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ที่ราบสูงในทิเบตแล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่

ประเทศเวียดนามในปีหน่ึงๆ แม่น้ำโขงได้ปล่อย 

น้ำลงสู่ทะเลประมาณ 475,000 ล้านลูกบาศก์-

เมตรหรือโดยเฉลี่ย 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลในแต่ละปีของ

แม่น้ำโขงจัดเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมากเป็น

อันดบั 6 ของโลก (กระทรวงการคลัง , 2546 : 1) 

ทำให้ประเทศสองฝั ่งแม่น้ำได้ใช้ประโยชน์

ในการดำรงชีพมายาวนานหลายศตวรรษ

เปิดประตูเศรษฐกิจ  

 ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

หรือ Greater  Mekong  Subregion : GMS ประกอบ

ด้วย 5 ประเทศกับอีก 1 มณฑลดังกล่าวมีพื้นที่

รวม 2.34 ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรรวม 

257.5 ล้านคนมีรายได้ประชาชาติ (GDP) เฉลี่ย 

ต่อหัว  3,288  ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2545

(ค.ศ.2002) เป็นอนุภูมิภาคที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเร็วที่สุดแห่งหน่ึงของโลกอย่างเด่นชัด

มาก ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มีอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 5.5 –  ร้อยละ 

7 แม้ว่าในปี พ.ศ. 2546  (ค.ศ. 2003) ได้รับผล

กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์(SARS) 

และภาวะสงครามในอิรัก  แต่อัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ทุกประเทศหรือทุกเขตเศรษฐกิจ เป็นผลมาจาก

การปรับปรุงพัฒนาระบบการค้า การให้บริการ 

การขนส่งและการกำหนดนโยบายในการเปิด

ประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เหมาะสมและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศมีอัตราค่อนข้างแน่นอนมาระยะหนึ่ง 

(กระทรวงการคลัง 2546 : 2) 

 แม้ว่าภายในประเทศบางประเทศยังคง

มีปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เช่น

กัมพูชา เมียนม่าร์ แต่เหตุการณ์ภายในประเทศ

ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาชาติในการ

แก้ไขปัญหาและหาทางออกเพื่อระงับปัญหาให้

เบาบางลงหรือคลี ่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้น

เสมอมา   ท ุกเขตเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคนี้ 

ยกเว้นประเทศไทยยังคงมีงบประมาณขาดดุล

ในปี พ.ศ.2546  (ค.ศ. 2003 และยังมีการขาดดุล

บัญชีเดินสะพัด ในขณะที ่ประเทศไทยเป็น

ประเทศเดียวที่ประกาศงบประมาณเกินดลุเป็น

ครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 

2540 (ค.ศ.1997) เป็นต้นมา  ตัวเลขการส่งออก

ของไทย  เวียดนามและยูนนานเพิ่มสูงขึ้น และ 

ตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติของไทย  ลาวและ

เวียดนาม  เพ ิ ่มสูงข ึ ้นมากในปี พ.ศ. 2544 

(ค.ศ. 2003)  ทั้งที่ในปี พ.ศ. 2545  (ค.ศ.2002)  

ย ังม ีอ ัตราที ่ไม ่ส ูงนักในทุกเขตเศรษฐกิจ 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2547 : 12)

 ภูมิภาคน้ีแม้มีขนาดเล็กแต่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจทั ้งในระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติ  ประกอบกับการมีแม่น้ำโขงเป็น

เสมือนสายใยเช่ือมโยงสายสัมพันธ์ของประชากร

สองฝั ่งแม่น้ำมายาวนานในประวัติศาสตร์ที่มี

วัฒนธรรม  ประเพณี  เชื ้อชาติ  ศาสนา  ฯลฯ 

ร่วมกันมาหลายศตวรรษ หากได้มีการรวมกลุ่ม

กันอย่างมั่นคง จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ

ตามมาอย่างสมดุล การรวมกลุ่มของประเทศใน

อนุภูมิภาคนี้ เกิดจากการสนับสนุนและการส่ง

เสริมของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียหรือ ADB 

โดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS 

น้ันโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

(พอใจ  อัตภานนท์, 2545 : 9)
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 ระยะที่ 1  เป็นการกำหนดขอบเขตของ

โครงการแต่ละสาขา และโครงการความร่วมมือ

ที่มีโอกาสและศักยภาพการพัฒนา ซึ่งแล้วเสร็จ

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 (ค.ศ.1994)

 ระยะที่ 2  เป็นการกำหนดขอบเขตและ

แผนการดำเนินงาน  รวมทั้งข้อเสนอแนะทาง

เทคนิคที่ใช้ในการพิจารณาและจัดลำดับความ

สำคัญของโครงการซ่ึงแบ่งความร่วมมือออกเป็น

7 สาขา ได้แก่  การคมนาคมขนส่ง การพลังงาน

การสื่อสาร โทรคมนาคม  การท่องเที่ยว การค้า 

และการลงทุน   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ระยะที่ 3  เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์

และจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง  6 เขต 

จนถึงปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ซึ่งขณะนี้กำลัง

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

 สำหรับประเทศไทยพื ้นที ่โครงการ

ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ  จำนวน  19  จังหวัด 

แบ่งได้ 3 ภาคดังน้ี (ธเนศ  วัฒนกูล, 2547 : 36-37)

 1. ภาคเหนือตอนบน  ได้แก่  เชียงราย 

เชียงใหม่  พะเยา  แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  ลำปาง 

แพร่ น่าน และตาก รวม 9 จังหวัด

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

เลย  หนองคาย  นครพนม  อุดรธานี  สกลนคร 

มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม 8 

จังหวัด

 3. ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรีและ

สระแก้ว รวม 2 จังหวัด

 จากการประชุมโดยคณะทำงานในแต่ละ

สาขาการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและ

การประชุมระดับรัฐมนตรีประมาณ  12  ครั้งที่

ผ่านมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสาขา ความร่วมมือ

ต่างๆ อยู ่หลายครั้ง  ในที่สุดได้กำหนดสาขา

ต่างๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างกันไว้เป็น 9 สาขา คือ 

 1.) สาขาการคมนาคมขนส่ง  ได้แก่

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ 

และทางอากาศ

 2.) สาขาการพลังงาน ได้แก่ การพัฒนา

ไฟฟ้าพลังน้ำ ก๊าซและน้ำมัน

 3.) สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมได้แก่ 

การพัฒนาให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

 4.) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ได้แก่  การพัฒนาฝีมือแรงงานการศึกษาและ

การสาธารณสุข

 5.) สาขาการท่องเที่ยวได้แก่  การจัดทำ

แผนการตลาดและสำรวจสถานที่เพื ่อพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว

 6.) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้แก่การวางแผนพัฒนาและ

รักษาป่าไม้  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ดิน  สัตว์ป่า 

และพืชสมุนไพร

 7.) สาขาการบริการและอำนวยความ-

สะดวกทางการค้า ได้แก่  การปรับปรุงแก้ไข

กฎระเบียบ ด้านการผ่านแดนการขนส่งสินค้า

และการเดินทาง

 8.) สาขาการลงทุน ได้แก่ การแสวงหา

ความร่วมมือและการเปิดประเทศเพื่อให้มีการ

ลงทุนระหว่างประเทศและ

 9.) สาขาการเกษตร ได้แก่ การพัฒนา

วิธีการทำเกษตร การปรับปรุงและรักษาคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต้น

 ความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขง  เริ ่มต้นจากการที่มีพื้นฐานของ

เศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ  อีกทั้ง
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ระดับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การ-

