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บทคัดย่อ

การที่เราจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมินั้นจะต้องเปิดใจให้กว้างและจะต้องเตรียมการเพื่อให้
พร้อมส�ำหรับการรองรับ คือการต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาสู่บ้านเราในฐานะที่เป็นแขก และการก้าวออกไปเพื่อเยี่ยมเยียนหรือสร้างความ
เข้าใจกับคนอื่นในฐานะที่เราเองเป็นแขกของเขา ซึ่งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุเพราะโลก
มันได้แคบลงกว่าที่เราคิดไว้การที่เราเคยคิดแต่เดิมว่าไม่เป็นไรเราอยู่เพียงล�ำพังก็ได้ไม่มีใครว่าเราไม่มีใครรู้จักเราเราก็อยู่ได้แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อโลกมันแคบลงๆ แล้วเราจะคิดอยู่แต่กับความคิดเดิมเช่นนั้นไม่ได้เพราะแม้เราจะไม่ก้าวออกไปหาคนอื่น แต่
รู้ไหมว่าคนอื่นเข้าจะก้าวเข้ามาหาเราเอง เสมือนหนึ่งในเรื่องของประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์
ของคนในภูมิภาคให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น กล่าวคือเป็นการเปิดโอกาสให้คนในประชาคมอาเซียนได้รู้จักกันและเรียนรู้กันมากขึ้น
นั่นเอง โดยที่แก่นหรือแกนของการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีกาศึกษาและการวิจัยที่จะสามารถเข้ามาสร้างความรู้และ
ความเข้าใจของคนในประชาคมอาเซียนได้ ดังนั้น การศึกษาและการวิจัยจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักของการเป็นประชาคมอาเซียน
ค�ำส�ำคัญ : การวิจัย เตรียมความพร้อม สังคมอาเซียน

ABSTRACT

To be ASEAN Community membership with the great pride is important for ASEAN citizens. Thus. it is
necessary for the citizens to prepare themselves with open mind for welcoming visitors from AEAN countries.
In addition, people in ASEAN countries have great opportunity to visit, learn and understand languages,
culture, politics and life including sharing their experience with people in ASEAN countries. Therefore,
building strong friendship is an important strategy for all ASEAN countries. Academic cooperation is one of
the key strategies for both educational development and professional development of ASEAN community
citizens. Education and research, in particular, take an important role in strengthening ASEAN community.
Keywords : Research, Preparation, ASEAN Community
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บทน�ำ

จากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเป็นสังคมที่มี
ความผันผวนหรือผันแปรมากที่สุด ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากโลก
และมนุ ษ ย์ นั้ น ได้ มี ก ารพั ฒ นาความเจริ ญ ทางด้ า นวั ต ถุ โ ดย
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีมาจนถึงขั้นสูงสุดเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งความเจริญดังกล่าวท�ำให้โลกของเราแคบลง คนทุกคน
สามารถที่จะเสพข่าวสารข้อมูลหรืออาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
แล้วสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงกันได้ภายในเวลาอันสั้น ทุก
พื้นที่ของทุกมุมโลกสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารของกันและกันได้
ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ซึ่งการที่โลกมันแคบลงนี้ได้ส่งผลก
ระทบต่อวิถีชีวิตของคนในโลกเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่อง
ของการด�ำเนินชีวิตและการติดต่อสื่อสารที่คนในมุมหนึ่งของ
โลกจะไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นจุดอับของคนทั้งโลกอีกต่อไป
เพราะเขาจะถูกค้นพบและน�ำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ใน
เวลาอันไม่ช้าไม่นานนัก ดังนั้น คนทุกคนในโลกนี้จะต้องเรียน
รู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ และจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเรียนรู้
ในการเผชิญหน้ากันและกันภายใต้ความเข้าใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันนั้น โดยการที่คนเราจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจกันได้
นั้นก็จะต้องอาศัยการศึกษาและการวิจัยเพื่อที่จะรียนรู้และเข้า
ถึงกันและกันจนสามารถที่จะสื่อสารกันได้ ดังนั้น การศึกษา
และการวิจัยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทส�ำคัญมากต่อการด�ำเนิน
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน
ส�ำหรับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศหนึ่งที่อีกไม่กี่ปีก็
จะต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน คือการก้าวเข้าไป
สู่การเป็นสังคมที่แคบลง โดยคนไทยและสังคมไทยจะต้องเปิด
กว้างในการที่จะต้องเปิดรับประชาชนในอาเซียนที่จะสามารถ
เข้ามาสู่ประเทศเพื่อการค้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคน
ไทยเองจะต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะต้องสื่อสารกับคนเหล่า
นั้นให้ได้ด้วยภาษาทั้งของชาวอาเซียนและภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ในด้านการศึกษาสังคมไทยโดยเฉพาะรัฐบาลและหน่วยงาน
สถาบันทางการศึกษาก็ได้มีความพยายามที่จะปรับนโยบายและ
แผนงานเพือ่ เตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากมี
การปรับนโยบายและแผนรวมถึงกลยุทธ์ของรัฐทีจ่ ะให้หน่วยงาน
สถาบันทางการศึกษาของรัฐน�ำไปปรับปรุงใช้เพื่อเตรียมการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรและการ
ศึกษาโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนใน
การให้การศึกษาและการวิจัยให้เป็นไปอย่างเสรี

