ประเทศที่ดอยการพัฒนา ในขณะที่พวกเราจะกระโดดเปนประเทศที่พฒ
ั นาแลว แตในขณะที่สายตาของเวทีโลก
เขายังมองเราเปนเด็กอนุบาลประเทศเล็กๆ ที่ตองพึง่ พาเม็ดเงินจากกะเปาของมิสเตอร IMF หรือแบมือขอความ
ชวยเหลือจากพี่ใหญอยางญี่ปุนอยู ความเจ็บปวดของการยืนโดยลําพัง บนเสนมาตรฐานของชนชั้นวรรณะใน
สายตาเวทีโลก เราจะอยูอยางสงางาม หรือจะถูกเหยียดหยามดวยความเปนชาติพันธที่มปี มดอย นั้นคือสิ่งที่
จะตองเลือกในเวทีของการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในยุคปจจุบัน
เมื่อเราเลือกที่จะยืนเปนทีมในสายตาเวทีโลก
และเรากําลังจะสงางามในรูปแบบของความเปนกลุม
ประเทศเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสิบประเทศ ภายใตชื่อใหมวา “ประชาคมอาเซียน” จึงเปนเหมือน
เครื่องหมายการคายี่หอใหม ที่มาแรงทีส่ ุดในยุคนี้ ในขณะปญหาเศรษฐกิจของประเทศกรีช ที่ฉุดดึงคาเงินยูโรใน
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ดําดิ่งลงเหว ปญหาหนีส้ ินธนาคารในสเปน หรือวาปญหาการเมืองอังกฤษกับอเมริกาทีท่ ําใหพิษเศรษฐกิจลุกลาม
ไปเหมือนกับไฟลามทุงทั่วโลก แตมองขามมาอีกฟากฝงขอบทะเล อยางเอเชียกับยังยืนอยูไดโดยมีผลกระทบ
จากพิษภัยเศรษฐกิจนอยมาก เหตุผลเพราะอะไร เปนสิง่ ที่ทั่วโลกกําลังตะลึง และจับตามอง “ประชาคม
อาเซียน” หรือจะเปนเพราะ สมญานามใหมทีเรียกกันวา “แจ็คผูฆายักษ”
อะไรคือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต, อาเซียน) (Association of Southeast
Asian Nations – ASEAN)
ประวัติการกอตั้ง
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญา กรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิ ปนส สิงคโปร และไทย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ตอมาประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เขาเปน สมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2527 เวียดนามเขาเปนสมาชิกประเทศที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพมาเขาเปนสมาชิกประเทศ
ที่ 8 และ 9 ตามลําดับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเปนสมาชิกประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2542 อาเซียนปจจุบันประกอบดวยประชากรรวมกันประมาณ 600 ลานคน ครอบคลุมพื้นที่ 4.5 ลาน
ตารางกิโลเมตร
วัตถุประสงคของการกอตั้งสมาคมอาเซียน ตามปฏิญญากรุงเทพฯ มีดังนี้
1) เพื่อสงเสริมความรวมมือ และความชวยเหลือซึง่ กันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร
2) เพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค
3) เพื่อเสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรม ในภูมิภาค
4) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
5) เพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริม การศึกษาดาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจน การปรับปรุงการ
ขนสงและการคมนาคม
7) เพื่อเสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือ แหงภูมิภาคอื่น ๆ และ
องคการระหวางประเทศ
โครงสรางการดําเนินงานของอาเซียนจะประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้
สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) สํานักเลขาธิการอาเซียนไดจัดตัง้ ขึ้นตามขอตกลงทีล่ ง
นามโดยรัฐมนตรีตางประเทศ อาเซียนในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในป 2519 เพื่อทําหนาที่
ประสานงานและ ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมอาเซียน และเปนศูนยกลางในการ
ติดตอระหวาง สมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันตาง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก
สํานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหนา สํานักงานเรียกวา
“เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2545 ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ อาเซียน ครั้งที่ 35 ไดแตงตั้ง
นาย Ong Keng Yong” ชาวสิงคโปร เปนเลขาธิการอาเซียนคนใหมแทนนาย Rodolfo C. Severino Jr.