เมืองและการบริหารจัดการที่ไม่เท่าเท ียมกัน

ดังนั้นความแตกต่างในระบอบการเมืองการ-

ปกครอง และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ต่างกัน

ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน รวม-

ถึงการเดินทางข้ามพรมแดนที่ยังมีกฎหมายและ

ระเบียบต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าขายและการผ่าน-

แดนของแต่ละประเทศ ปัญหาเส้นทางคมนาคม 

จุดผ่านแดน พิธีการทางศุลกากร ความไม่สงบ

จากสถานการณ์ภายในประเทศบางประเทศ 

ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข

และต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาย-

ในและภายนอกประเทศในอนาคต

 แม้ว่าโครงการนี้จะต้องเผชิญกับปัญหา

และอุปสรรคหลายประการในระยะแรก  แต่ 

เนื่องจากประชากรในภูมิภาคนี้มีรากฐานทาง

วัฒนธรรมร่วมกันมายาวนาน  และมีเป้าหมาย

ในการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในกระแสโลกา-

ภิวัตน์ด้วยการเปิดประเทศสู่เวทีโลก  จึงมีความ

ร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระดับผู้นำประเทศ

เพื่อยกระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศให้มี

มาตรฐานทัดเทยีมกบัภูมภิาคอ่ืนทำให้ความสำเร็จ

ประการหน่ึง ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการพัฒนา

ภูมิภาคนี้ ได้แก่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเป็นส่วน

สำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของอนุภูมิภาค  โครงการที่สำคัญมีดังนี้ 

(พอใจ  อัตภานนท์, 2545 : 14-15)

 1. การก ่อสร้างเข ื ่อนเพื ่อก า ร ผ ลิต

ไฟฟ้าในลำน้ำโขง  มีประมาณ 10 เข่ือน  ซึ่งกล่าว 

กันว่ามีจำนวนเขื ่อนมากแห่งหนึ ่งของโลก

ก่อให้เกิดประโยชน์คือ ทำให้เครือข่ายไฟฟ้า 

อาเซียนมีกำลังการผลิตสูง สร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาค  ขณะเดียวกันส่งผล

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศตามมา

อีกหลายประการที่มีต่อประชากรสองฝั่งโขง 

เพราะปริมาณน้ำลดลงสัตว์น้ำน้อยลงและเริ่มสูญ

หายไป  จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีการศึกษาและหา

ทางป้องกัน รวมทั้งแก้ไขกันต่อไป

 2. การปรับปรุงร่องน้ำโขงตลอดสาย

เพื่อให้สะดวกในด้านการคมนาคมขนส่งและ

การเดินเรือทำให้สามารถเดินเรือระวาง 100 -150

ตันได้ตลอดปี ช่วยให้ระบบการค้าขายคล่อง-

ตัวมากขึ ้นและเดินทางท่ัวถึงกันตลอดลำน้ำได้

อย่างสม่ำเสมอ แต่การปรับปรุงร่องน้ำก่อให้เกิด

ผลเสียด้านระบบนิเวศอีกเช่นกัน เพราะต้องระเบิด

เกาะแก่งต่าง  ๆในลำน้ำโขงทำให้มีสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบชีวภาพต้องเปล่ียน-

แปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการศึกษา

และหาทางป้องกันแก้ไขร่วมกันต่อไป

 3. การสร้างถนนเชื ่อมถึงกันระหว่าง

ประเทศในภูมิภาค  มีลักษณะถนนเป็นตาข่าย

ในแนวเหนือจรดใต้   และตะวันออกสู่ตะวันตก

แนวเหนือจรดใต้มีหลายเส้นทาง  โดยเฉพาะที่ 

ศูนย์กลางคือ  เมืองคุนหมิง  มณฑลยูนนานของ

จีนจะมีถนนเชื่อมต่อมาถึงกรุงเทพฯ สำหรับ

แนวตะวันออกสู่ตะวันตกมีการสร้างสะพานข้าม 

แม่น้ำโขง  เพื่อต่อกับถนนไปสู่ท่าเรือที่สำคัญ

หลายสาย เส้นทางนี้มีการศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของสถาบันการเงินหลายแห่ง

และให้เงินกู้เพื่อดำเนินการมีมูลค่าประมาณ 740 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการน้ีจะสร้างถนนและ

สะพานเพื่อเชื่อมต่อเมืองท่าทางทะเลอันดามัน

ด้านมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ด้านมหาสมุทร

แปซิฟิกเข้าด้วยกันรวมทั้งมีเครือข่ายถนนและ

ทางรถไฟเชื่อม 3  เมืองหลวง  ได้แก่  กรุงเทพฯ
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พนมเปญ และโฮจิมินห์ซิตี้ (ไซ่ง่อนเดิม) เพื่อ

พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละประเทศ

ในอนาคต

 การรวมกลุ่มของประเทศในอนุภูมิภาค 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบผูกขาด

ไปเป็นระบบตลาดร่วมของกลุ่มเศรษฐกิจ   โดย

เฉพาะกลุ่มประเทศอินโดจีนท่ีเคยมีระบบเศรษฐกิจ

แบบรวมศูนย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนและปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของตนให้สอดคล้องกับ

ระบบของกลุ่มประเทศอื่นทำให้เกิดการพัฒนา

ด้านอื่นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย 

รวมทั้งมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

ระหว่างกัน เพื่อความสะดวกในการร่วมมือกัน

ภายในภูมิภาคตามมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ประเทศนั้นในภาพรวม ดังเช่น  (ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย, 2547: 40-42) 

 1. ประเทศไทย  กล่าวได้ว่าเป็นประตู

ของอนุภูมิภาคเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจมากที่สุด  เป็นศูนย์กลางของสื่อสาร

การคมนาคมและตลาดแรงงานของอนุภูมิภาค

รัฐบาลมีนโยบายเพ่ืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ

เพื่อเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนา ด้านอื่นต่อไป 

จึงกำหนดเป้าหมายในการลดระดับความยากจน

ลงให้น้อยกวา่ร้อยละ 10 ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2549 

(ค.ศ.2006) นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพักชำระ

หน้ีเกษตรกร กองทุนหมู่บ้านและต้นทุนค่าใช้จ่าย

ด้านการสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า

รับบริการการรักษาในอัตราที่ถูกและท่ัวถึงมากขึ้น  

รวมทั้งการขยายโอกาสการศึกษา  การให้ทุน

การศึกษา  เป็นต้น  การปรับโครงสร้างดังกล่าว 

นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศในการนำไปสู่

ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคต่อไป

 2. เวียดนามเป็นประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ

ที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

มากประเทศหนึ่งในอนุภูมิภาค ในระยะ 5 ปีมานี้

เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อ

เนื่องด้วยกลไกการตลาดของการรวมกลุ ่มอนุ-

ภูมิภาค ทำให้เวียดนามมีการขยายตัวด้านการค้า 

การลงทุน การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 

รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศแผนพัฒนาประชาชน

เพื่อลดระดับความยากจนในประเทศเมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) มีการจ้างงาน

โดยภาคเอกชนและการขยายตัวของธุรกิจจาก

การลงทุนของต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด

การยกระดับในประเทศเพือ่การเปิดประตูสู่ความ

ร่วมมือระดับนานาชาติในอนาคต

 3. กัมพูชา ยังคงอยู่ในระยะของการบูรณะ 

ปรับปรุงประเทศให้ฟื้นตัว  จากความเสียหาย

ทั้งทางด้านสังคม ระบบเศรษฐกิจและระบบการ-

เมืองการปกครอง อันเนื่องมาจากสภาวะสงคราม

ภายในประเทศหลายปีติดต่อกัน การฟื้นฟูบูรณะ

ประเทศต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ืองและพร้อมกัน

ในหลายด้านโดยเฉพาะด้าน สาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศ   เพื่อเป็น

การวางรากฐานในการแสวงหาความร่วมมือทาง 

เศรษฐกิจต่างประเทศต่อไป  เมื่อความขัดแย้ง

ภายในประเทศยุติลง  ส่งผลให้ระบบการเมืองมี

เสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนจึงปรากฏ

เป็นรูปธรรมขึ้นเมื่อรัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศ

ยุทธศาสตร์ลดอัตราความยากจนแห่งชาติ

(National Poverty Reduction Strategy) ในปี พ.ศ.

