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การศึกษาระหวางประเทศ : เสาหลักของการพัฒนาประชาคมอาเชียน 
(International Education : The Pillar of Asian Community Development) 

รศ.ดร. ธงชยั  สมบูรณ  
 

บทนํา 
เปนปกติวิสัยของมนุษยที่อยูรวมกันยอมสรางกฎเกณฑข้ึนมาส่ิงนี้เรียกวาระเบียบทาง

สังคม (social orders) หรือแมแตบรรทัดฐานทางสังคม (social norms) การถายทอดและการขัด
เกลาทางสังคม โดยการสงผานการกระบวนการศึกษา ทั้งทางตรงและทางออมน้ันถือวาเปน
หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทําใหผูคนในสังคมเกิดการเรียนรูเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
ตลอดจนการดํารงรักษาไว ซึ่งอัตลักษณทางสังคมของชุมชน สังคม และรัฐชาติในท่ีสุด 

 
สายรากแหงศาสตร: ภาพฉายเชิงพัฒนาการ 

การศึกษาระหวางประเทศมีพัฒนาการมาจากการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative 
Education) ซึ่งตอมาไดพัฒนาจนเปนศาสตรที่เรียกวา พัฒนศาสตร (Development Science หรือ 
Development Education) ซึ่งทายสุดไดรับการพัฒนาเปนการศึกษาระหวางประเทศ โดยศาสตร
นี้จะศึกษาถึงความสัมพันธของภูมิปญญาวัฒนธรรม และการศึกษาในระหวางบุคคลและกลุม
ชนตาง ๆ ในสังคม ต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป ซึ่งถึงความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อประโยชน
รวมกันและการสรางความเขาใจระหวางชาติ การศึกษาระหวางประเทศ แบงออกเปน 2 
ลักษณะคือ 

1.  การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการพัฒนาระหวางชาติ (International pedagogy) ซึ่งเปน
การศึกษาถึงการเรียนการสอนในระบบสังคมพหุวัฒนธรรม  เชน  โรงเรียนนานาชาติ 
(International school) เปนตน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับบริบทพ้ืนฐานดานตาง ๆ ของชนกลุม
นอย เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดบรรทัดฐานกลของการเรียนการสอน 

2. การศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของสถาบันทางการศึกษาระหวางประเทศ (Study of the 
work of international education institutions) ซึ่งจะมีความเกี่ยวของกับลักษณะท่ี 1 แตมี
ความสัมพันธทางดานการวางแผนนโยบายการศึกษาเปนหลัก รวมท้ังการสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนผลตอการพัฒนาประเทศ
ภายหลัง 
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สรุปไดวา การศึกษานานาชาติหรือการศึกษาระหวางประเทศเปนศาสตรที่ศึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของแตละประเทศ การศึกษาถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูบริบท
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพ่ือมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกําหนดนโยบายแกประเทศของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังศึกษาถึงระบบการศึกษาของประเทศตาง  ๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอก
โรงเรียนและตามอัธยาศัย รวมทั้งยุทธศาสตรและกลยุทธทางการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางชาติ  

 
การศึกษาระหวางประเทศ : จุดมุงหมายเพ่ือการสงผาน  

เปนที่ทราบกันดีพอสมควรแลววา ต้ังแตป ค.ศ. 1945 เปนตนมา สหประชาชาติ (United 
Nations)  พยายามเสาะแสวงหากระบวนการตาง ๆ ที่จะทําใหสังคมโลกเกิดสภาวะสันติสุขหรือ
สภาพท่ีจะสรางความเขาใจดีระหวางชาติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยพยายามยึดหลักแหง
การ “ลดความตาง สรางความเหมือน” ใหเกิดข้ึนในแตละภูมิภาคของโลกแตทั้งน้ีทั้งน้ันอาจจะ
มีปญหาอุปสรรคบางอยาง บางประการ ในบางประเทศท่ีไมสามารถทําใหเขาถึงความจริงสูงสุด
แหงปณิธานน้ีได ซึ่งอาจจะมาจากปญหาความขัดแยงภายในประเทศ ปญหาความขัดแยง
ระหวางชาติ รวมทั้งปญหาอ่ืน ๆ ดวย แตอยางไรก็ตามการศึกษาระหวางประเทศมีจุดมุงหมาย
หลัก และจุดมุงหมายรอง ดังน้ี 

