
งานเสวนา”วันอาเซียน” 
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-------------------- 

  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเสวนา “วันอาเซียน” เมื่อวันที่ 
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา       
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร
การศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ประมาณ 
๑,๐๐๐ คน จากท่ัวประเทศ 

     
 ทั้งน้ีประธานได้กล่าวเปิดงานตอนหน่ึงว่าวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือเมื่อ ๔๔ ปีที่แล้ว
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ก่อต้ังขึ้นด้วยความเห็นชอบร่วมกันของ
ผู้นํา ๕ ประเทศ คือประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสงิคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างภูมิภาคอาเซียนที่สมานฉันท์ มีสันติภาพและมั่นคง เจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และ
การหลอมรวมสมาชิก ๑๐ ชาติ สู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นหน่ึงเดียวโดยการศึกษาเป็นกลไกสําคัญใน
การสร้างและพัฒนา”พลเมืองอาเซียน”ให้มทีกัษะและความชํานาญการที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอาเซียนและการค้าโลก นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมเน่ืองใน”วันอาเซียน” สะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสร้างความรู้ ความตระหนักและ
ความต่ืนตัวของบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมใน
การก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างมั่นใจ 
 รายงานเก่ียวกับงานเสวนา”วันอาเซียน” แบ่งออกเป็นสองส่วนดังต่อไปน้ี     

๑.การเสวนาเรื่อง”เตรียมความพร้อมอย่างไรในการเปน็พลเมืองอาเซียน”  

     
การเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมอย่างไรในการเป็นพลเมืองอาเซียน” จัดขึ้นในช่วงเช้า

โดยมีวิทยากรคือศาสตราจารย์(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา นายสมเกียรติ  
อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริษัทไทยวิทศัน์ และนายกวี จงกิจถาวร อดีตบรรณาธิการอาวุโส
เดอะเนช่ัน โดยมีนางวีรวรรณ์  วรรุตม์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด และอดีต
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินรายการ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 



 

 

๒

 

 ศาสตราจารย์(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ ให้ความเห็นว่าเมื่อกล่าวถึงปัญหาและต้องการแก้ไข 
จําเป็นต้องย้อนกลับขึ้นไปทีส่าเหตุแล้วจึงพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไข เราต้องให้ความสําคัญกับ
คนรุ่นใหม่เพราะสังคมไทยเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเสยีแล้ว จึงขอกล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจว่านักศึกษา
ที่เรียนมหาวิทยาลัยในปีที ่1 ในปีน้ี ทราบหรือไม่ว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาในอีก ๔ ปีข้างหน้าคือปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ การเข้าสู่ตลาดแรงงานของพวกเขาจะต้องแข่งขันกับผู้สําเร็จการศึกษาจากสมาชิกอาเซียนอีก 
๙ ประเทศ ซึ่งเรื่องน้ีเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาสเพราะหากมีศักยภาพจะทํางานได้ทั้งในประเทศไทย
หรือออกไปแข่งขันหางานทําในประเทศดังกล่าวได้เช่นกัน จึงขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมความพร้อม
เยาวชนเหล่าน้ีได้ดีเพียงไร และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในด้านการบริหารการศึกษา การจัดทําหลักสูตร และ
ครูผู้สอนได้ตระหนักในเรื่องน้ีหรือไม่เพราะล้วนแล้วแต่มนัียยะสําคัญทัง้สิ้น 
 ทั้งน้ีเลขาธิการสภาการศึกษาเล่าว่าเคยเดินทางไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีพรมแดนติดต่อกับเวียดนาม พบว่ามหาวิทยาลัยที่น่ันมีความต่ืนตัวเร่ือง
การเรียนภาษาไทย รวมท้ังได้จัดซุ้มกลางถนนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย เมื่อ
เดินทางต่อไปถงึเวียดนามพบว่าตลอดทางมกีารติดโปสเตอร์เก่ียวกับอาเซียนและจําหน่ายสินคา้อาเซียน 
โดยเฉพาะเมื่อไปถึงกรุงฮานอยพบว่าที่น่ันมีคนสนใจเรียนภาษาไทยจํานวนมากเช่นกัน มีอาจารย์และ
นักเรียนชาวเวียดนามพูดไทยชัดเจนมากและเขียนตัวหนังสือไทยได้สวยงาม จึงมีความเห็นว่า 
การเตรียมความพร้อมของคนไทยสู่ประชาคมอาเซียนในด้านสังคมและวัฒนธรรมยังช้ามากทั้งที่
เป็นประเด็นที่สําคัญมาก จึงได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสร้างความตระหนักรับรู้เก่ียวกับอาเซียนของคนไทยยังมีปัญหามาก โดยจะเห็นได้จาก
การสํารวจความรู้ในเรื่องดังกล่าวในหมู่นักศกึษาอาเซียนประมาณ ๒,๐๐๐ คน จากประเทศสมาชิก
อาเซียน พบว่าประเทศที่มีความตระหนักรับรู้เก่ียวกับอาเซียนมากที่สุดคือลาว กับเวียดนาม 
ขณะที่นักศึกษาไทยอยู่ในระดับกลางและลาํดับสุดท้ายในบางด้าน แสดงว่านักศึกษาไทยยังขาดความรู้
ในเรื่องอัตลักษณ์อาเซียน จงึควรส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านและภาษา และวิถีชีวิต
ของอาเซียน ตลอดจนการทํางานในอนาคตเพราะเป็นพ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองอาเซียน 
 ๒.ความพร้อมในเรื่องภาษาอังกฤษ คนไทยต้องปรับตัวด้านภาษามากเน่ืองจากประชาคม
อาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการทํางาน ขณะที่ภาษาอังกฤษของคนไทยยังล่อแหลมต่อ
อันตราย จึงจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาในเร่ืองดังกล่าว โดยครูต้องได้รับ
การพัฒนาก่อนเป็นลําดับแรกเพ่ือให้นําไปสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมี Free TV ที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพ่ือสร้างความรู้ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ 
 ๓.การรู้จักประเทศอาเซียนต่าง ๆ ฉันทม์ิตรโดยการศึกษาต้องมีการปรับบทบาทด้านวิชาการ 
โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ เพราะคดีความต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ขาดอายุความไปสองร้อยปีแล้ว
แม้กระทั่งกรณีเขาพระวิหาร จึงควรสร้างความตระหนักรับรู้แก่คนไทยในเรื่องดังกล่าวโดยต้องหาจุดที่
มีประโยชน์ร่วมกันกับสมาชิกอาเซียนเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 ๔.การเตรียมความพร้อมเรื่องคุณภาพของคนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเพราะจะมีการ
เคลื่อนย้ายคนในภูมิภาค เช่น อาชีพวิศวกร แพทย์ พยาบาล ฯลฯ จงึจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งด้านอาชีวศึกษา เราต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง 
เน่ืองจากปัจจุบันดูเสมือนว่าเราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือตกงานกัน ขณะที่แรงงานท่ีมีทักษะ
ฝีมือ (Skilled labors)  ยังขาดแคลน เพราะนักเรียนเข้าศึกษาในสายสามัญกับสายอาชีวศึกษา
เป็นสัดส่วน ๖๐ ต่อ ๔๐ ขณะที่ความต้องการของตลาดแรงงานมีลักษณะตรงกันข้าม นอกจากน้ีควร
ตระหนักว่าไกลจากตลาดอาเซียนยังมีตลาดโลกและเวทีโลกซึ่งเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าน้ีอยู่อีก คําถาม