2545 (ค.ศ.2002) เพื่อการแก้ปัญหาที่เรื ้อรังทั้งใน

ชนบทและในเขตเมืองของประเทศอย่างจริงจัง

เพื่อเป็นรากฐานพัฒนาด้านอ่ืนๆต่อไปในอนาคต
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 4.  ลาว กล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่ยังคง

มกีารพฒันานอ้ยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัเขตเศรษฐกจิ

อ่ืนๆในกลุ่มอนุภูมิภาค เพราะมีข้อจำกัดด้านสภาพ

ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน 

และไม่มีพรมแดนติดทะเล ทำให้การคมนาคม

ขนส่งและการเดินทางติดต่อกันภายในประเทศ

และต่างประเทศประสบปัญหาอุปสรรคมาก

ประชากรยังคงอาศัยอยู่อย่างกระจายตัวและแบบ

ด้ังเดิม รวมท้ังขาดการศึกษาและการสาธารณสุข

ยังไม่เพียงพอ แต่เมื่อเข้ากลุ่มอนุภูมิภาคทำให้

ลาวสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว การค้า-

ขายกับประเทศเพื ่อนบ้านมากขึ ้น  มีรายได้

ประชาชาติเพิ่มขึ้นกว่าเดิม  นำไปสู่การกำหนด

นโยบายแก้ปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่ง

ซึ่งประชาชนลาวที่มีฐานะยากจนมักเป็นชน

กลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูง  หรือเขต

ภูเขาสูง ในภาคเหนือของประเทศ แต่ในภาคกลาง

และภาคใต้ของประเทศมีโอกาสและศักยภาพ

ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  อีกท้ังเป็นเส้นทาง

หลักในการสร้างเครือข่ายคมนาคมของอนุภูมิ-

ภาคทำให้มีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้นในอนาคต

 5. เมียนม่าร์  เป็นประเทศที่ยงัคงประสบ

ปัญหาการเมืองภายในประเทศจากชนกลุ่มน้อย

และเศรษฐกิจที่ยังไม่คงที่ อัตราการแลกเปลี่ยน

เงินตรามีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้

ประสบปัญหาการค้าระหว่างประเทศเป็นอัน

มากรวมไปถึงการขอความช่วยเหลือจากองค์กร

ต่างประเทศด้วย แม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จะดีขึ้นหลังจากเข้ากลุ่มอนุภูมิภาค โดยเฉพาะ

การท่องเท่ียวและการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร

แต่ดำเนินไปได้เพียงชั่วเวลาหนึ่งในระยะสั้น 

เม่ือเกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศ  โดยเฉพาะ

ความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าต่างๆ และคณะรัฐบาล

ที่บริหารประเทศไม่เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ

ทำให้การค้าการลงทุนต้องชะงักลงอีกระยะหนึ่ง

ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงด้วย 

อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกลุ่มอนุภูมิภาคทำให้

เมียนม่าร์เปิดประเทศมากข้ึน ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการลงทุน

จากต่างชาติมากข้ึนกว่าเดิม อันเป็นแนวทางหนึ่ง

ในการปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศต่อไป

 6. ยูนนาน แม้ว ่าในด้านโครงสร้าง

มีฐานะเป็นมณฑลหนึ ่งของจีน  ไม่ได้เป็น

ประเทศเอกราช  แต่จีนจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

เฉพาะที ่มีการปกครองและพัฒนาตนเองได้

ระดับหนึ่ง ยูนนานมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ

และมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าไปมาก เมื่อกำหนด

ให้เป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะทำให้มีรายได้จาก

การท่องเที ่ยวการค้า  การลงทุนมากขึ ้น แม้

ระบบเศรษฐกิจยังคงเป็นสังคมนิยมแบบจีน

แต่มีความยืดหยุ ่นมากขึ ้นและผ่อนคลายกฎ-

ระเบียบหลายประการให้เอื้ออำนวยประโยชน์

ต่อการติดต่อกับต่างประเทศ   นอกจากนี้ยูนนาน 

ยังม ีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมที ่เก ี ่ยวข้องกับความเป็นมาของ

มนุษยชาติในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคอีกหลาย

ประเทศ  จึงเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งในการ

ส่งเสริมให้มีการลงทุนและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างกว้างขวางต่อไป โดยเฉพาะด้าน

การท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ

 กล่าวได้ว่าประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขงกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง

และปรับตัวจากภายในประเทศ นับเป็นโอกาส

และความท้าทายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเป็น

อันมาก ซึ่งการพัฒนาด้านต่างๆจะดำเนินไป

ได้ระดับใดขึ ้นอยู ่ก ับความสามารถในการ
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ปรับตัวและการจัดการของแต่ละประเทศ

เป็นสำคัญ

 สำหรับประเทศไทยได้รับการคาดหมาย

ให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศและมีบทบาท

สำคัญในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง  เพราะมี

ปัจจัยพื้นฐานในด้านความมั่นคงทางการเมือง 

ระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งกว่าประเทศ

อ่ืนในอนุภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร 

การคมนาคมและการพัฒนาด้านต่างๆที่มีความ

พร้อมมากกว่าประเทศอื ่น  มีตลาดแรงงาน 

ตลาดสินค้าและเป็นฐานการผลิตและการส่ง

ออกสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้ออย่าง

มากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศ

ไทยได้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่

ประเทศในอนุภูม ิภาคหลายด้าน อาทิ ความ

ช่วยเหลือด้านการเงินการแลกเปล่ียนทางวิชาการ 

การอำนวยความสะดวกเพื ่อส่งเสร ิม แ ล ะ

ขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะ

ด้านขยายความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวก

แก่การลงทุน กระทรวงการคลังมีบทบาทสำคัญ

หลายประการดังน้ี (กระทรวงการคลัง 2546 : 37-39) 

  1. การให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรสำหรับ

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นให้แก่ประเทศกัมพูชา

ลาว  เมียนม่าร์  และเวียดนาม ตามกรอบความ

ร่วมมือและข้อตกลงของอาฟต้า  นอกจากนี้ยังมี

บทบาทในการวางนโยบายและแผนการพัฒนา

ภูมิภาค การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการประสาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค 

 2. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

แก่ประเทศในอนุภูมิภาคโดยมีหน่วยงานดำเนิน

การเป็นกองทุนให้พัฒนาเศรษฐกิจก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ

ได้แก่ ถนนสะพาน สนามบิน ท่าเรือ รวมทั้ง

วางแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือพัฒนาภูมิภาคต่อไป 

สู่เส้นทางวิชาการ

 เมื่อเศรษฐกิจมีความคลอ่งตัว ประชากร

มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้หมุนเวียนไม่ติดขัด

รายได้ประชาชาติเพิ ่มขึ ้นเป็นรากฐานในการ

พัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงพอสมควรแล้ว  

ก้าวต่อไปจากฐานที่มั ่นทางเศรษฐกิจคือการ

พัฒนาด้านสังคม ซึ ่งครอบคลุมหลายด้านที ่

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนเพราะคนเป็น

ทรัพยากรที่มีอยู่ในอนุภูมิภาคราว 300 ล้านคน

และเป็นทรัพยากรท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง

เพื่อให้ศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลได้นำออก

มาสำหรับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

 สำหรับลุ่มแม่น้ำโขง ซ่ึงเป็นสายน้ำแห่ง

วัฒนธรรมของประชากรในภูมิภาคอุษาคเนย์ที่

หล่อหลอมเช่ือมโยงชีวิตคนสองฝ่ังแม่น้ำให้สร้าง

สมและสืบสานรากฐานแห่งชีวิตมายาวนาน 

แต่เนื่องด้วยระบอบการปกครอง  ปัญหาภายใน

ของแต่ละประเทศรวมทั้งปัญหาจากภายนอก

ภูมิภาคที่มีผลกระทบมายังภูมิภาคจากอดีตถึง

ปจัจุบัน  ส่งผลให้ประชาชนสองฝ่ังโขงกลายเป็น

คนแปลกหน้าต่อกัน ความคุ้นเคยและความสัมพันธ์

ห่างเหินกันไปนาน  อีกทั้งทัศนคติที ่มีต่อกัน

สำหรับในบางประเทศกลับกลายเป็นการรับรู้

เพียงด้านเดียวตลอดมา  สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรค

โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความ

เข้าใจอันดีต่อกัน  เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหา

ความร่วมมือและช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคต

คือ  ใช้การศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์  สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน  เพิ่มเติมความ
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เข้าใจระหว่างกันให้มากข้ึน  อันจะนำไปสู่การพัฒนา 