1. สงเสริมความเขาใจการศึกษาของตนเองมากข้ึน รวมทั้งสงเสริมการตระหนักถึง 
ความเปนมนุษยชาติ 

2. สงเสริมความเขาใจ สงเสริมความรับผิดชอบ อันจะกอใหเกิดความเปนพลเมืองท่ีดี
ของชาติ และความเปนพลเมืองที่ดีของสังคมโลก 

3. สงเสริมใหเกิดสมรรถนะเศรษฐกิจระหวางชาติ 
4. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยชาติ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตาง

ของลัทธิทางการเมือง ซึ่งส่ิงน้ีหมายถึง ความรวมมือระหวางประเทศการแกไขปญหารวมกัน 
5. สงเสริมภูมิปญญาของมนุษยชาติ  
6. สงเสริมมุมมองที่ดีของมนุษยชาติระหวางชาติที่อยูรวมกัน 

 
 
 



3 

ความเขาใจอนัดีระหวางชาติ : เสาหลัก ของการพัฒนาประชาคม 
ถึงแมวาสังคมจะมีความแตกตางกันไปในปริบทตาง ๆ แตโดยภาพรวมแลวสังคมตาง ๆ 

ตางพยายามหาความสอดคลองของความแตกตาง ใหมีสภาวะกลมกลืนมากท่ีสุดดังจะเห็นได
จากความหลายหลากทางวัฒนธรรมแหงชุมชน แหงรัฐ และแหงภูมิภาค ถึงแมวาผูคนอาเซียน 
จะมีอัตลักษณที่คอนขางแตกตางกันบาง แตการสรางความเขาใจอันดีระหวางชาติตองถือวา 
เปนสรณะ  (essence) แหงแกนแกนในการดําเนินงาน ซึ่งสามารถกระทําไดดังน้ี 

1. มีการศึกษาวัฒนวิถี อัตลักษณ ของวิถีอาเซียนอยางจริงจัง 
2. สรางกระแสเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง พยายามสถาปนาความศักด์ิสิทธ์ิจุดแข็ง

ทางดานเศรษฐกิจท่ีสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจโลกได 
3. การไหลบาของวัฒนธรรมอ่ืน (วัฒนธรรมตะวันตก) ตองมีการผสมผสานอยาง

ถูกตองและเหมาะสมเพ่ือใหเกิด “ความทันสมัย” แตจรรโลงไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง 
กลาวคือพยายามเขาใจวา “ที่อ่ืนเขาทําอะไรกันบาง  (How others do else where)”  

4. อัตลักษณแหงประเทศยอมมีความแตกตางกันทางดานสภาพสังคม สภาพการเมือง 
และสภาพทางวัฒนธรรม แตการสงเสริมใหผูคนอาเซียนไดเรียนรูและศรัทธาในความแตกตาง
นี้ ยอมนํามาซึ่งการพัฒนาไดอยางแยบยล 

5. ระบบการศึกษาของทุกประเทศตองมีหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับสันติศึกษา 
(Peace Education) นอกจากนี้กระบวนวิชาอ่ืน ๆ จะตองมีการผสมผสานศาสตรความเปน
ตะวันออก (Orientalism) ไวในหลักสูตรทุกระดับนี้ 

เปนฐานคติบางสวนเมื่อมองแบบองครวมหรือรวมองค จะทําใหเขาใจถึงความแตกตาง
ของแตละรัฐชาติซึ่งจะสามารถนํามาถึงความเขาใจอันดีระหวางชาติในการพัฒนาประชาคม
อาเซียนไดอยางมากมายหลายประการ 