เลขาธิการอาเซียนคนปจจุบัน โดยจะมีวาระในการดํารงตําแหนง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546) และมีรอง
เลขาธิการอาเซียนจํานวน 2 คน คือ Dr. Wilfrido V. Villacorta ชาวฟลิปปนส และ Pengiran Mashor
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Pengiran Ahmad ชาวบรูไนฯ โดยจะมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป (ระหวางป 25462549)
สํานักงานอาเซียนแหงชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) เปนหนวยงานใน
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่งแตละประเทศ ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่รบั ผิดชอบประสานงาน
เกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้น ๆ และติดตามผล ของการดําเนินกิจกรรม/ความรวมมือตาง ๆ สําหรับประเทศ
ไทยนั้น ไดมีการจัดตั้งกรมอาเซียน ใหมีหนาที่รบั ผิดชอบในการปฏิบัตงิ านดานอาเซียนดังกลาว
บทบาทที่สําคัญของประเทศไทยกับอาเซียน
เมื่อมองยอนหลังในอดีต ประเทศไทยมีบทบาททีส่ ําคัญในการนําไปสูการกอตัง้ สมาคม ความรวมมือใน
ภูมิภาคนี้ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศผูไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศทีเ่ กิดขึ้น กอนหนาการกอตั้ง
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน เมือ่ ป 2510 จนกระทัง่ ทําให ประเทศคูกรณีสามารถที่
จะยุติขอพิพาทดังกลาว และหันหนามารวมมือกัน ผลพวงของการสรางความ เขาใจอันดี โดยมีไทยเปนประเทศ
กลางที่มีบทบาทสําคัญ โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 5 ประเทศ ไดแก
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิ ปนส สิงคโปร และไทย ไดรวม ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)
ประกาศจัดตั้งสมาคมอาเซียน โดยมีการลงนามที่หองเทววงศ กระทรวงการตางประเทศ วังสราญรมย ใน
ขอตกลงของการลงนามปฏิญญากรุงเทพมีความสําคัญดังนี้
1) ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง ในดานการเมืองและความมั่นคง อาเซียนไดมุงเนนความ
รวมมือเพื่อธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยไดมี การจัดทําและผลักดันให
ทุกประเทศในภูมิภาคใหความสําคัญและยึดมั่นในสนธิสญ
ั ญาไมตรีและความ รวมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ป ค.ศ. 1976 ซึ่งถือวาเปน
เอกสารทีก่ ําหนดแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินความสัมพันธระหวางกันในภูมิภาค ที่มุงเนนการสราง
สันติภาพและความมั่นคง ความเจริญรุง เรืองดานเศรษฐกิจ และความรวมมือระหวางกันเปนตน
2) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ จากการทีส่ ถานการณทางเศรษฐกิจโลกได เปลี่ยนไปภายหลังการเจรจาเปด
เสรีการคารอบอุรุกวัย และการแบงตลาดโลกออกเปนกลุม ภูมิภาค ไทยไดเห็นความจําเปนที่จะตอง
สรางกลุม เศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเสริมสรางอํานาจตอรองของ ประเทศในภูมิภาคและศักยภาพในการ
ผลิต ในป 2535 (ค.ศ. 1992) ประเทศไทย โดยอดีต นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายอานันท ปนยารชุน ได
เสนอใหอาเซียนรวมมือกันอยางจริงจังในการเปดเสรี การคาระหวางกัน โดยผลักดันใหมีการจัดตัง้ เขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) เปนตน
3) ความรวมมือดานสังคม ความรวมมือทางดานสังคมหรือความรวมมือ เฉพาะดาน (Functional
Cooperation) ของอาเซียน ฯลฯ ความรวมมือทางสังคมไดเอื้อประโยชนตอการพัฒนาในประเทศไทย
เปน จํานวนมาก และสงเสริมใหมบี รรยากาศแหงความรวมมือกันเพือ่ การพัฒนา ซึง่ สะทอนไปสูการมี
เสถียรภาพ สันติสุข และความกาวหนาในภูมิภาค
(ขอมูลจาก กลุมงานนโยบาย กรมอาเซียน กรกฎาคม; 2546)
ดังนั้น ประเทศไทยจึงเปนหนึง่ ใน 5 ของสมาชิกผูก อตั้งและเปนจุดกําเนิดของอาเซียน ไทยมีบทบาท
อยางแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการความรวมมือในดาน
ตางๆ ที่ทันการณและสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณระหวางประเทศ อาทิ การจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียน การประชุมอาเซียนวาดวยความ รวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสําคัญ
ตอประเทศไทยโดยนอกจากจะสรางพันธมิตรและความเปนปกแผน
ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพใน
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ภูมิภาคแลว ยังชวยเพิ่มอํานาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศ และรวมมือกันในการแกไขปญหาขามชาติ
และการพัฒนาขั้นพื้นฐานตางๆ อยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภายในอาเซียนไดเปดโอกาสใหมีการขยายตัวดานการคาและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนําผลดีมาสู
เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสวนรวม
การเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ภายใตกรอบ 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดถูกกําหนดเปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือกับองคกรหลักตาง ๆ เพื่อเตรียมการ วางแผน
พัฒนา เตรียมความพรอมใหแกครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2558 โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 25542558) ภายใต
กรอบ 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย จากปฏิญญา ชะอําหัวหิน ดานการศึกษาฯ ตอการขับเคลื่อนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สาระสําคัญของปฏิญญาดังกลาวเนนความสําคัญของบทบาทการศึกษาในการสรางประชาคม
อาเซียน 3 เสาหลัก ดังนี้
1) บทบาทการศึกษาในเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง : การสรางความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน การสงเสริมหลักการประชาธิปไตย การสงเสริมการศึกษาดาน
สิทธิมนุษยชน ตระหนักคุณคาและคานิยมทางวัฒนธรรม การสรางเครือขายผูบริหารโรงเรียนเพือ่
บูรณาการความรวมมือดานการศึกษา การจัดงานฉลองวันอาเซียนในประเทศสมาชิกในชวงเดือน
สิงหาคมซึ่งเปนวันกอตั้งอาเซียน
2) บทบาทการศึกษาในเสาหลักดานเศรษฐกิจ : การจัดทํากรอบการพัฒนาทักษะในอาเซียน การ
พัฒนาระบบการถายโอนนักเรียน การถายโอนแรงงานที่มคี วามชํานาญการในภูมิภาค การพัฒนา
มาตรฐานอาชีพทีเ่ นนศักยภาพในอาเซียนที่สามารถสนองตอบความตองการของภาคอุตสาหกรรม
3) บทบาทการศึกษาในเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน
ชนบท การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน การสนับสนุนการ
เรียนภาษาอาเซียน การสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนในเยาวชน การพัฒนาดานการวิจัย
และการพัฒนาในภูมิภาค การสรางความรูและตระหนักเกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม การ
สงเสริมการเรียนรูตลอด ชีวิต เพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดทําเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาเซียนรวมกัน ตลอดจนการรวมแบงปนทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน
ภูมิภาค
นโยบายการศึกษาไทยเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
รัฐบาลไทยไดจัดสรรงบประมาณ 3,000 ลานบาท (ป 25522557) สําหรับแผนดําเนินการระยะ 5 ป
เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายวา ภายในป 2557 จะตอง
มีนักเรียน นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 1 แสนคน ดวยการพัฒนาสถานศึกษา
ทุกระดับการศึกษาและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ จึงมีภารกิจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อใหบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 ตามกฎบัตร
อาเซียน และการดําเนินงานตามปฏิญญา ชะอําหัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพือ่
บรรลุประชาคมอาเซียนทีเ่ อื้ออาทร และแบงปนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม ทัง้ นี้ไดมีการตั้งคณะกรรมการ
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ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมาย การจัดตัง้ ประชาคม
อาเซียนภายในป 2558 ขึ้น 1 คณะ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนรองประธาน และผูบริหารองคกรหลักรวมเปนกรรมการ มีหนาที่กําหนดนโยบายการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมดานการศึกษา กํากัลป ติดตาม ประเมินผล และใหขอคิดเห็นเพื่อใหการดําเนินการ
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนขององคกรหลัก สถาบัน และหนวยงานดานการศึกษาที่
เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ดังกลาว เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ไดเห็นชอบนโยบายการศึกษาของไทยเพื่อดําเนินการตามปฏิญญาอาเซียนดาน
การศึกษา ดังนี้
นโยบายที่ 1 : การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดเี กี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความ
ตระหนัก และเตรียมความพรอมของครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเพื่อกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียนภายในป2558
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพรอมในการกาวสูป ระชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการ ที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการ
เพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน
นโยบายที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และครูอาจารย
ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน การสงเสริมความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งชวย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดานอาชีวศึกษา และการฝกอบรมทางอาชีพ
ในขั้นตน และขั้นตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมและเพิม่ พูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
นโยบายที่ 4 : การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ
ประสบการณ ในสาขาวิชาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา ควบคูกับการเปดเสรีดานการ
เคลื่อนยายแรงงาน
นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเยาวชนเพือ่ เปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูป ระชาคมอาเซียน สําหรับ
โครงการ และภารกิจสําคัญที่องคกรหลักตาง ๆ ภายใตกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการอยูแลว เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ การพัฒนาศักยภาพประชาชนคนไทยใหเขาสูการสรางประชาคมอาเซียน ภายในป
2558
นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆที่สอดคลองกับปฏิญญา 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย
เราไดทราบแลววาอาเซียนคืออะไร มีความสําคัญอยางไรตอการพัฒนาดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม 3 เสาหลักนี้ ทําไมถึงมีความสําคัญขนาดนั้น เพื่อสรุปเปนขอบงชี้บางอยางที่นาสังเกต
กรอบของปฏิญญานี้ประเทศสมาชิกไดรวมลงนามในประเทศไทย หรือเปนการปรับประยุคและบูรณาการณมา
จากโครงสรางพื้ นฐานเดิมของสัง คมไทย ที่ มี เสาหลัก ทั้ ง 3 คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความ
จงรักภักดีตอสถาบันของคนไทย ทําไมสายตาของประเทศสมาชิกถึงเห็นสังคมไทยเปน The Idal และนีอ้ าจเปน
กุญแจและเปนกฎบัตรของอาเซียนในปจจุบัน ที่ประเทศสมาขิกทั้งสิบประเทศตางมีความหวังใหความเห็นและ
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ลงมติตรงกั น วา จะเปนโซ ท องคลอ งนวัต กรรมใหม ข องกลุม ประเทศอาเซี ยนใหพั ฒ นาไปสู ก ลุม ประเทศ
มหาอํานาจใหมแหงเอเชียที่จะยืนอยางสงางามในเวทีโลกตอไป
อาเซียนมีเสาที่แขงแกรง กรอบของ 5 นโยบาย คงไมตองมองเปนสิ่งอื่นใดนอกจาก ตัวโครงสรางที่กําลัง
เปนรูปเปนรางที่ภาครัฐกําลังเรงสรางและรอยรัดความเปนประชาคมอาเซียนใหเห็นเปนรูปธรรมใหเร็วที่สุด
ดังนั้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ถายังไมอาจเขาใจ และยังมามัวคิดถึงเรื่องผลประโยชนหรือ ผลไดผลเสียอยู คง
ไมตางอะไรจากนิทานเรื่องตาบอดคําชาง ที่ไมมีวันเขาใจวาชางเปนตัวอยางไร
เมื่อเขาใจความเปนอัตลัก ษณ และเอกลัก ษณ ก็จะเขาใจถึง ความเปนอาเซียน และตัวตนที่แทจริง
ทิ ศทางการศึก ษาคือ หัวใจ และนโยบายหลั ก ของปฏิญ ญานั้น นับ วามี ความสอดคลอ งกั บ นโยบายการจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ ทั้งกรอบของปฏิญญา 3 เสารหลัก และ 5 นโยบาย กลาวคือ พันธะกิจ และ
นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ
มหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) สถาปนามาตั้งแตป พ.ศ. 2463 จนกระทั้งถึงปจจุบันเขาปที่ 119 นับวา
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ ที่มีอายุเ กาแกที่สุดในประเทศไทย และยังคงรัก ษาความเปนอัตลักษณและ