ด้านต่างๆ ในอนาคต    

 การพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้เริ่มขยาย

ตัวจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนา

ด้านอ่ืน โดยเฉพาะด้านวิชาการ เพื่อความงอกงาม

แห่งภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานนับศตวรรษของ

บรรพชนสองฝ่ังโขง  จะได้มีการนำมาศึกษาค้น

คว้าในรายละเอียดของเร่ืองราวต่างๆให้กว้างขวาง

และลึกซึ้งมากข้ึน ซ่ึงเป็นหนทางหน่ึงในการช่วย

สร้างความสัมพันธ์ กระชับความเข้าใจ และเพิ่มพนู

ความรู้เรื่องของภูมิภาคในแง่มุมต่างๆทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา 

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  และองค์ความรู้ด้านต่างๆ

ที่มีอยู ่แล้วในแต่ละประเทศตามแนวสองฝั ่ง

แม่น้ำโขงให้ขยายตัวมากย่ิงข้ึนต่อไป   นอกเหนือ

ไปจากการศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัยตามความ

สนใจของส่วนบุคคลที่มีมาก่อนหน้านี ้แล้ว

โครงการความร่วมมือยังคงมีความเด่นชัดใน

การประกาศชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขง” ให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยและยอมรับ

กันในวงการวิชาการต่อมา ส่งผลให้เป็นเขตพื้นที่

หรืออาณาบริเวณศึกษาเรื่องราวของสองฝั่งโขง

อย่างจริงจังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ 

(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2547 : 2-3)

 1. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนัก-

ศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็น

โครงการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เพ่ือ

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคเป็น

การเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษา  ได้เรียนรู้

ระหว่างกันในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านอย่างใกล้ชิด

สร้างมิตรสัมพันธ์และความรู้จักคุ้นเคยกันในกลุ่ม

นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาของประเทศใน

กลุ่มอนุภูมิภาคอันจะนำมาซ่ึงความร่วมมือกันศึกษา

เร่ืองราวแขนงต่างๆ ของภูมิภาคร่วมกันอย่างกว้าง

ขวางในอนาคต

 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่ม

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้มีโครงการรับอาจารย์และ

นักศึกษาจากแต่ละประเทศเข้าร่วมโครงการเป็น

ประจำต้ังแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมาโดยเฉพาะ 

ยูนนาน เวียดนามและไทย  มีอาจารย์และนักศึกษา

จากลุ่มอนุภูมิภาคเข้าร่วมโครงการคร้ังละ 3-5 คน

เป็นเวลา 2-3 เดือน ทุกปี  ลักษณะกิจกรรมมีท้ังไป

ทำวิจัยร่วมกันเข้าฟังบรรยายในช้ันเรียน ศึกษาดูงาน 

สังเกตการณ์จัดการศึกษา เรียนภาษาของประเทศ

เพ่ือนบ้าน และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

การสอนภาษาของประเทศต่างๆในกลุ่มอนุภูมิภาค

ให้แก่กัน เพ่ือความร่วมมือกันและสร้างความก้าวหน้า

ทางวิชาการกันต่อไป   สำหรับประเทศไทยผู้ประสาน

งานคือ  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 

กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษา

ระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. ด้านการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราว

ประเทศในอนุภูมิภาคปรากฎว่าได้มีการตื่นตัว

การศึกษาเรื่องของประเทศในกลุ่มนี้กันมากขึ้น

ในระยะ 5-6 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงก่อนหน้าน้ีมีการศึกษา

กันเป็นเพียงรายวิชาในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  คือวิชาสังคมศึกษาในกลุ่มสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิตของระดับประถมศึกษา  และ

รายวิชาเพื่อนบ้านของเราในระดับมัธยมศึกษา

สำหรับระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอน

กันโดยตรง  คือด้านการเมืองการปกครองของ

กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น

ผู้เรียนทางด้านรัฐศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับผู้เรียนทางด้าน

ประวัติศาสตร์สำหรับผู้เรียนศิลปะ  โบราณคดี

ได้ศึกษาเน้นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและความ

เป็นมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แต่

ขอบเขตมิได้จำกัดเพียงประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขงเท่าน้ัน เพราะคำว่า  เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ครอบคลุมดินแดนอื่นที่มิได้มีอาณาเขต

จรดแม่น้ำโขงอาทิ  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์  บรูไน และไม่ได้นับรวมยูนนานของ

จีน ดังนั้นเนื้อหาวิชาจึงเพียงให้ภาพกว้างของ

ภูมิภาคโดยรวมเท่านั้น และจุดเน้นของประเด็น

ที่ศึกษาย่อมต่างกันไป ตามแต่ละสาขา

 ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคนี้

มขีอบเขตกว้างขวางมากข้ึนและมีความหลากหลาย

ในด้านเนื้อหามากกว่าเดิมที่ลึกซึ้ง และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงตรงประเด็น มิใช่ศกึษาในภาพรวม

เกี่ยวกับอินโดจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ศึกษาในรายวิชาระดับประถมศึกษาและมัธยม

ศึกษาเท่านั้น  แต่ในระดับอุดมศึกษามีความ

หลากหลายมากทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรม

ซึ่งมีตั้งแต่การเรียนการสอนเรื่องราวเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรม  การเมืองและบทบาทท่ีมีต่อสังคมโลก

ภาษาของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค  รวมท้ังการฝึก

อบรมภาษา  วัฒนธรรมและเรื ่องราวเกี่ยวกับ

ประเทศในกลุ่มนี้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป  ดังนี้

 2.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541  เป็นต้นมา 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถานศึกษา

จัดทำหลักสูตรท้องถ่ินของตนเอง จึงเป็นโอกาส

ให้เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศ

เพื่อนบ้าน  สามารถเปิดสอนภาษาต่างประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้ ให้

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่มีความพร้อม

เป็นโรงเรียนนำร่อง ในการจัดการเรียนการสอน 

จึงมีโรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร์  โรงเรียนบัวหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัด

บุรีรัมย์  โรงเรียนในจังหวัดตราดและในจังหวัด

สระแก้ว เป็นโรงเรียนนำร่องเปิดสอนวิชาภาษา

เขมร โรงเรียนเทพพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัด

หนองคายเป็นโรงเรียนนำร่องเปิดสอนภาษาลาว

ตามนโยบายดังกล่าว  แม้ว่าโครงสร้างของหลัก-

สูตรไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดสอนเป็นรายวิชาได้ 

แต่โรงเรียนสามารถจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ในรูปแบบของชุมนุมภาษา  ที่นักเรียนต้องเป็น

สมาชิกร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ชุมนุม หรือชมรม

ระหว่างศึกษาอยู่ (สมหมาย  ชินนาค, 2545 : 31) 

ทำให้ได้รับความรู้ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น

 2.2 ในสถาบันระดับอุดมศึกษาให้มหา-

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ 

ได้เปิดสอนวิชาภาษาเขมรเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน เปิดสอน

ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 และ

แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ดูงานรวมทั้งจัดฝึกอบรม 

ด้านการเกษตรให้กับเจ้าหน้าท่ีของประเทศกัมพูชา

เป็นประจำทุกปีด้วย (เรื่องเดียวกัน : 32) นับว่ามี

ความร่วมมือกันทางวิชาการในระดับหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากมีการเรียนการสอน

เป็นรายวิชาในสาขาประวัตศิาสตร์   รัฐศาสตร์ 

และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งวิชาเลือกเสรี

เก่ียวกับประเทศในภูมิภาคแล้ว  ยังมีการเปิดสอน

วิชาภาษาต่างประเทศของประเทศในอนุภูมิภาค

เป็นหมวดวิชาเลือกเสรีอีกหลายภาษา  ซึ่งจัดโดย

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษย-

ศาสตร์และสังคมศาสตร์  เช่น  มหาวิทยาลัย-

ราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหา-
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วิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เปิดสอนวิชาภาษาลาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอนวิชาภาษา

เวียดนาม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดสอน

วิชาโทภาษาเขมรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการศึกษาสายมัธยมศึกษา  มาตั้งแต่

ปีการศึกษา 2545 อีกทั้งมีศูนย์เขมรศึกษาสำหรับ

ศึกษาเกี่ยวกับเขมรโดยตรง  (เรื่องเดียวกัน : 33)

นับว่ามีความพร้อมในด้านนี้เป็นอันมาก

 2.3 ในมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหา-

วิทยาลัยเดิม มีการเปิดสอนรายวิชาเก่ียวกับประเทศ

ในกลุ่มนี้  ส่วนมากอยู่ในกลุ่มวิชาทางมนุษย-

ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  ประวัติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โบราณคดี สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา เป็นต้น ซึ่งมีทั้งรายวิชาบังคับสำหรับ

ผู้เรียนเป็นวิชาเอก  วิชาโท  รายวิชาเลือกและ

เลือกเสรีสำหรับผู้สนใจทั่วไปและรายวิชาแกน 

ของหลักสูตรในหมวดศึกษาท่ัวไป สำหรับระดับ

ปริญญาตรีมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  หลักสูตร

วิชาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดสอนมาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2541 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา

สหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิชาเอกอาณาบริเวณ

ศึกษาอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง  โครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปางเปิดสอน

มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 หลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปิดสอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2543 (มหาวิทยาลัย-

ธรรมศาสตร์, 2548 : 70-71) หลักสูตรวิชาโท

อินโดจีนศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย-

อุบลราชธานี  เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2548 :11) นอกจากน้ี

ยังมีโครงการหลักสูตรเอเชียศึกษา  คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2546 ด้วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547 :19) เป็นต้น

 ด้านการเรียนการสอนภาษา  จากเดิมที่

เคยเปิดสอนโดยเน้นด้านภาษาตะวันตกเป็นส่วน

มากได้มีการตื่นตัวเปิดสอนรายวิชาภาษาประเทศ

เพ่ือนบ้าน ท้ังเป็นหลักสูตรวิชาเอก  วิชาโท  และ

วิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีกันมากขึ้น

นอกเหนือจากภาษาจีนที่มีการเปิดสอนมานาน

และเป็นที่นิยมของผู้เรียนอย่างมาก  ในปัจจุบัน

ยังมีการเปิดสอนภาษาประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมเติม

ได้แก่  ภาษาพม่า   ภาษาลาว  ภาษาเขมร  ภาษา

เวียดนาม  ภาษามลายู  และภาษาอินโดนีเซีย  

โดยเฉพาะภาษาเขมรเป็นภาษาแรกที่มีการเรียน

การสอนกันเร่ิมจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ฉ่ำ  ทองคำวรรณ  เป็นผู้สอน

ต่อมามีการสอนภาษาเขมรที่มหาวิทยาลัย  มหา-

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตามมา  จนแพร่หลาย

ในปัจจุบันมีการสอนภาษาพม่า  ที่มหาวิทยาลัย-

นเรศวร จงัหวัดพิษณุโลกภาษาเขมรท่ีมหาวิทยาลัย-

ศิลปากร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย-

ขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ภาษาลาว  ท่ีมหาวิทยาลัย-

ขอนแก่น ภาษาเวียดนามท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- 

มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหา-

วิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราช-

ธานี  เป็นต้น

 ความต่ืนตัวในการเรียนภาษาของประเทศ

เพ่ือนบ้านเร่ิมมีบทบาทมาต้ังแต่นโยบายต่างประเทศ

ของไทยสมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ท่ีต้องการ

เปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการค้ามาต้ังแต่ปี พ.ศ.

2535 ส่งผลให้มีการแสวงหาลู่ทางการค้าการลงทุน

เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้าน
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ภาษาเพ่ือนบ้าน   อีกท้ังทบวงมหาวิทยาลัยในขณะน้ัน

ขานรับนโยบายดังกล่าว   จึงสอดคล้องกันมีการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาของประเทศ

เพ่ือนบ้านในมหาวิทยาลัยต่างๆข้ึน จากมติท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  25  เมษายน พ.ศ. 2538 

เห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลน

สาขาหน่ึง  ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนการ 

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาข้ึน 

เพ่ือจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 

ทุนดูงานและฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ 

รวมท้ังการเชิญผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศมาช่วย

สอน  ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านจึงมีความสำคญั

ข้ึนมาเป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ  ดังน้ัน

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา ทบวงมหาวิทยาลัย

จึงได้จัดสรรให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

ด้านภาษาตามโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาภาษา

อย่างต่อเน่ืองโดยมีกรอบนโยบายและมาตรการใน

การพัฒนาเป็นระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2539 - 2549) 

โดยตรง (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,

2547: 44 - 45) 

 สำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ในระดับปริญญาโทมีการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศและบทบาทท่ีมีต่อโลกของกลุ่ม

ประเทศในภูมิภาค  มีการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่อง

ดังกล่าวในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์

เป็นส่วนใหญ่ มีสาขาอ่ืนบ้างได้แก่ เศรษฐศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์  นิติศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลป

วัฒนธรรม  หลักสูตรโดยตรงคืออักษรศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่นักศึกษาส่วนมาก

ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่า

ประเทศอ่ืน อันเน่ืองมาจากความพร้อมของผู้เรียน

และหลักฐานท่ีใช้ประกอบการค้นคว้าเป็นสำคัญ

 ต่อมามีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาภูมิภาคศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

ความร่วมมือกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย  คณะ-

มนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์  คณะวิจิตรศิลป์ เปิดสอนเร่ืองราว

เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยตรง  มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านและ

นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนด้วย  หลักสูตรนี้เปิดสอน

มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 นับเป็นหลักสูตรแรก

ด้านอาณาบริเวณศึกษาโดยตรง  (มหาวิทยาลัย-

เชียงใหม่, 2547: 111)

 นอกจากนี้ยังมกีารเรียนการสอนด้านภาษา 

อาทิ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จารึกภาษาตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิด

สอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2517  หลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย-

มหิดล  ซึ่งมีกลุ่มภาษาของเพื่อนบ้านอยู่ด้วยเปิด

สอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2519  หลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเขมรศึกษามหาวิทยาลัย-

ศลิปากร  เปิดสอนมาตั ้งแต่ปีการศึกษา 2534 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษา

และวรรณคดีเวียดนาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปิดสอนในปีการศึกษา 2546 เป็นต้น

 ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านน้ีได้ขยาย

ตัวออกไป  เมื่อมีการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นหลักสูตรนานาชาติ

ด้านน้ีโดยตรง  ร่วมมือกันระหว่างคณะอักษรศาสตร์

และสถาบันเอเชียศึกษา  เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 นับเป็นหลักสูตร

ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากชาติอ่ืนมาเรียนร่วมกัน

เพื่อช่วยกันค้นคว้าสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ในมุมมองท่ีกว้างไกลและหลาก

หลายขึ้น

 สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก

ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีสาขาวิชาโดยตรง

เก่ียวกับประเทศในอนุภูมิภาค  หากแต่มีสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดสอน

ด้านภาษาศาสตร์ อันมีภาษาศาสตร์ของประเทศ

เพื่อนบ้านด้วย  เช่น  ภาษาเวียดนาม  ภาษาเขมร

ที่ผู้เรียนต้องเลือกศึกษาตามความสนใจ เปิดสอน

มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 หลักสูตรปรัชญาดุษฎ-ี

บัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 หลักสูตรศิลป-

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาไทยศึกษามหาวิทยาลัย-

มหาสารคาม  มีสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ลุ่มแม่น้ำโขง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  มหาวิทยาลัยอุบล-