 

 

๓

 

คือเราจะเป็นไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์เพราะไม่รู้จักปรับตัวหรือจะเป็นแมลงสาบที่อยู่รอดได้เพราะมีการ
ปรับตัวอย่างต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ีประเทศไทยโดยทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้เลื่อนวัน
ปิด/เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนในอาเซียนและทั่วโลกโดยจะ
เริ่มต้นในเดือนกันยายนปีหน้า 
   นางวีรวรรณ์ วรรุตม์ ผู้ดําเนินรายการกล่าวเสริมว่าจีนให้ความสําคัญกับตลาดอาเซียนเพราะ
เป็นประตูเปิดสู่อาเซียน และขณะน้ีมี ๗ วิชาชีพที่มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้ว 
   นายสมเกียรติ อ่อนวิมล มคีวามเห็นว่าปัญหาวิกฤติเก่ียวกับอาเซียนขณะน้ีเป็นเรื่องรุนแรง
เพราะตนเองเดินทางตระเวนทั่วอาเซียนเพ่ือถ่ายทําสารคดีเก่ียวกับอาเซียนแล้วมีความเห็นว่าไทย
เตรียมตัวช้ามาก พร้อมทั้งต้องสร้างความรับรู้ว่าประเทศเพ่ือนบ้านมีความเท่าเทียมกับเราเพราะ 
CLMV เป็นกลุ่มหลังที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนและมีการพัฒนาช้ากว่าจนอาเซียนต้องให้เง่ือนไขพิเศษ
บางประการ อย่างไรก็ตามประเทศลาวมีความเจริญเติบโต เศรษฐกิจมั่นคง อัตราการบริจาคของลาว
ที่ให้คนอ่ืนสูงกว่าไทยเสียอีก ขณะเดียวกันดัชนีความสุขของลาวก็สูงกว่า นอกจากน้ีตําราเรียนของ
ลาวมีการกล่าวถึงหมู่บ้านผู้นําอาเซียน ถนนอาเซียน ขณะที่ประเทศไทยจัดใหนั้กเรียนเรียนเรื่อง
อาเซียนในลักษณะหลักสูตรแทรกเท่าน้ัน ทั้งน้ีวิทยากรเคยสัมภาษณ์บาดาวี อดีตนายกรัฐมนตรี
ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าท่านมีความเห็นว่าคนมาเลเซียรู้เรื่องอาเซียนดีไม่มีปัญหา 
เคยสอบถามเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เมืองมะละกา พบรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนครบทุก
ประเทศ และเมื่อเดินทางไปยังเมืองหลวงของพม่าแล้วสอบถามชายพม่าสูงอายุที่น่ันก็พบว่ารู้จัก
สมาชิกอาเซียนทั้งหมดและทราบจุดเด่นของประเทศเหล่าน้ันด้วย 
 ในส่วนที่เก่ียวข้องกระทรวงศึกษาธิการเคยตระเวนไปดู Sister Schools และ Buffer 
Schools ในจงัหวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ได้พบอาจารย์ท่านหน่ึงสามารถพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาพม่าได้ซึ่งถือว่ามีคุณภาพสูงมากในเชิงอาเซียน ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดเตรียม
งบประมาณให้จัดสร้างศูนย์อาเซียนพร้อมอุปกรณ์ในทุกโรงเรียนมิใช่มีเฉพาะโรงเรียนนําร่อง และควร
ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ความถี่สูงโดยนําเอกสารทุกอย่างสู่ระบบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
ทุกที่  นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังเป็นชีวิตและอนาคตของพวกเราต้องกําหนดให้เป็นภาษาที่สองอย่าง
แท้จริงต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ รัฐบาลต้องผลักดันทุกโรงเรียนให้มคีวามเป็นสากลในรูปแบบการ
เรียนการสอน เพราะนักเรียนไทยต้องเป็นพลเมืองอาเซียนที่เป็นสากลแต่ไม่ทิ้งความเป็นไทย 
 นายกวี จงกิจถาวร กล่าวว่าการเป็นประชาชนอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขณะน้ีเหลือเวลา
เพียง ๑,๒๔๐ วันเท่าน้ันที่จะครบกําหนดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการเป็นคนอาเซียน ซึ่งยังไม่สายเกินไปที่จะดําเนินการ สมัยก่อนคนมักสะกดคํา
ว่า ASEAN ผิด ตัวตนอาเซียนอยู่ที่ไหนไม่มใีครทราบ ที่จรงิแล้วอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีระบบการเมือง
ที่แตกต่างมากที่สุด อาทิ บรไูน ดารุสซาลาม มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด ขณะที่ประเทศไทย
มีกษัตริย์ควบคู่ไปกับรัฐธรรมนูญ ฯลฯ เวลาทาํความเข้าใจอาเซียนต้องเร่ิมที่ทําความเข้าใจระบบการเมือง
ของประเทศสมาชิกก่อน วันน้ีเป็นวันประวัติศาสตร์ของอาเซียนต้องมีการเชิญธงอาเซียนที่สถานที่
อาเซียนทั่วโลก นับแต่น้ีต่อไปต้องมีธงและเพลงอาเซียน นอกจากน้ีในปี ๑๙๙๕ ถึง ๑๙๙๙ ที่
สนามบินดอนเมืองเคยจัดให้มีอาเซียนเลนซึ่งเป็นช่องทางอํานวยความสะดวกสําหรับชาวอาเซียนที่จะ
เดินทางมายังเมืองไทย ปรากฏว่ามีแต่ชาวฝรั่งที่ใช้บริการเพราะเข้าใจผิดว่าจัดให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา
ประเทศอาเซียนจึงล้มเลิกไป จึงคิดว่าควรฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่เพ่ือเป็นบริการพิเศษสําหรับชาวอาเซียน 
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 สําหรับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ควรเริ่มต้นด้วยการทําความรู้จักตนเองก่อนว่าเป็นใครมา
จากไหน ต่อจากน้ันจึงเลือกประเทศเพ่ือนบ้านที่สนใจสักประเทศหน่ึงแล้วเริ่มศกึษาประวัติศาสตร ์
อาหาร เพลง แล้วหาจุดร่วมที่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับไทย 
 สื่อของประเทศลาวนําเสนอเรื่องอาเซียนมากเพราะเป็นของรัฐบาลจึงควบคุมได้ แต่สําหรับ
ประเทศไทยสือ่เสนอเรื่องอาเซียนหรือไม่รฐับาลไม่อาจควบคุมได้ต้องขอความร่วมมือกันเพราะสื่อไทย
