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เนื่องในวันวิสาขบูชา 2556
เรื่อง
“การศึกษาพระพุทธศาสนาและความสงบสุขของประชาคมอาเซียน”
………………………………
ประเทศไทยได้ริเริ่มรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2510 โดยการรวมกันของ 5 ประเทศ
ซึ่งต่อมาได้ขยายเป็นการรวมกันถึง 10 ประเทศ ต่างมีเป้าหมายในรวมตัวกันให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี
2558 ด้วยวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและร่วมมือกันในการสร้างรายได้ให้
ประชาชนในภูมิภาคนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ดังนั้นพลเมืองของทุกประเทศจึงต้องพัฒนาคุณภาพของ
ตนเองให้มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของอาเซียนและพลเมืองของโลกที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มี
วัฒนธรรมหลากหลายได้ดีขึ้น ดังนั้นทุกคนจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงไปได้ทั้งการแข่งขัน
ระหว่างคนในอาเซียนและในประเทศอื่นทั่วไป การเตรียมบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมทํางานในสังคมพหุ
วัฒนธรรมเช่นนี้จึงเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่จะให้ความรู้ประสบการณ์และคุณธรรม
จริยธรรมแก่บัณฑิต เพื่อให้สามารถทํางานได้ประสบความสําเร็จในการทํางานในศตวรรษที่ 21 นี้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาใช้สอนนักศึกษา เพื่อสอนให้คนรุ่นใหม่มีโลกทัศน์
และมุมมองชีวิตในแนวทางของพุทธศาสนา เป็นต้นว่า สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่และแบ่งปันเพื่อผู้อ่นื และดําเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง บัณฑิต
ของเราจึงจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ประชาคมอาเซียนที่ต้องการให้ทุกคนแข่งขันกันสร้างความสงบสุขและความร่ํารวยด้วยความร่วมมือกันเป็น
หนึ่งเดียว ดั่งเจตนารมณ์ของอาเซียน

( ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ )
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Title
“ Education Buddhism and the Peaceful of People in ASEAN Community”
…………………….
Thailand initiated the ASEAN Community since 1967 starting with 5 countries
together now they expand to 10 countries. All of them tried to achieve the
ultimate goal of ASEAN Community by completed the rules and regulations in 2015.
The main purposes of ASEAN Community are to maintain and enhance peaceful and
wealthy among people in this area. So they encourage the people to develop their
competencies to be the best quality for ASEAN people and Global citizen which can
work well in cross cultural working. It mean that they can’t escape from the situation of
high competitive advantage among people. So that the education must take place by
educating and preparing the young people in order to help them realized how to adapt
themselves for having high moral responsibility with skillful working in the 21th
century. University can teach students by using Buddhist principles to prepare them to
be good members of ASEAN Community, well-developed human being, and enrich their
wisdom. So everyone have the attitude of the Buddhist life and world views such as
self reliance, continue self development, active and keep trying, kindness and respect for
reason, fairness and share benefit to others and living by walking the middle way. The
young people can work effectiveness in associated with ASEAN principles for
competition with cooperation that are the complete peaceful for everyone.

(Dr. In Chanjarean)
President of Chiang Rai College