ราชธานี เปิดสอนในปีการศึกษา 2547 เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการทำวิทยานิพนธ์ที่คาบเกี่ยว

ภูมิภาคแห่งนี้อยู่บ้างตามความสนใจของผู้เรียน

ได้แก่สาขาประวัติศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์  แต่ยังมี

ปริมาณไม่มากนัก

 จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาและเรื่องราว

เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้ขยายตัวไปอย่าง

กว้างไกลและมีความสำคัญมากข้ึนในระยะเวลา

ติดต่อกันไม่นานมานี้ นอกเหนือไปจากภาษาจนี 

ท่ีมีการเรียนการสอนกันมานานแล้วในประเทศไทย 

ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มความจำเป็น

ขึ้นมาเป็นลำดับ โดยเฉพาะภาษาเวียดนามและ

ภาษาเขมร  ซึ่งสัมพันธ์กับเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ท่ีต้องขยายตลาดการค้าและธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

ภาษาลาว ซึ่งเป็นชาติที ่มีความสัมพันธ์กับไทย

 

มานานเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง  แต่น่าสังเกตว่า

มีการเรียนการสอนน้อยมากอาจเป็นเพราะมีความ

ใกล้เคียงกันมากในด้านภาษาที่สามารถสื่อสาร

กันได้โดยตรงอย่างเข้าใจกันไม่มีความแตกต่าง

กันมากเหมือนภาษาของชาติอื่น  ทำให้ไม่ต้อง

ศึกษาภาษาลาวโดยตรงก็สามารถติดต่อกันได้

ระดับหน่ึง  แต่หากมีการศึกษาภาษาลาวอย่างเป็น

ทางการตามโครงสร้างของภาษาจะช่วยอำนวย

ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเก่ียวกับประเทศ

ลาวอย่างลึกซึ้งในวงวิชาการระดับสูงได้ต่อไป 

รวมถึงภาษาพม่า หากสถานการณ์ชายแดนและ

ภายในประเทศกลับคืนสู่ความสงบ  มีการติดต่อ

ค้าขายกันอย่างปกติได้ในระดับหนึ่ง ย่อมต้องมี

ความสำคัญในการรู้ภาษาพม่าตามมาอย่างแน่นอน

ในอนาคต

 2.4 การเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิภาคนี้

ในสถาบนัการศึกษาชั้นสูงเฉพาะทางในประเทศ

ไทยยังมีหน่วยงานทางทหารที่ศึกษาเรื่องนี้ด้วย

ได้แก่ กองภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก  มีการ

สอนภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชนใ์นการสนับ-

สนุนการปฏิบัตงิานของกำลังพล ที่ไปประจำอยู่

ในท้องที่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

และยังมีสถาบันการศึกษาของทหารที่มีการเรียน

การสอนและกำหนดให้ทำวิจัยส่วนบุคคลเพื ่อ

เพิ่มพูนความรู้ตามหลักสูตรคือ วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง

สำนักงานสารนิเทศ  กองบัญชาการทหารสูงสุด 

และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ที่ผู้เรียนต้อง

เสนอรายงานการค้นคว้า วิจัยและจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าในรูปสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

ประกอบหลักสูตร  มีผู้เรียนจำนวนหนึ่งศึกษา

เก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดจีน

และประเทศแถบลุ่มแมน้่ำโขง (สมหมาย ชินนาค,
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2545 : 77 - 78) ทำให้การศึกษาเรื่องราวของภูมิ

ภาคนี้กว้างขวางออกไป

 3. นอกเหนือจากการเรียนการสอน การ

ทำวิจัยประกอบการศึกษาและการทำวิจัยส่วน

บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆแล้ว  ยังมีการจัดตั้ง

หน่วยงานในรูปศูนย์ศึกษา สำนักวิจัยโครงการ

ศึกษา ศูนย์ข้อมูลในสถาบันการศึกษาต่างๆมาก

ขึ้นในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งมีการขยายตัว

จากชุมนุมหรือชมรมที่มีเพียงกิจกรรมเสริมหลัก

สูตรเป็นสถาบันหรือสำนักที่มีการศึกษาค้นคว้า 

วิจัย และเผยแพร่ผลงานด้านเอกสาร สั่งตีพิมพ์ 

จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จัดทำ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศในรูปจุลสาร วารสาร 

จดหมายข่าว รวมทั้งก้าวไปถึงการแลกเปลี่ยน

นักวิชาการ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

วิจัยหรือการเรียนการสอนและให้ทุนเพื่อศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับภูมิภาค ดังนี้

 3.1 หน่วยงานในรูปศูนย์ศึกษา ประกอบ

ด้วยศูนย์เขมรศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตั้งขึ ้นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2535  เปิดสอนภาษาเขมร  

ผลิตแบบเรียนภาษาเขมร  จัดอบรมภาษาเขมรให้

แก่ผู้สนใจทั่วไป  และจัดอบรมครูให้แก่ประเทศ

กัมพูชา จัดทำโฮมเพจเก่ียวกับเขมร ศูนย์เวียดนาม

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ิมดำเนินการ

ในปี พ.ศ. 2543 จัดอบรมภาษาเวียดนามให้แก่

บุคคลท่ัวไป รวบรวมและให้บริการ ข้อมูลเก่ียวกับ

เวียดนามรวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของ

เวียดนามเพื่อทำการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากร

ทางการศึกษา  ศูนย์ลาวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  เริ ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544  

เพื่อประสานงานและสร้างความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ  ในด้าน

วิชาการแขนงต่างๆ ต่อไป

 3.2 หน่วยงานในรูปสถาบันวิจัยประกอบด้วย

สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 เป็นโครงการภายในคณะ-

รัฐศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้รับการยกฐานะ

เป็นสถาบัน  มีงานวิจัยออกมาอย่างต่อเน่ือง  เก่ียว-

กับภูมิภาคเอเชียแมผ้ลงานมักครอบคลุมประเทศ

ในเอเชียเกือบท้ังหมดตามช่ือสถาบัน แต่มีนักวิจัย

และผลิตผลงานจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับประเทศใน

กลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต้อย่างต่อเน่ือง  มีวารสารเอเชียรายปีตีพิมพ์

มาอย่างต่อเนื่อง  จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่

งานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ  สถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีการ

เผยแพร่วารสารและจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ

เอเชียตะวันออกประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

จึงมีเรื่องราวเก่ียวกับจีนออกตีพิมพ์มาเป็นประจำ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

ชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนามาจากโครงการ

ศูนย์การศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย-

อาคเนย์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 และยกฐานะเป็น

สถาบันในปีพ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาโท 

และเอกทางด้านภาษาศาสตร์มีงานวิจัยด้านภาษา 

ของประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำพจนานุกรม คู่มือ

การเรียนภาษาโดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา ลาว 

พม่า รวมไปถึงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์

ในภูมิภาคด้วย ท้ัง 3 สถาบันดังกล่าว จัดเป็นแหล่ง

ข้อมูลและศูนย์กลางในการศึกษาเร่ืองของภูมิภาค

ที่มีผลงานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 3.3 หน่วยงานในรูปโครงการและสำนัก 

ประกอบด้วย โครงการเอเชียศึกษา  คณะสังคม-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.