มีอิสระเสรี แต่สิ่งหน่ึงที่พบว่าผู้บริหารอาเซียนมีความเหมือนกันคือชอบตีกอล์ฟ ร้องเพลง และ
รับประทานทุเรียน ต่อจากน้ีอาเซียนเปรียบเสมือนลมหายใจ และสามารถเป็นอาชีพแขนงหน่ึงได้
เพราะทุกคนสนใจและให้ความสําคัญ 
 การถาม-ตอบปัญหาจากผู้รว่มกิจกรรม 
 • อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้สอบถามวิทยากรดังน้ี ๑. ครูผูส้อนจะ
นําผลที่ได้จากการเสวนาในวันน้ีไปขยายผล หรือเตรียมตัวอย่างไรจึงส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมใน
การเป็นพลเมืองอาเซียนได้ดีในช่วงเวลาจํากัด ๒. สภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ สภาพภูมิ
ประเทศ ระบอบการปกครอง ศาสนา จะเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนหรือไม ่
 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศ ุกล่าวตอบว่าสิ่งที่ควรดําเนินการคือกลับไปรายงาน
ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงเรื่องที่ได้สนทนากันวันน้ี แล้วจึงระดมทรัพยากรในโรงเรียนโดยต้ังกลุ่ม
อาจารย์ในโรงเรียนเป็นรูปธรรมโดยรวมครูสอนสังคม แลว้หาคําตอบร่วมกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไร 
อาจพิจารณาพร้อมกับนักเรียน โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ ควรดําเนินการอย่างเป็น
ระบบขั้นตอนเพราะจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก 
 นายสมเกียรติ อ่อนวิมล แนะนําเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนสามารถบูรณาการข้อมูลจากเว็บไซต์
ต่างๆ ได้ รวมทั้งจากสํานักเลขาธิการอาเซียน ที ่www.asean.org ที่เหลือจะเป็นเรื่องการทํากิจกรรม
เสริมสร้างความเข้าใจและการเตรียมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยและตลาดแรงงาน 
 นายกวี จงกิจถาวร ได้ใหค้ําแนะนําเพ่ิมเติมว่าในคําถามที่ ๑ เมื่อกลับไปถึงโรงเรียนให้
รวมกลุ่มนักเรยีน ๒-๓ คน แล้วหยิบเรื่องอาเซียนที่คิดว่าสําคัญขึ้นมาพิจารณา อาจเชิญผู้รู้มาพูดให้
นักเรียนช้ันประถมหรือมัธยมศึกษาฟัง โดยขอให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อจากน้ันอาจหยิบ
ยกประเทศอาเซียนหน่ึงประเทศข้ึนมาก่อนและจึงดําเนินต่อไปเรื่อย ๆ คําถามที ่ ๒ ในเรื่องความ
หลากหลายน้ัน ประเทศอินโดนีเซียมีคําขวัญว่า “Unity is Diversity” โดยในกฎบัตรอาเซียน หรอื
แผนปฏิบัติการระบุว่าในความหลากหลายสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นได้หากเรามีความเข้าใจและ
ความสามัคค ี ประเด็นที่สําคัญคือเราจะทาํให้ความหลากหลายเป็นสิ่งที่เรายอบรับและเข้าใจ  หรือ 
“Sense of Appreciation” น่ันเอง 
 • นางสาวนันทนา ศรีปญัญากุล นักศึกษาปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต
นนทบุรี สอบถามถึงข้อเสียของการเกิดประชาคมอาเซียน อาท ิ ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ หรือความ
แตกต่างทางเช้ือชาติ ภาษา หรือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศ ุมีความเห็นว่าในเรื่องดังกล่าวแม้ในประเทศไทยก็
มีอยู่เช่นกัน จึงต้องไตร่ตรองว่าเราจะรับการแลกเปลี่ยนข้ามไปมาระหว่างประเทศได้เพียงใด เพราะ
เราต้องรับทุกอย่างทั้งด้านบวกและลบ จงึเป็นข้อน่าคิดว่าการเคลื่อนย้ายคนมิใช่เป็นแค่อาชีพวิศวกร
เท่าน้ัน แต่อาจรวมถึงอาชญากรซึ่งมิเพียงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่อาชญากร
ไทยอาจออกไปสู่อาเซียนได้เช่นกัน 
 นายกวี จงกิจถาวร กล่าวว่าอาเซียนมีความตกลงระหว่างกันทั้งในเรื่องการก่อการร้าย และ
การค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สิ่งที่อาเซียนทําคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง ถือเป็นเรื่องปกติที่อาเซียนจะมีการเช่ือมโยงกันขึ้นอยู่กับว่าจะตามเร่ืองพวกน้ีทันหรือไม่ 
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ซึ่งที่สําคัญคือหน่วยงานความม่ันคงตํารวจอาเซียนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความเหมือนกัน
หรือ Commonality มากน้อยเพียงใดเพราะเรื่องอาชญากรข้ามชาติเป็นเรื่องสําคัญมาก 
 • ผู้ร่วมกิจกรรม สอบถามว่าตามท่ีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน ตนมีความเป็นว่าเราควรเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุม
ด้านสังคมด้วยเพราะหมายรวมถึงความเป็นนิติรัฐ นิติธรรมด้วย ความสงบในประเทศต้องมีความ
มั่นคง ประเทศไทยเคยเป็นแนวหน้าของอาเซียน แต่ตอนนี้ได้ถอยมาอยู่ในจุดที่ด้อยกว่าลาวแล้ว 
ดังน้ันเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไร 
 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ตอบว่าเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนเฉพาะการเตรียมระบบการศึกษาหรือเตรียมคนไทยรุ่นใหม่เท่าน้ันคงไม่พอคงต้อง
เตรียมความพร้อมของสังคมไทยด้วย มีข้อเสนอเล็กๆที่น่าสนใจ คือควรสร้างสิ่งสาธารณะและการ
กระตุ้นเตือนทําให้คนไทยรู้สกึว่าอาเซียนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศและ
กระบวนการขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนเป็นประโยชน์แก่พวกเราอย่างแท้จริงใน
วันข้างหน้า 
 ๒.การเสวนาเรื่อง”การเปิดเสรีทางการศึกษา : เตรียมการอย่างมืออาชีพ” 
 