เอกลักษณเอาไวอยางเหนียวแนน กลาวคือ เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมชนชั้น
วรรณะหรือศาสนา โดยยึดตามแผนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทีวา “คนไทยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่
จะไดรับโอกาสทางการศึกษา” แมไมมีเงินก็สามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆได และปจจุบันนักศึกษาที่เขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆนี้ กลับมีสถิติที่นาสนใจวา มีนักศึกษาที่มาจากกลุมประเทศอาเซียน อยาง เวียดนาม
กําพูชา ลาว พมา หรือกลุมพี่นองชาติพันธอยางรัฐฉานและไทยใหญจํานวนมากขึ้นทุกป ความเปนอินเตอรของ
มหาวิทยาลัยสงฆตามนโยบายการรวมตัวของประชาคมอาเซี ยนนั้น ความจริง มีม ายาวนานเนื่อ งจากกลุม
ประเทศที่เปนสมาชิกอาเซียนสามในสี่เปนประเทศที่มีประชากรที่นับถือพุทธศาสนา ดังนั้นการแรกเปลี่ยนทาง
การศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรมพระสงฆในฐานสมณะทูตเดินทางมาศึกษาศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย
ตั้งแตครั้งสมัยสุโขทัย จนกระทั้งมีการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆขึ้น จึงเปนสถาบันที่รองรับกลไกรเรือ่ งการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆนั่นเอง นับวาเปนพระวิสัยทัศนอันยาวไกล ของลนเกลารัชกาลที่ ๕ ที่พระองคทรงเปนผู
สถาปนามหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะสรางตราหรือยี่หอใหกับสถาบันศาสนา เปนสถาบันทางวิชาการ ที่จะให
เปนที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ ที่จะไดเขาใจไดอยางถูกตอง ไมมองศาสนาเปนเพียงเรื่องของความเชือ่ ที่
งมงายและเปนเรื้องลาหลังในสังคม หากแตในสังคมไทย พุทธศาสนา คือสถาบันและรากเหงาของสังคมและ
วัฒนธรรมของคนไทย
ดังนั้นจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยสงฆจึงมีนโยบายที่สอดคลองกับเสาหลักของประชาคมอาเซียน ดวย
ปณิธานคือ มุงเนนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาการะบวนการดํารงชีวิตในสังคมดวยศีลธรรม ชี้นําและแกไข
ปญหาสังคมดวยหลักพุทธธรรม และบริการวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติหรือนานาชาติ
จุดเนน จุดเดน (เอกลักษณ และอัตลักษณ) ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ภายใตแผนนโยบายและ
พันธกิจหลักคือ การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 2 เรื่องคือ
1) ปลูกฝงจิตสาธารณะหรือจิตสํานึกทางสังคม รวมถึงใหบริการแกสังคม ชุมชน และทองถิ่น โดยการ
ชี้นําสังคมในทางสรางสรรค การยุติขอขัดแยงดัวยหลักธรรม และหลักวิชาการทางพุทธศาสนา
2) รูจัก นําหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและแนวทางตามพระราชดําหริไปปรับ ประยุกตใชในการ
แก ปญ หาชีวิตและสัง คม ตลอดถึง การรวบรวมและจัดเก็ บ ขอ มู ล ดานศาสนาและศิล ปวัฒ นธรรม เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยเปนแหลงคนควา ทํานุบํารุงรักษาภูมิปญญาไทยและทองถิ่น รวมทั้งสรางชุมชนที่เขมแข็งเพื่อใหมี
ภูมิคุมกันในสังคม
และมีวัตถุประสงคหลักคือ ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและ
นานาชาติผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คือ คิดดี พูดดี และทําดี ตามแนวทางพระพุทธศาสนา บริการวิชาการทาง
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พระพุทธศาสนาแกสังคมใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษชัดเจนตอสังคมใหมีความเข็มแข็งทางสังคม และมี
คุณภาพทั้ งดานความรูความประพฤติ เปนผูนําสรางสัง คมไทยใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรู และ
ศูนยกลางทางวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับนานาชาติตอไป ฯลฯ
(ข อ มู ล ปร ะ ชา สั ม พั น ธ ง า น ป ระ กั น คุ ณภา พ ก าร ศึ ก ษาม ห า วิ ทย า ลั ย มห า ม กุ ฏร า ชวิ ทย า ลั ย :
www.mbu_qa@hotmail.com)
อุปสรรคและปญหาในการรวมกลุมและความกาวหนาของอาเซียน
อุปสรรคและปญหาในการรวมกลุมและความกาวหนาของอาเซียน ที่มีความแตกตางกันหลายดาน
ไดแก
ความแตกตางทางดานการเมืองการปกครองของภูมิภาคคือ 10 ประเทศมีการปกครอง 4 แบบ คือ