2527 มีการจัดประชุมสัมมนาและเผยแพรผ่ลงาน

ในรูปของจุลสารเอเชียศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 

แตใ่นระยะหลังนีม้กีารเน้นความสนใจมาศกึษา

เรื่องราวเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมากขึ้น

สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2536 

แต่เดิมคือ โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้ขยายการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับล้านนามาเป็นเรื่องราวทางศิลป-

วัฒนธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มากข้ึน โดยเฉพาะลาวและเวียดนาม โครงการศูนย์

พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นแหล่งศึกษา

ค้นคว้าเร่ืองราวเก่ียวกับพม่ามีการวิจัย  การเผยแพร่

จุลสาร  และการจัดนิทรรศการถาวรเก่ียวกับพม่า

ในด้านต่างๆ เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมและ

หาความรู้ได้

 3.4 หน่วยงานในรูปศูนย์ข้อมูลและศูนย์

วิจัยระดับอนุภูมิภาค ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลลาว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 

เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศลาวท่ีสำคัญแห่ง

หน่ึง มีสารมิตรภาพไทย – ลาว เป็นวารสารราย 3

เดือนตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า

เรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวโดยตรงศูนย์วิจัยสังคม

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์  มหา-

วิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 

ปรับมาจากโครงการอินโดจีนศึกษาเพื ่อเป็น

สถาบันการวิจัยจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง จัด

ทำหลักสูตรวิชาโทอินโดจีนศึกษา ให้แก่นักศึกษา

ปริญญาตรีและจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ

อินโดจีนและอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเป็นระยะ ๆ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหา-

วิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั ้งเมื ่อปี พ.ศ. 2529

แต่เดิมศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสานปัจจุบัน

ขยายขอบเขตโดยจัดประชุมสัมมนาและทำวิจัย

เก่ียวกับประเทศลาวและไทยมากข้ึน โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมลาว  ศูนย์วิจัย

พหุลักษณ์สังคมลุ่มแม่น้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์

วิจัยสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

ของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในด้านเช้ือชาติ วัฒนธรรม

และลักษณะทางสังคมเร่ิมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.

2545 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิภาค

นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา

เอเชียอาคเนย์ศึกษาและสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยในเยอรมนี  มหาวิทยาลัย

ในออสเตรเลีย ทำการศึกษา ค้นคว้า  และวิจัยเรือ่ง

ราวในอนุภูมิภาคอย่างละเอียดต่อไป

 3.5 หน่วยงานในรูปศูนย์ศึกษาและสถาบัน

วิจัยด้านบริบทสัมพันธ์ประกอบด้วย  ศูนย์อินโดจีน

ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ก่อต้ังข้ึนในปี 

พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการประชุม

สัมมนาทางวิชาการการสร้างเครือข่ายการทำวิจยั

การอบรมภาษาเขมรและภาษาเวียดนาม  การทัศน-        

ศึกษาดูงานใน 3 ประเทศกลุ่ม อินโดจีน การจัดทำ

วารสารอินโดจีนและแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่าง

ไทยกับประเทศท้ัง 3 โดยมีนักศึกษาจาก 3 ประเทศ

มาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาและอาจารย์จาก 3

ประเทศมาทำวิจัยและบรรยายพิเศษทางวิชาการ

เป็นระยะๆ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหา-

วิทยาลัย ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 และสถาบันไทย

คดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งขึ้นในปี

พ.ศ. 2514 และจัดตัง้เป็นทางการในปี พ.ศ. 2518 

แม้สถาบันทั้ง 2 แห่งมี  จุดมุ่งหมายในการศึกษา

และวิจัยเกีย่วกับไทยศึกษาเป็นหลัก  แต่ในปัจจุบัน

ได้ขยายขอบเขตการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับประเทศ

หน้า  14



วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2551 วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2551

เพื่อนบ้านท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  โดย

เฉพาะการศึกษาวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์

ชาวไทยหรือไต ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน  ทำให้

ได้รับความรู้เก่ียวกับชนชาติไทเพ่ิมข้ึน สถาบันเอเชีย-

แปซิฟิกศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- 

ประสานมิตรก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพ่ือศึกษา 

วิจัยเก่ียวกับประเทศในเอเชียแปซิฟิก ระยะหลังน้ี 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย-

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา จัดตั้งศูนย์เขมร-ไทย

ศึกษา  รวบรวมและจัดพิมพ์บรรณนิทัศน์ส่ิงพิมพ์ 

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา

เป็นฐานข้อมูลใช้ศึกษาเร่ืองราวของประเทศนี้ต่อไป

 4. หน่วยงานเอกชนและองค์กรอิสระ 

ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็น จี โอ

ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีในประเทศต่างๆ ส่วนมาก

ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต้ (South East Asia  Rivers  Network - SEARIN)

อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม

พ.ศ. 2542 ตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อป้องกัน

แม่น้ำและชีวภาพสองฝั่งแม่น้ำในอนุภูมิภาค             

ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการสร้าง

เข่ือนและโครงการผันน้ำในแต่ละประเทศที่มีผล

ต่อสังคม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และวิถี

ชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยน้ำในแม่น้ำโขง การดำรง

ชีวิตด้วยการจัดสัมมนาและจัดพิมพ์วารสารโขง -

สาละวิน ออกเผยแพร่รวมทั้งเผยแพร่บทความ

ผ่านทางเว็บไซต์เป็นประจำ  โครงการฟื้นฟูนิเวศ-

วิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า  (Towards 

Ecological Recovery and Regional Alliance 

- TERRA) มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  ต้ังขึ้น

ในปี พ.ศ.2538 เพ่ือสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในภูมิภาค

 

และสนับสนุนงานของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน

ในประเทศต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ในรูปบทความ ข่าวสารเกี่ยวกับระบบนิเวศของ

ภูมิภาค  รวมทั้งออกวารสารภาษาอังกฤษชื่อ 

Watershed จำนวน 3 ฉบับต่อปีตีพิมพ์ออกไป

หลายภาษาเพื่อเผยแพรค่วามเคลื่อนไหวเก่ียวกับ

ระบบนิเวศของภูมิภาคให้ตระหนักถึงความเปล่ียน-

แปลงแห่งลุ่มน้ำโขงที่จะมีผลกระทบต่อประชากร

ในภูมิภาคอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ความส่งท้าย
 จากความร่วมมือทางเศรษฐกจิเพื่อพัฒนา

ภูมิภาคและแสวงหาแนวทางรวมกลุ่มกันเพื่อ

ประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจ  อุตสาหกรรม

ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากร

สองฝั่งแม่น้ำ ได้ก่อให้เกิดคุณคา่ทางวิชาการเปน็

อันมากตามมา เพราะรากฐานแห่งชีวิตของคนใน

ภูมิภาคมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่

โยงใยดินแดนทั้ง 6 แห่งนี้เข้าด้วยกันมายาวนาน 

มีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกนัมา

มากว่าศตวรรษ  แต่ต้องถูกต้องขาดออกจากกัน

ด้วยระบบอาณานิคมที่ครอบงำอยู่ระยะหนึ่ง

อันส่งผ่านมาทางระบอบการปกครองของมหา-

อำนาจต่อเน่ืองมาอีกระยะหน่ึง  เสมือนเป็นสนาม

ประลองแห่งตัวแทนความขัดแย้งของคนภายนอก

ภูมิภาค ทำให้คนภายในภูมิภาคต้องห่างเหินและ

มีทัศนคติไม่ดีต่อกันอยู่หลายทศวรรษ  จนกระท่ัง

ส้ินสุดความวุน่วายและปัญหาได้คลี่คลายเบาบาง

ลงส่งผลให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นใหม่ด้วยความ-

หวังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ทางวิชาการ

ร่วมกันให้ก้าวหน้าต่อไป  ประกาศให้ชาวโลกได้

รับรู้ถึงความรุ่งเรืองและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
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ในภูมิภาค ซึ่งหากกระชับกันได้อย่างเหนียวแน่น

ย่อมมีศักยภาพที่มั่นคงได้ระดับหนึ่งในเวทีโลก

อันเป็นจุดมุ ่งหมายของการรวมกลุ ่มกันด้วย

ประการหนึ่ง

 สำหรับประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมและ

มศัีกยภาพในด้านต่างๆ มากกว่าประเทศอื่นจะได้

รับประโยชน์ทางวิชาการอย่างมากหากความสัมพันธ์

ในโครงการนี้แนบแน่นและดำเนินไปได้ด้วยดี 

ไทยเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาค

ตามความคาดหวังของโครงการ  ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจ

มั่นคงระดับหนึ่งแล้ว ความก้าวหน้าทางวิชาการ

ควรจะเป็นสิ่งที่ตามมา วิชาการหลายแขนงที่ตก

ค้างหรือหลบซ่อนอยู่ในแต่ละประเทศจะได้รับ

การศึกษา  เผยแพร่และนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จากองค์ความรู้ต่างๆ ที่บรรพชนของทุกประเทศ