     
 การเสวนาเรื่องการเปิดเสรีทางการศึกษา : เตรียมการอย่างมืออาชีพ จัดขึ้นในช่วงบ่ายโดยมี
วิทยากรคือนายสมเกียรติ ตรรีัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
นายพานิช จิตร์แจ้ง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  รศ.ดร.นันทนา  คชเสนี 
ผู้อํานวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และนางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อํานวยการ
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยมี รศ.ดร.สขุมุ เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ดําเนินรายการ 
 รศ. ดร. สุขมุ เฉลยทรัพย์ เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต ทีส่ํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
นักศึกษา และนักเรียน เมื่อวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๒๑๘ คน พบว่าการรับรู้เก่ียวกับ
การเปิดเสรีทางการศึกษาของอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในภาพรวมร้อยละ ๔๙.๒๕ รับรูจ้ากส่ือต่างๆ อาทิ 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ขณะที่ร้อยละ ๑๔.๐๑ บอกว่าไม่รู้เพราะไม่มีความเกี่ยวข้อง 
เมื่อสอบถามถึงความพร้อมของสภาพการศึกษาในปัจจุบันในการเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียนมากน้อย
เพียงใดร้อยละ ๕๑.๓๗ มีความเห็นว่าไม่ค่อยพร้อมเพราะมีปัญหาด้านการศึกษาหลายด้านที่ไม่ได้รับการ
แก้ไขหรือกําลงัพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ ๒๐.๔๒ บอกว่าไม่พร้อมเพราะการศึกษาไทยไม่มี
คุณภาพหรือได้มาตรฐานเท่าที่ควรและการปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบความสําเร็จ ขณะที่รอ้ยละ 
๑๐.๖๙ ระบุว่ามีความพร้อมเพราะคุณภาพการศึกษาไทยสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสากล ซึ่งโพล    
ดังกล่าวได้สะท้อนความคิดเห็นของคนในแวดวงการศึกษาต่อสภาพการจัดการศึกษาของไทยในการ
ก้าวสู่การเปิดเสรีการศึกษาของอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อจากน้ันได้เชิญวิทยากรให้ความรู้และ
ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการเปิดเสรีทางการศึกษา : เตรียมการอย่างมืออาชีพ ดังน้ี 
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นายพานชิ จิตร์แจ้ง ได้กลา่วถึงจุดเช่ือมต่อระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานว่าหน่วยงานหลังจะพัฒนาอาชีพภายหลังจากนักเรียนสําเร็จการศึกษาสู่โลกแรงงาน หาก
นักเรียนที่จบมาผ่านระบบการศึกษาที่ดี กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่ต้องรับภาระหนักมาก
ทั้งการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะฝีมือแรงงานและด้านภาษา รวมทั้งทัศนคติ หากผู้จบการศึกษามาแล้วไม่
มีความพร้อม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดไปแก่แรงงาน รวมถึงด้านภาษาและ
เทคโนโลยี เพ่ือให้แรงงานดังกล่าวออกไปประกอบอาชีพและแข่งขันได้ 
 สําหรับความพร้อมของไทยในการเปิดเสรีด้านการศึกษาอาเซียน มีความคิดว่ายังไม่มีความ
พร้อมโดยเฉพาะด้านภาษาเพราะเราใช้ภาษาไทยเป็นหลกั จึงต้องเพ่ิมเติมภาษาเข้าไปในระบบมากขึ้น 
ขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดต้ังศูนย์ทดสอบภาษาเพ่ือการทํางาน ที่จะทดสอบลึกลงไปในราย
อาชีพ มีศัพท์เฉพาะของอาชีพน้ันๆ โดยจะเร่ิมเปิดการทดสอบในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ และจะ
เปิดระบบออนไลน์ไปทดสอบที่ต่างจังหวัดได้ด้วย ส่วนการทํางานต้องเน้นด้านคุณภาพที่มีการควบคุม
ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วจึงกํากับด้วยอัตราค่าจ้าง 
 ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนไว้สองประการ
คือ๑.ยุทธศาสตร์การเตรียมกําลังแรงงานที่เป็นการประสานความร่วมมือของหลายฝ่ายโดยแรงงาน
ใหม่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเตรียมคนทั้งด้านความรู้ ทักษะการทํางาน
และภาษา ส่วนกระทรวงแรงงานจะรับผิดชอบแรงงานเก่าที่เข้ามาในระบบการทํางานแล้วเพ่ือเพ่ิมพูน
ศักยภาพที่จําเป็นให้สูงขึ้น และ ๒. ยุทธศาสตร์การกําหนดมาตรฐานรองรับการแข่งขันอาเซียนโดยใช้
มาตรฐานแรงงานแห่งชาติเป็นตัวควบคุม  ขณะเดียวกันได้ผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว
เป็นกรอบของอาเซียนด้วย โดยผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และเช่ือมั่นว่าหากไทยมีการเตรียมความพร้อมต้ังแต่วันน้ีจะสามารถพัฒนาแรงงานท่ีมี
คุณภาพสู่การแข่งขันในอาเซยีนได้แน่นอน  
 นายสมเกียรติ ตรีรัตนพนัธ ์ มีความเห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การเคลื่อนย้ายแรงงานจะ
ครอบคลุมเฉพาะ ๗ อาชีพที่ได้มีการตกลงการใช้ทรัพยากรอาเซียนร่วมกันไว้คือ แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสํารวจ และนักบัญชี ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีใบประกอบอาชีพที่ผ่านการ