 
ผูคนอาเซียน : ความเปน “เลิศ” (LERT) ที่ตองพัฒนา 

จะเห็นไดวาทุกชาติทุกภาษาของมนุษยทุกกลุมชนน้ัน ยอมมีการสรางฐานคติตลอดจน
การเขาถึงความจริงสูงสุด (Metaphysics)  เพ่ือใหบรรลุสิ่งตาง ๆ ที่จะทํารวมกัน ฐานคติแหง
ปญญาตะวันออก โดยภาพรวมแลวน้ันจะเปนขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ผูคนเปนหลัก จะเห็นไดวาประเทศอาเซียนสวนมากเปนสังคมท่ีเรียบงายและสงบสุข ถึงแมวา
จะมีขอขัดแยงกันบาง แตโดยภาพรวม อาเซียนเปนครอบครัวที่อบอุนและมีความสุขอยางย่ิง
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เพราะคุณคาของปรัชญาทางตะวันออกทุกลัทธิ ทุกความเชื่อ ตางสงเสริมใหผูคนเขาใจและ
เขาถึงความจริงในเรื่องของความดํารงอยูและการเปนอยูไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามผูคน
อาเซียนจะตองไดรับการพัฒนาความเปน “เลิศ” (LERT) ซึ่งผูเขียนมองวาควรจะมีลักษณะดังนี้ 

1. ภาษา (Language) เพราะภาษามีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก มนุษยทุกชนเผา
ตางตองมีภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือทําใหผูอ่ืนเขาในความคิดของตนเองมากข้ึน 
นอกจากน้ีภาษา ยังสะทอนถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของชนเผาไดอยางชัดเจน ผูคนอาเซียน 
จําเปนตองมีการเรียนรูและสามารถสื่อสารไดมากกวาหน่ึงภาษา เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจอันดีระหวางชาติ อันจะนํามาถึงความสันติสุขไดอยางงดงาม 

2. จริยธรรม (Ethics) แมวาความเจริญทางวัตถุ (Materialism) ตาง ๆ จะคืบคลานเขามา
ใหผูคนอาเซียนไดสัมผัสและไมสามารถปฎิเสธได กระแสเหลาน้ีอาจสงผลท้ังโดยตรงและ
โดยออมตอจริยธรรมของผูคนมากข้ึน  ฉะนั้นรองรอยแหงคุณธรรมและจริยธรรม ทาง
ตะวันออกจะตองไดรับการพัฒนามากยิ่งข้ึน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดแก ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและ
กัน การลดการปะทะความรุนแรงเชิงโครงสรางท้ังในระดับ ชุมชน รัฐ และภูมิภาคก็อาจจะ
กอใหเกิดจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามมากข้ึน 

3. การคนควา (Research) ผูคนอาเซียนจะตองมีการศึกษาคนความากกวาที่เปนอยู 
เพราะเทาท่ีผานมาผูคนอาเซียนมีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียนคอนขางมากกวาคนยุโรปหรือ
คนอเมริกัน ฉะนั้นการไหลบาของขอความรูใหม (New paradigm of knowledge) ทําใหเกิด
สังคมแหงการเรียนและสังคมแหงการรูเรียนจําเปนท่ีผูคนจะตอง “ทัน” ตอเหตุการณตาง ๆ 
และรักในการเสาะแสวงหาขอความรูเพ่ิมข้ึน แตอยางไรก็ตาม ผูคนอาเซียนก็ตองไมลืมการ
อนุรักษความรูที่เปนภูมิปญญาของทองถิ่นหรือความรูพ้ืนบานแหงสังคมตน 

4. เทคโนโลยี (Technology) คุณลักษณะท่ีชัดเจนอีกประการหน่ึงของผูคนอาเซียน
จะตองเขาถึงและสามารถใชเทคโนโลยีได ซึ่งอาจจะเปนเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางดาน
เกษตรกรรมซึ่งสอดคลองความเปนประเทศเกษตรกรรมในภาพรวมของรัฐชาติในอาเซียน แต
อยางไรก็ตาม ผูคนอาเซียนตองมีโอกาสเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมดวย หรือแมเทคโนโลยีรวม
สมัยก็จะทําใหผูคนในอาเซียนสามารถใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับสังคมเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเปนปกติ  
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บทสรุป 
จากภาพฉายดังกลาว ถาภาคหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา ตางๆ

พยายามที่จะเขาใจและเขาถึงใน “ความเปนอาเซียน” จําเปนตองมีการปรับฐานคติเกาไปสูฐาน
คติใหมเพ่ือสรางความเปน “เลิศ” (LERT) ผูเขียนเชื่อวาสังคมอาเซียนยอมนํามาซึ่งความ
แข็งแกรงในทุก ๆ มิติ และกอใหเกิดสันติสุขแหงภูมิภาค ทายสุดสันติภาพของสังคมโลกก็จะ
เกิดข้ึนไดอยางแนนอน 
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