ได้สร้างสรรค์และสั่งสมกันมายาวนาน ที่คนใน

ภูมิภาคจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้รับทราบหรือเรียนรู้

ส่ิงท่ีเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของตนเองอย่างจริงจัง

กันเลย  จากวันน้ีและความหวังต่อไปในอนาคตคุณค่า

อันตกผลึกของบรรพบุรุษที่เป็นเสมือนคลังสมอง

แห่งอารยชนในอนุภูมิภาคจะได้ประกาศความมี

คุณค่าในตนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์

ร่วมกันอย่างแท้จริง  อันเป็นจุดมุ่งหมายอีกประการ

หน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การถ่ายทอด

ภูมิปัญญาและการศึกษาระหว่างกันให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

 ผลจากการเปิดประตูทางเศรษฐกิจ  ทำให้

เกิดการต่ืนตัวทางวิชาการตามมาอย่างเหลือคณา

ในช่วงเวลาไม่นานนัก ท้ังในรูปของการเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตร  เนื้อหารายวิชา  การวิจัย 

การค้นคว้า  การประชุมสัมมนา  การจัดนิทรรศการ

การศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการ

เรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อกันได้ดำเนินต่อ

เนื่องมาจากการเรียนการสอนเพียงรายวิชาใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  พัฒนาอย่าง

รวดเร็วก้าวข้ึนสู่หลักสูตรสาขาวิชาเอกและสาขา

เฉพาะทางที่หลากหลายในแทบทุกระดับของ

สถาบันการศึกษา  จากการศึกษาเฉพาะด้านประวัติ-

ศาสตร์  การเมืองการปกครองเป็นเพียงบางหัวข้อ

หรือเฉพาะประเด็น ได้พัฒนาออกไปในด้านภาษา  

วรรณกรรม  วัฒนธรรม  สังคม  เศรษฐกิจและ

บทบาทที่มีต่อสังคมโลก  มีการจัดทำข้อมูลของ

ประเทศต่างๆอย่างเป็นระบบ  มีศูนย์ข้อมูลศูนย์วิจัย

สถาบันศึกษาเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น  อันเน่ืองมา

จากได้รับความร่วมมือในแต่ละประเทศ ทำให้

พรมแดนวิชาการเปิดกว้างขึ้นอย่างสะดวกไปด้วย

มีนักศึกษาจากประเทศในอนุภูมิภาคมาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง และอาจารย์

จากหลายประเทศในโครงการมาเป็นอาจารย์

แลกเปล่ียนกันอยู่ประจำ เร่ืองราวของแต่ละประเทศ

จึงได้รับการถ่ายทอดและส่งผ่านถึงกันได้โดยตรง

อย่างไม่มีข้อจำกัดเหมือนแต่ก่อน

 อน่ึงข้อสังเกตบางประการจากการต่ืนตัว

ในการเรียนรู้เรื่องราวของประเทศในอนุภูมิภาค

ที่ไทยดำเนนิการมาอย่างหลากหลายในรูปแบบ

ของกิจกรรมวิชาการนั้นนับว่าเป็นการตั้งรับเพื่อ

ก้าวรุกและสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างทันกาล

หากแต่ในทางปฎิบัติแล้ว อาจกล่าวได้ว่ายังมีลักษณะ

กระจายอยู่ แม้มีประโยชน์ทางวิชาการที่ได้แพร่

ออกไปหลายทาง  แต่ในด้านทรัพยากรอันมีจำกัด

จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนและมองในแง่การลงทุน

อาจจะกล่าวได้ว่าซ้ำซ้อนกันแต่อย่างไรก็ตาม

ท่ามกลางความหลากหลายน้ี  หากได้มีการวางแผน

การดำเนินการและต้ังประเด็นเป้าหมายให้ชัดเจน

ในแต่ละสถาบัน  จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์

เฉพาะทางของแต่ละสถาบันให้มุ่งเน้นศึกษาไปยัง
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ประเด็นต่างๆ ให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งแล้ว

จะบังเกิดผลประโยชน์ทางวิชาการอย่างมหาศาล

และครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ประเทศได้อย่างท่ัวถึง เมื่อ

ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเช่น การจัดประชุม

สัมมนาประจำปี  จะได้รับประโยชน์จากการศึกษา

ค้นคว้าของแต่ละสถาบันอย่างแท้จริง  เพราะเร่ืองราว

ในอนุภูมิภาคมีอยู่อีกมากมายท่ีสถาบันแต่ละแห่ง

ไม่อาจศึกษาได้อย่างละเอียดจนหมดส้ินเพียงแห่ง

ใดแห่งเดียว  ดังน้ันความร่วมมือกันในการจัดวาง

ทิศทางและระบุขอบข่ายงานของแต่ละสถาบันให้

แน่นอน  หลีกเล่ียงความเหล่ือมทับหรือซ้ำซ้อนกัน

ให้ชัดเจน  จะทำให้คุณค่าสาระประโยชน์ทางวิชาการ

ของอนุภูมิภาคมีความเด่นชัดและลุ่มลึกมากขึ้น

อย่างแน่นอน

 เน่ืองจากภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ถ่ายทอดความเป็นชาติ ดังนั้นการได้ศึกษาภาษา

และวรรณคดีของประเทศเพ่ือนบ้านที่เริ่มทวีความ  

สำคัญมากข้ึนจะเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไปในอนาคต เพราะ

ในอดีตที่ผ่านมามีข้อจำกัดด้านภาษา ทำให้การ

เรียนการสอนประวัติศาสตร์  สังคม  วัฒนธรรม

และเร่ืองราวของประเทศเพ่ือนบ้านประสบอุปสรรค

อย่างมาก  เราสามารถศึกษาค้นคว้าและรับรู้ได้เพียง

ด้านเดียวเท่าที่มีการบันทึกไว้ในเอกสารไทยอีก

ทางหนึ่งคือรับการถ่ายทอดผ่านงานเขียนและ

บันทึกจากนักวิชาการชาวตะวันตก  อันเป็นแหล่ง

อ้างอิงที่ใช้กันอย่างมาก  ทำให้ความเป็นจริงกับ

ความคิดเห็นปะปนกันอยู่ในหลายเร่ือง  แต่ทิศทาง

ใหม่ในการก้าวไปเมื่อภาษาไม่เป็นอปุสรรคและ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปิดกว้างมากข้ึนเท่าใด

การได้ศึกษาเอกสารปฐมภูมิของแต่ละประเทศ

ย่อมทำได้มากขึ้นเท่าน้ัน  ตรงน้ีจะส่งให้การศึกษา

เร่ืองราวเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ

โขงท่ีกว้างไกล  ลึกซึ้งและเข้าถึงแก่นแท้ขององค์-

ความรู้ได้อย่างเต็มท่ีต่อไป  นับเป็นการก้าวเดินบน

เส้นทางวิชาการอย่างแท้จริง และในอนาคตอันใกล้นี้

จะมีการรวมมณฑลกวางสีของจีนเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ของเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นด้วยอีก

จะทำให้การศึกษาเร่ืองราวของภูมิภาคน้ีกว้างไกล

ออกไปอีกอย่างแน่นอน เพราะมณฑลกวางสีเป็น

เขตที่อยู่ของชนเผ่าที่พูดภาษาตระกูลไตที่สำคัญ

อีกเขตหน่ึง ดังน้ัน วงวิชาการด้านไทยศึกษาจะได้

เน้ือท่ีเพ่ิมในการศึกษาด้านน้ีได้โดยตรงต่อไปจาก

ความร่วมมือกันของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ำโขงโดยตรง
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