ทดสอบโดยใช้ภาษาถิ่นของประเทศที่จะไปทํางานด้วย  
 ส่วนประเด็นการเปิดเสรีด้านการศึกษาคือการอนุญาตให้ประเทศอาเซียนมาเปิดกิจการและ
ถือหุ้นร้อยละ ๗๐ อาจมีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นโดยมีคนอาเซียนเป็นเจ้าของ โดยให้มองว่าเป็น
โอกาสของไทยที่จะได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาแบบใหม่ ส่วนประเด็นเรื่องความพร้อมของไทย
ต่อการเปิดเสรีทางการศึกษาขอให้ทราบว่าการท่ีเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตอยู่ในขณะน้ีล้วนอาศัย
ทุนต่างประเทศเป็นหลักซึ่งเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นต้นที่ต่างชาตินําเข้ามา จากแต่ก่อนที่ไทยรบั
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่ทุกวันน้ีไทยเปลี่ยนมารับเทคโนโลยีด้านอิเลคทรอนิกส์และ  
ยานยนต์ เราจึงมาถึงจุดที่ก้าวสูงขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง ดังน้ันการพัฒนาคือการเตรียมความพร้อมของคน
ไทยให้รับเทคโนโลยีเหล่าน้ีใหไ้ด้ ซึ่งต้องดําเนินการผ่านกระบวนการศึกษาด้วยการเตรียมความพร้อม
คนไทยในด้านภาษาและการพัฒนาด้านความคิด โดยโรงเรียนต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคิด รวมท้ังการ
พัฒนาด้านภาษาต้องทําต้ังแต่เด็กในรูปแบบเรียนตามธรรมชาติ เน้นการพูด ฟังและการโต้ตอบ และ
การกระตุ้นให้คนเก่งมาเป็นครูเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ นอกจากน้ีวิทยากรยังแนะนําหลักสูตรของ
อังกฤษ ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และขบคิดปัญหาด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่ให้คําแนะนําแนวทาง เมื่อถึง
เวลาสอบจึงไปสอบกับศูนย์ของเคมบริดจ์ซึ่งน่าสนใจมาก ส่วนทางด้านวิชาการควรเน้นการเช่ือมโยง
ระหว่างธุรกิจกับโรงเรียน โดยมีการหารือว่าภาคธุรกิจต้องการกําลังคนในลักษณะใด รวมทั้งให้
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ทุนการศึกษาด้วย ดังน้ันเมื่อสําเร็จการศกึษาภาคธุรกิจก็รับเข้าทํางานทันทีเพราะมีคณุสมบัติตามท่ี
ต้องการ 
 นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ที่มีความเห็นว่าเยาวชนต้องรู้จักอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
ดังน้ันการเปิดประตูรับอาเซียนจะเป็นการรับแต่สิ่งที่มีคณุภาพเข้ามา ส่วนด้านภาษาขอให้ความสําคัญ
ต่อการใช้เพ่ือการสื่อสารในระดับหน่ึงเพ่ือให้กล้าพูด แต่สิ่งที่สําคัญคือทักษะด้านความคิด (Thinking 
Skills) รวมทั้งยกตัวอย่างเร่ืองการใช้ Social Networking ของวัยรุ่นสมัยใหมค่วรเป็นไปอย่าง     
ชาญฉลาด การนําเรื่องที่ได้รับฟังเก่ียวกับอาเซียนวันน้ีกลับไปคิดว่าเราได้รับประโยชน์อะไรบ้าง อาทิ
การรับรู้ว่าอาเซียนทําให้ตลาดแรงงานเปิดกว้างขึ้น และได้ทราบถึงทางเลือกอีกหลายทาง รวมทั้งการ
ปรับทัศนคติเก่ียวกับภาษาอังกฤษ เพราะเด็กไทยมักคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษผิดไวยากรณ์เป็นเรื่อง
น่าอาย ซึ่งที่แท้จริงการสื่อสารให้คนต่างชาติเข้ใจได้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจในระดับหน่ึงแล้ว นอกจากน้ี
ยังมีความคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษด้วยสําเนียงถูกต้องเป็นเรื่อง “ดัดจริต” ซึ่งทีแ่ท้จรงิถือเป็นการฝึก
การใช้ภาษาที่ดี รวมทั้งยังสนับสนุนการทอ่งเที่ยวในต่างประเทศด้วยตนเองโดยเฉพาะในอาเซียนเพ่ือ
ศึกษาและซึมซบัวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งเคารพในความแตกต่างดังกล่าว 
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรพัย์ ได้ขอให้นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยตได้เปรียบเทียบความพร้อม
และความแตกต่างของนักศึกษาไทยและเวียดนามในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต มคีวามเห็นว่าเมื่อก่อนประเทศไทยยังนําหน้าประเทศเวียดนาม
อย่างมาก พ่อแม่ชาวเวียดนามจึงนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนต่อที่เมืองไทย แต่ปัจจบัุนคนเวียดนามมี
ความเห็นว่าประเทศไทยคือคู่แข่งอย่างเต็มที่เพราะเจริญก้าวหน้ามาอยู่เคียงข้างกันแล้ว เพราะเวียดนามมี
ความขยัน มีเป้าหมายในชีวิต ขณะที่คนไทยมีความอยู่สุขสบายจนขาดความกระตือรือร้น เวียดนามจึง
เป็นคู่แข่งที่น่ากลัว 
 รศ.ดร.นันทนา คชเสนี กล่าวว่าตนเองถือเป็นผู้แทนจากสถาบันระดับอุดมศึกษาเพราะเป็น
อาจารย์สอนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งทําหน้าที่ผู้อํานวยการบริหาร
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งได้รับความรู้หลายอย่างแบบ Learning by Doing คือเรียนรู้จาก
การลงมือทําจริงและเรียนรู้จากส่ิงที่ผิดพลาดแล้วจึงปรับปรุงเรื่อยมา เพราะฉะน้ันเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกันและกันสังคมจึงไปรอด การศึกษาต้องพัฒนาจากความ
