
1 

การสอนเด็กปฐมวัยให้เข้าใจเก่ียวกับอาเซียน 

รศ.ดร. จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์ (2557) 

บทนํา 

 ปี พ.ศ. 2558 เป็นจุดเริ่มต้นท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้นมีความจําเป็นท่ี
ทุกคนในชาติ ในทุกระดับการศึกษา ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของ คําว่า อาเซียน รู้จักเรื่องราวต่างๆ
ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ของประชาคมอาเซียน ท้ังประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศเหล่าน้ี ท่ีจะทําให้เข้าใจ เข้าถึงและร่วมมือกันทํางานร่วมกัน สรรสร้างวิถีทางในการ
พัฒนาประเทศในกลุ่มไปด้วยกัน การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคน ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และมีเจตคติ เหมาะกับการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

 การศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาระดับแรกท่ีจะช่วยในการตระเตรียมเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สําหรับการเป็นเด็กไทยในประชาคม 
อาเซียน ซ่ึงการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถจัดการได้หลาย
รูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าสถานศึกษาจะมีปรัชญา หลักการและแนวคิดใดเป็นหลักในการจัดการศึกษา ก็สามารถ
บูรณาการความรู้ใหม่นี้เข้าไปได้ในหลักสูตร มีการปรับปรุงเน้ือหาสาระ จัดหน่วยการเรียน และกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม การเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆเพ่ือการเรียนรู้ และดํารงชีวิตท่ามกลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ รวมถึง การท่ีจะสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่
ประเทศอ่ืน และเปิดรับสิ่งท่ีดีงามของชาติอ่ืน โดยยังคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ และความเป็นคนไทยอย่างผู้รู้
คุณค่าของประเทศตน 

 การสอนหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ จําเป็นต้องมีความร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้
การส่งเสริมและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เริ่มต้ังแต่หน่วยงานในระดับต่างๆ จนถึงระดับสถานศึกษา ท่ีมีผู้บริหาร 

ครู นักเรียน พ่อแม่/ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีทุกคนในทุกระดับน่าจะมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ท่ีทําให้พร้อมที่จะพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจในประเทศตนเองและในประชาคม
อาเซียน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี เพ่ือกํากับให้มีการสร้างความเข้าใจ
บางเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการพัฒนารวมถึงพัฒนาตนเองให้มีองค์
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะครูต้องรู้ และนําไปสู่การปฏิบัติ โดยถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้เหมาะสมกับ
วัยและบริบทของสถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน 

 การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเป็นหน้าท่ีของทุกคน สําหรับเด็กปฐมวัยก็เป็นหน้าท่ีของ 
ทุกคนท่ีอยู่แวดล้อมจะช่วยกันเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ในสังคมอาเซียนได้อย่าง
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เหมาะสมมีความพอดี เป็นตัวของตัวเอง ขยายความคิดของตนได้ ปรับในการท่ีรับสิ่งใหม่เข้ามาโดยไม่ลืมของดี
ในแผ่นดิน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ทําการวิจัยในเรื่องการพัฒนามาตรฐาน และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2554 ได้ทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร มีประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ได้สําหรับการศึกษาปฐมวัย ดังน้ี 

1. ความคาดหวังด้านการบริหารจัดการ ในด้านนี้คาดหวังให้โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน์ หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา การร่วมมือกับชุมชน ในการจัดทําหลักสูตร และจัดทํา
แผนพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ด้วยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาครูในโรงเรียนทุกคนให้
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการจัดสัมมนาศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมการเข้าสู่อาเซียน เช่น การให้ความรู้เสียงตาม
สายก่อนเคารพธงชาติ การจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับประเทศอาเซียน การจัดให้มีธงอาเซียนประดับโรงเรียน การ
แต่งกายประจําชาติประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดให้มีครูสอนภาษาอาเซียนและจัดให้มีห้องที่มีบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. ความคาดหวังด้านการพัฒนาครูผู้สอน ให้ความรู้กับครูทุกคนเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน 

จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาในและนอกห้องเรียน ครูร่วมกันจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันและใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ิมหลักสูตรอาเซียนศึกษาเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาการกับ
กลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง การใช้สื่อเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการ
สอน ให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

3. ความคาดหวังด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือเตรียมสู่ประชาคม
อาเซียน มุ่งหวังให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

4. ความคาดหวังด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน มีหลักสูตร
อาเซียนเพ่ือสร้างความตระหนัก และเจตคติท่ีดีต่อผู้เรียน สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน พัฒนาผู้เรียนให้ทุกคนสามารถยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนได้ 
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 สรุปผลการวิจัยบางส่วน สาระนับว่าเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร และครูจะนํามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ ในการจะพัฒนาเด็กเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีคุณลักษณะของคน
ไทยท่ีพึงประสงค์หลายประการที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) เป็นทักษะที่ครูจําเป็นต้องพัฒนาให้แก่เด็กเพ่ือการประสานสัมพันธ์ท่ี
ดีกับกลุ่มคนต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เช่น  

 

“มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก” 

 

 ตัวบ่งชี ้1.3  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 

  13.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

                                 ได้เป็นอย่างดี 

ตัวบ่งชี ้1.4  ทักษะทางสังคม 

 14.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม 

                    ท่ีแตกต่างๆ สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทย และสังคมโลกโดย 

                    สันติวิธี 

ตัวบ่งชี ้1.5  คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

 15.2 ...... มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย  

                   เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัครเพ่ือชุมชน และสังคม ในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก” 