1. ประชาธิปไตย ประกอบดวย ไทย มาเลเชีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร และฟลปิ ปนส
2. เผด็จการทหาร คือ พมา
3. ระบอบกษัตริย คือ บรูไน
4. คอมมิวนิสต คือ ลาว และเวียดนาม
ในประเด็นนี้ประเทศที่สง ผลใหเกิดปญหากับอาเซียนมากทีส่ ดุ คือพมา เนื่องจากการปกครองในระบอบ
เผด็จการทหารของพมา กอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทําใหประเทศตะวันตกซึ่งใหความสําคัญกัประชาธิป
ไตยและการเคารพสิทธิมนุษยไมเห็นดวยมากนักที่อาเซียนรับพมามาเปนสมาชิก โดยเฉพาะอยางสหภาพพยุโรป
ที่ตอตานการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมา รวมทั้งมีผลทําใหความรวมมือระหวางอาเซียนและยุโรปตองชะงัก
ไปพอสมควร
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร และการนับถือศาสนา เนื่องจากประเทศในอาเซียน
จะมีทงั้ ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม
การทีป่ ระเทศในอาเซียนผลิตสินคาเหมือนกันทําใหเกิดการแขงขันกันมากกวาจะนําไปสูความรวมมือกัน
ความแตกตางในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กลาวคือมีบางประเทศที่มรี ะดับสูงและมีบางประเทศทีม่ ีระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ํามาก เชนลาว พมา และกัมพูชาและเวียดนาม (CLMV)
ปญหานีเ้ ปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งเพราะทําใหเกิดการจับกลุม เปนกลุมยอยในอาเซียน นั้นคือ
ประเทศ CLMV พยายามรวมมือกันโดยมีเวียดนามเปนหัวหอก
ความขัดแยงในประวัติศาสตร ประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญเคยมีความขัดแยงมาในประวัติศาสตรทงั้ สิ้น
เชนประเทศไทยขัดแยงกับพมามาตั้งแตประวัติศาสตร หรือกับเวียดนามไทยเองก็มีการแขงขันเพื่อชิงความ
เปนใหญเหนือดินแดนขอมมาโดยตลอด การที่อาเซียนใชระบบฉันทามติในการขับเคลื่อนความรวมมือทําให
ยากที่จะบรรลุเปาหมายของความรวมมือ
วิถีอาเซียน (Asian Way )ก็เปนอุปสรรคทีส่ ําคัญของความกาวหนาในรวมมือในอาเซียน ไมวาจะเปน
ดําเนินงานในลักษณะที่ไมเปนทางการสูง (Informality)
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ใชการทูตในลักษณะที่ไมเปนขาว
ยึดการพูดจาหารือ (Dialogue) และหลักฉันทามติ (Consensus) เปนหลักสําคัญ
เนนการหลบเลี่ยงปญหามากกวาการแกปญหา
บทสรุป ขอเสนอแนะในมุมมองของขาพเจา
การดําเนินการดานการจัดการศึกษาของไทยสูประชาคมเศรษฐกิจโลกจึงเปนการเตรียมการเพื่อรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคต และวิสัยทัศนของประเทศไทยในป 2558 ตามทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดไววา “ คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบน
วิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึง่ กัน
และกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ”
ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองผนึกความรวมมือทุกภาคสวนของสังคมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ของชาติไมวาจะอยูภายใตหนวยงาน องคกร หรือสถาบันใดก็แลวแต ควรผนึกความรวมมือในการจัดการศึกษา
กับอาเซียน เพื่อสรางอาเซียนใหเปนประชาคมที่มั่นคง เอื้ออาทรและรวมแบงปนกันตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
ป 2558 ภายใตกฎบัตรที่ มีแนวทางการพั ฒนาไปสูความเจริญรุง เรือ งในภูมิ ภาคดวยกัน ดัง คําขวัญ ที่ ไดตั้ง
ปฏิญญารวมกันวา “One vision, One identity, One Community; หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่ง
ประชาคม”

แหลงอางอิง :
จุไรรัตน แสงบุญนํา. ความรูเรื่องประชาคมอาเซียน (การเตรียมความพรอมของไทยเพื่อการกาวเขาสู ประชาคม
อาเซียน) ระยะ 5 ป (พ.ศ.25542558) เอกสารอัดสําเนา, 2554.
http://www.thaimaster.info/pompilai/wannisa/asean/ asean_info.html#end สืบคน 5 มิถุนายน
2554.
หมายเหตุ: สืบคนและรวบรวมโดย : ดร. ทรงศักดิ์ พรมดี อาจารยประจําคณะศาสนาและปญญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา ขอขอบคุณผูประเมินบทความ อาจารย ดร. สมหมายเปรมจิต ที่
ปรึกษาคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ และขอขอบคุณขอมูลเพิ่มเติม จากอินเตอรเน็ท สํานักบริหารยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษาที่ 9