แตกต่าง แลว้นําความแตกต่างมาประมวลทําสิ่งที่ดีขึ้น โดยให้ความสําคัญกับการคิดแบบพิเคราะห์
วิจารณ์ และการคิดแบบสังเคราะห์ ซึ่งเด็กยุคใหม่ต้องมีโดยเฉพาะช่วงที่นิยมใช้ social network โดย
ต้องวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือความจริง และเมือ่วิเคราะห ์สังเคราะหไ์ด้แล้วต้องเป็นคนกลา้แสดงออกด้วย 
 ในด้านความพร้อมในการเปิดเสรีทางการศึกษานั้น วิทยากรเห็นว่าควรแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือภายในและภายนอกคือเมื่อเปิดเสรีแล้วเราพร้อมหรือไม่กับการถูกรุกในทุกด้าน แล้วเราได้
ประโยชน์หรือไม่ เรามีความพร้อมรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ หากไทยมีการจัดหลักสูตรการสอนทีดี่
มีคุณภาพจะมีนักศึกษาต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อแน่นอน นอกจากน้ีต้องมีทัศนคติเชิงบวกใน
การสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติจึงเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อมคีวามรู้สึกดีร่วมกันแล้วการเปิดเสรีทางด้าน
การศึกษาย่อมเป็นสิ่งที่ทาํได้โดยรัฐบาลต้องกําหนดนโยบายด้าน Single Market ที่ชัดเจนเพราะ
การศึกษาเป็นการลงทุนที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มกีารไหลของกระแสการลงทนุ 
ต้องมีแผนและทรัพยากรสนับสนุน จากน้ันจึงย้อนกลับมาที่การควบคุมคณุภาพโดยเน้นความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา ส่วนการจะสําเร็จแบบมืออาชีพหรือไม่อยู่ที่การสร้างเครือข่ายพันธมิตร แม้เราจะยังไม่
พร้อมทีเดียว อาจหาพันธมิตรที่มีความพร้อมมาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาได้จนสําเร็จ 
 สําหรับความพร้อมภายนอกคือการประชาสัมพันธ์ออกไปยังภายนอกอย่างชัดเจน ดังเช่นการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยนําอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ๑๓ แห่งมาคุยเรื่อง 
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internationalization และประเด็นที่พูดเหมือนกันคือไม่มีข้อมูลที่จะทําความรู้จักมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ฉะน้ันการกระจายข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ จึงเป็นเรื่องจําเป็น 
 นอกจากน้ีมีความเห็นว่าหน่วยงานทั้งหมดต้ังแต่รัฐบาล กระทรวง ผู้บริหารการศึกษา ครูและ
นักเรียนล้วนมคีวามสําคัญทั้งหมดต่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างเยาวชนไทย
ให้มคีวามตระหนักรับรูแ้ละเตรียมความพร้อมในทกุด้าน รวมทั้งมคีวามเห็นว่าในทุกยุคสมัยทศันคติที่ดี 
การมีคณุธรรม จรยิธรรม และศีลธรรมอันดีเป็นเรื่องสําคญั 
 การถาม-ตอบปัญหาจากผู้รว่มกิจกรรม 
 • คุณเขมสิริ  ประภามนตรีพงศ์  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเสนอความเห็นว่าการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในมมุมองของผู้บริหารน้ันต้องอาศัยครูที่เป็นต้นแบบที่ดี และครู
ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือมีคุณธรรมและจริยธรรมรวม ทั้งต้องมีสติและดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง ในการก้าวสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนต้องขาน
รับพร้อมกันและร่วมมือกัน อย่างไรก็ตามหากการเปิดเสรีครอบคลมุถงึการศึกษาภาคบังคับแล้วจะมี
ผลต่อความม่ันคงของชาติหรือไม่ ดังตัวอย่างของการจัดทําความร่วมมือระหว่างเกาหลีกับ
สหรัฐอเมริกาที่ในการเจรจาจะยกเว้นเรื่องการศึกษาภาคบังคับเน่ืองจากมีผลต่อความมั่นคงของชาติ 
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า รถไฟ และน้ํามัน จึงขอเรียนถามว่าการศึกษามิใช่สินค้าเสรีเพราะ
มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม จึงมีความจําเป็นที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลหรือไม ่
 นางสาวจุไรรตัน์  แสงบญุนํา กล่าวตอบว่าการเปิดเสรีทางการการศึกษาเป็นสิ่งที่ผูบ้ริหาร
ระดับนโยบายให้ความห่วงใยโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่เข้าใจว่าการเปิดเสรี
ทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ เมื่อมีการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ทราบว่า    
การเปิดเสรีได้แบ่งออกเป็นโหมดต่างๆ ซึง่เป็นผลจากการเจรจาและได้ทราบว่าในระดับนโยบายต้อง
ใช้เวลาในการพิจารณานานทีเดียว แต่มีการผ่อนปรนเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงและการเปิดตัวเข้า
ไปสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น ดังจะเห็นว่ามีการเปิดโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมากขึ้นด้วย 
ส่วนในเรื่องความมั่นคงมีกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่ด้วยแล้ว นอกจากน้ีในเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
ไทยมีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอยู่ที่ครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย
ด้วย อย่างไรก็ตามสําหรับการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเสรีทางการศึกษายังต้องใช้เวลาในการ
เตรียมความพร้อมอีกสักระยะหน่ึง 
 •นายอิทธิพล มาลัย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดรางบัว มีความเห็นว่าในการเตรียมความ
พร้อมเรื่องอาเซียนควรจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนแล้วนํานโยบายมาปฏิบัติที่โรงเรียน ซึ่งคิดว่าเป็น
วิธีส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นฐานสําคัญของประเทศมีความรู้เรื่องอาเซียนอย่างถูกต้องและนําไปใช้ใน
อนาคตได้ และควรเพ่ิมหลักสูตรอาเซียนในหลักสูตรของโรงเรียนด้วย 
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรพัย์ ตอบว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องอาเซียน ทุกคนต้ังแต่ผู้บริหาร ครู และ
ผู้อํานวยการและระดับนโยบายมีความเข้าใจ ดังน้ันหากมีสิ่งใดช่วยการปูพ้ืนฐานเรื่องอาเซียนให้กับ
เยาวชนถือเป็นสิ่งสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะรับไปดําเนินการ 
 •ผู้แทนภาคประชาชนมีความเห็นว่าผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลอาเซียนเป็นอย่างดีมักอาศัยอยู่ใน
เมืองใหญ่หรือชุมชนใหญ่ สว่นนักเรียนหรือเด็กที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลท่ีขาดแคลนสือ่ ICT ระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือจานดาวเทียมจะไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องอาเซียนได้
เพราะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์อาเซียนที่กล่าวถึง ดังน้ันผู้รับผิดชอบทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมิอาจมองข้าม จึงใคร่ขอให้ช่วยส่งสื่อที่เก่ียวข้องทั้งหนังสือ โปสเตอร์ ที่สวยงามไป
ยังโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งจัดรายการเก่ียวกับอาเซียนในทีวีทุกช่อง สถานีวิทยุ และเผยแพร่
บนหน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือครูจะได้นําไปสอนนักเรียนในโอกาสต่อไป 
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 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ขอให้คณะผู้จัดงานรับข้อเสนอของผู้แทนดังกล่าวเพ่ือจะได้นํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเพ่ือสร้างเครือข่ายกันด้วย 
 •คุณกิติยา หม่ืนนอก จากโรงเรียนพาณิชยการสุโขทยั กรุงเทพฯ เสนอความเห็นว่าควรมี
การจัดหลักสูตรอาเซียนอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดเป็น English Day โดยทั้งโรงเรียนมีการพูดภาษาอังกฤษ 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วย 
 รศ. ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ตอบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น
สําคัญ จึงยินดีรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาในโอกาสต่อไป 
 •คุณภาวิณี  อัครบวร จาก กศน. บึงกุ่ม ให้ข้อเสนอแนะว่าการให้ความรู้เรื่องอาเซียนส่วนใหญ่
จะเน้นที่การศึกษานอกระบบ จึงต้องการให้ความสําคัญแก่ประชาชนที่อยู่ในการศึกษานอกระบบด้วยการส่ง
สื่อและสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องไปยังแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุด
ประชาชน และแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ ด้วย 
 รศ. ดร.สขุุม เฉลยทรพัย์ ตอบว่ากระทรวงศึกษาธิการรับจะนําไปดําเนินการให้ในโอกาส
ต่อไป 
 •ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์ จาก SEAMEO Secretariat ได้ร่วมเสนอความคดิในสองประเด็นคือ
เมื่อพูดถึงอาเซียนมีการพูดถึงเฉพาะเร่ืองภาษากับความคิดและหลักสูตร แต่ที่จริงแล้วการพูดถึง
ประชาคมอาเซียนหมายถึงการที่เราต้องเรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับคนอ่ืน ดังน้ันการสื่อสารจึงเป็น
สิ่งจําเป็น และประเด็นที่สองคือหลายคนมักมองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในแง่ลบหรือมองว่าเรา
จะเสียเปรียบ ทั้งที่จริงแล้วยังมีด้านบวกอยู่หลายประเด็น เช่น การพัฒนาอาชีพ การเปิดเสรีทางด้าน
การศึกษาจึงใคร่ขอให้วิทยากรช่วยแบ่งปันความคิดในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 นายพานชิ จิตร์แจ้ง ตอบว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถอยู่ร่วมกันได้น้ันเรา
จําเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษา ขณะเดียวกันการอยู่ในชุมชนดังกล่าวอย่างมีความสุขต้องมีความพร้อม
ด้วยโดยการเตรียมหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านวัฒนธรรมและทัศนคติเก่ียวกับอาเซียน รวมถึงความ
เข้มข้นของศาสนา ซึ่งแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป นอกจากน้ียังควรพิจารณาไปถึงอาเซียนบวกสาม 