 

ครูปฐมวัย ผู้นําทางเด็กปฐมวัยให้เข้าใจเก่ียวกับอาเซียน 

 ข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถประมวลเป็นประเด็นท่ีครูต้องดําเนินการเพ่ือทํางานกับเด็ก
ปฐมวัยให้เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ได้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของครู ครูจะต้องเป็นแบบอย่าง ของคนดีท่ีเป็นที่ยอมรับของสากล เป็นตัวอย่างของผู้มี
วัฒนธรรมไทย เปิดรับสิ่งที่ดีๆ ของชาติอ่ืน / คนอ่ืนเข้ามาสู่การบูรณาการและปฏิบัติ นําสิ่งท่ีดีของประเทศ
ตนเองเผยแพร่ไปสู่ประเทศอ่ืน รู้จักศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละชาติ เพ่ือความเท่าทันในการทํางาน
ร่วมกัน เท่าทันเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ดี เข้าถึงภาษาสากลและ
ภาษาของเพ่ือนอาเซียน สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพ่ือการเข้าถึงข้อมูล ไม่ย่อท้อต่อการ
พัฒนาปรับเปลี่ยน สนใจใฝ่รู ้แสวงหาวิชาใหม่ๆ เพ่ือจะได้มีพลังในการพัฒนาเด็ก 
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2. ความรู้ของครู ต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กิจกรรมหลักของ
อาเซียน ประเทศสมาชิก สถานที่ต้ังของแต่ละประเทศ การจัดการศึกษา การปกครอง ภาษา วัฒนธรรม การ
ช่วยเหลือระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละประเทศ เพ่ือจะได้มี
ฐานความรู้ในการท่ีจะเลือกสาระที่จะนําไปสู่การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็ก 

3. หลักสูตรสถานศึกษา ครูต้องศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และบูรณาการ เรื่องอาเซียนศึกษา เข้าไป
ในหลักสูตร เร่ิมต้ังแต่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ไปตามลําดับ ให้มีข้อความที่จะสื่อสารถึงการให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน  

4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ถ้าสถานศึกษาใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีกําหนดหน่วยการเรียนรู้ไว้แล้ว 

อาจจะจัดเป็น หน่วยการเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนศึกษา หรือบูรณาการไปในหน่วยต่างๆที่กําหนดไว้แล้ว โดย
อาจจะใช้เพลง การละเล่น นิทาน ของแต่ละชาติเข้ามาบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ท่ีได้กําหนดเอาไว้อยู่แล้ว 

ถ้าสถานศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ก็อาจจะจัดเป็นกิจกรรม
บูรณาการในกิจกรรมประจําวันตามกําหนดของนวัตกรรม เดือนละประเทศ การกําหนดสาระที่ควรเรียนรู้ และ
จัดกิจกรรม การใช้สื่อและการประเมินผล ต้องคํานึงถึงทั้งวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 

 การนําสาระมาพูดคุยกับเด็ก ความลึกของข้อมูลเป็นไปตามวัยของเด็ก อาจจะเร่ิมจากเพ่ือนบ้านท่ีอยู่
รอบๆ ประเทศไทย ท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานศึกษา เช่น 

 ภาคเหนือ   เมียนมาร์/พม่า 

 ภาคใต้    มาเลเซีย 

 ภาคตะวันตก   พม่า/เมียนมาร์ 

 ภาคตะวันออก   กัมพูชา/เขมร 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลาว เขมร/กัมพูชา 

 ภาคกลาง   พิจารณาลําดับโดยดูสถานศึกษามีการกล่าวถึงประเทศใดบ่อยๆ 

 หรือ ประเทศท่ีมีภาษา และวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ลาว มาเลเซีย 

 หรือ ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นเกาะ หรือ ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งติดทะเล/ไม่ติดทะเล 

 ครูท่ีสอนจะวินิจฉัยได้ดีท่ีสุดว่าจะเลือกอย่างไร การพิจารณาร่วมกันในแต่ละระดับช้ันจะช่วยให้การ
สอนไปในทิศทางเดียวกัน จัดสาระและกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย และได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทํางานให้ได้
สําเร็จ 
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สรุป 

 การทําความเข้าใจอาเซียน ไม่ใช่ เพียงการจัดบอร์ด เหมือนๆกันท้ังประเทศ ปักธงชาติ แต่งกาย
ประจําชาติของแต่ละชาติ รู้จักกับอาหาร ดอกไม้ การกล่าวคําทักทาย เท่าน้ัน มีอะไรมากกว่านั้นที่จะสร้างให้
คนรักชาติ รักภูมิภาค ร่วมมือกันพัฒนา ครูควรจะพัฒนาเด็กให้เกิดความย่ังยืน ไม่ใช่ทําไปตามกระแส มีอะไร
ใหม่เข้ามาคิด เหมาะสมแล้วจึงทํา โดยนําไปบูรณาการกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เดิม ไม่ใช่เลิกสิ่งเดิมใช้สิ่งใหม่ แต่ใช้
ปรับ – พัฒนา ด้วยการบูรณาการ ไม่ว่าทางสถานศึกษาจะใช้แนวคิด หรือ นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใด 

ทุกอย่างยังคงดําเนินไปได้ โดยครูต้องมียุทธศาสตร์ในการนําอาเซียนศึกษาเข้ามาบูรณาการ 

 

บรรณานุกรม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2553-2554. บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

 เรื่องการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547. มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพมหานคร: 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. 
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