เพราะมีความสําคัญมากเช่นกัน ดังน้ันสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมคือประเด็นแรกคือความรู้อย่างน้อยสอง
ภาษา ประเด็นที่สองคือการขาดแคลนแรงงานจึงต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ ทั้งน้ีที่กล่าวมาก่อนหน้าน้ี
เป็นการตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ๗ อาชีพ และต่อไปคงเป็นด้านการท่องเที่ยวที่สมาชิก
อาเซียนประเทศอ่ืนยกเว้นประเทศไทยได้ลงนามไปแล้ว 
 •นายเทพพิทกัษ์ บุญรอด จากโรงเรียนพาณิชยการบางแค มีความเห็นว่าเมื่อกระแสส่วนใหญ่
ต้องการแรงงานมืออาชีพที่ผลิตโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่การศึกษาในระดับดังกล่าว
กลับได้รับความสนใจจากสังคมน้อยมาก จึงใคร่ขอให้ทุกคนเพ่ิมความสนใจและผลักดันให้การอาชีวศึกษามี
บทบาทในอาเซียนมากขึ้น 
 รศ. ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าวขอบคุณ พร้อมแจ้งว่ารองปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการรับจะไป
ดําเนินการให้  
 รศ. ดร. นันทนา คชเสนี ให้ความเห็นว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้ประโยชน์มหาศาล 
เพราะเป็นการรวมกลุ่มของ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นการเพ่ิมอํานาจต่อรอง และขณะน้ีเป็นที่รับรู้
ของสังคมโลกแล้ว โดยประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่นต่างให้ความสําคัญเข้าร่วมเป็นอาเซียนบวกสาม และ
อาเซียนบวก ๘  ทําให้มหาอํานาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียสนใจเพราะมีความน่าสนใจในหลายมิติคือมี
ทรัพยากรมากเป็นฐานการผลิตของโลก ดังน้ันถ้าเราพัฒนาได้อย่างเหมาะสมในทุกด้านจะสามารถมีชีวิตที่ดี
ร่วมกันได้ ส่วนด้านการศึกษาจากประสบการณ์ของ AUN ที่มหาวิทยาลัยช้ันนํา ๒๖ แห่งจาก ๑๐ ประเทศ
มาทํางานด้วยกัน ล้วนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาค การทํางานรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรจะช่วยเสริมและ
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เติมเต็มในส่วนที่ขาด โดยพัฒนาร่วมกันไปแทนที่จะเป็นคู่แข่ง ขณะเดียวกันเรามักแสวงหาความร่วมมือจาก
ตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกา อังกฤษและยุโรป แต่ไม่เคยหันมามองเพ่ือนบ้านซึ่งที่จริงได้พัฒนาไปมากและ
อยู่แถวหน้าเหมือนไทย จึงเห็นสมควรจับมือแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งขณะน้ีชาวต่างชาติเริ่มให้
ความสําคัญแล้วว่าจะต้องจับมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนแล้ว 
 •นายมนตรี วิวาศุ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เสนอแนวคิดเพ่ิมเติมในการทําให้
ประเทศไทยไปสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นประโยชน์และไม่เสียเปรียบ ประการที่ ๑ 
คือทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ประการที่ ๒ สร้างเครือข่ายความรู้แล้วนําสู่
การปฏิบัติโดยเริ่มจากสถาบันการศึกษาสู่ภาคประชาชน ประการที่ ๓ จัดการความรู้จากง่ายไปหายาก 
ประการที่ ๔ ทํายุทธศาสตร์อย่าง Dual Track ประการที่ ๕ คือเสริมสร้างความเป็นไทย เพ่ือให้มีอัตลักษณ์
ไทยในเวทีอาเซียน 
    รศ. ดร.สุขมุ เฉลยทรพัย์ กล่าวขอบคุณเพราะเป็นการเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนําไปพิจารณาในโอกาสต่อไป 
 •ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรจัดทําสื่อโปรยหว่านที่เป็น
รูปธรรม อาทิ ความรู้เก่ียวกับอาเซียน ๑๐ ประการที่ควรรู้ แล้วเผยแพร่ไปยังห้องสมุดซึ่งถือเป็น
ช่องทางหน่ึง อีกทางหน่ึงอาจเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุเครือข่ายด้านการศึกษา และสื่อโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาโดยมีความเห็นว่าควรทํา ETV ให้เป็น Free TV โดยไม่ต้องดูผ่านจานดาวเทียม ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการเผยแพร่การจัดการความรู้ทุกประเภทด้วย 
 นางสาวจุไรรตัน์  แสงบุญนํา กล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้ังแต่วิทยากร และผู้ฟังที่
อยู่ร่วมกิจกรรมจนถึงช่วงสุดท้ายซึ่งพบว่ามีจํานวนน้อยกว่าในช่วงเช้ามาก จึงขอกล่าวเสริมในเรื่อง
ของวินัยและความรับผิดชอบของคนไทย นอกเหนือจากเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมที่วิทยากรทุกท่าน
ได้กล่าวยํ้าไปแล้ว และพร้อมจะผลักดันข้อเสนอแนะต่าง ไๆปสู่การปฏิบัติโดยนําเสนอผ่านผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องสื่อโปรยหว่านเก่ียวกับความรู้เรื่องอาเซียน วันภาษาอังกฤษ 
(English Day) รวมท้ังการจัดทํารายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เก่ียวข้อง โดยผู้สนใจอาจติดต่อส่งข่าว
ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) หรือเว็บไซต์ได้ในโอกาสต่อไป  

     
    
 

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
  
 