ด้วยท่าทีและกระแสของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของทั้งรัฐบาลและสถาบันทางการศึกษาของรัฐดังกล่าว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย
ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่จ�ำเป็นจะต้องมีการปรับทิศทางของการ
ศึกษาและการวิจัยโดยมุ่งที่จะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายนั้น เป็นศูนย์กลางของการ
ศึกษาและการวิจัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นหนึ่งใน
เสาหลักสามประการของประชาคมอาเซียน และเพื่อให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยก็คือการวิจัยและพัฒนารวมถึง
การบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเตรียม
ตัวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
ในฐานะที่
เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ
ของประเทศในสมาคมอาเซียน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้แหล่งเพาะบ่ม
ทางการศึกษานั้นจะต้องมีเป็นอันดับแรก เพราะถือว่าเป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันนั่นเอง
มุมมองเรื่องการวิจัยกับโลกปัจจุบัน
ค�ำว่า “วิจัย” สามารถแบ่งได้เป็น 2 ค�ำ  คือ ค�ำว่า “วิ” กับ
ค�ำว่า “จย, จัย”, วิ เป็นค�ำอุปสรรค (Prefix) แปลว่า “วิเศษ,
แจ้ง, ต่าง” จฺย, จัย แปลว่า สะสม,สั่งสม ซึ่งมาจาก จิ ธาตุ (ราก
ศัพท์ (Root)) = สะสม,สั่งสม) แปลง(พฤติ) อิ เป็น เอ และ
แปลง เอ เป็น อย ดังนั้น เมื่อรวมค�ำว่า “วิจัย” จึงหมายถึง “การ
สะสมที่วิเศษกว่า, แจ้งกว่า, ต่างจาก” การสะสมในที่นี้หมายถึง
สะสมข้อมูลและประเด็นความคิดที่ชัดเจน/ แจ่มชัด/ วิเศษ/
แจ้ง/ ต่าง/ จากงานวิจัยที่เคยมีผู้ท�ำวิจัยไว้แล้ว ค�ำถามที่มักจะ
ได้ยินเสมอคือ “ท�ำวิจัยแล้วจะได้อะไรใหม่?” ซึ่งเป็นการถามถึง
ผลการวิจัยที่จะได้อะไรที่วิเศษกว่า,แจ้งกว่า,ต่างจากงานวิจัยชิ้น
อื่นๆ อย่างไรนั่นเอง
หันมาดูศัพท์ภาษาอังกฤษบ้าง ค�ำว่า วิจัย ตรงกับภาษา
อังกฤษว่า Research ซึ่งแยกได้เป็น 2 ค�ำคือ Re + Search
(รี + เสิร์ซ) “Re” เป็นค�ำอุปสรรค (Prefix) แปลว่า “ตอบ, ทวน,
กลับ, ย้อน, หวน, คืน, ทบทวน”, “Search” แปลว่า สืบค้น, หา,
เสาะแสวง เมื่อรวมสองค�ำจึงได้ค�ำว่า Research แปลว่าสืบค้น
หาความรู้ด้วยการทบทวนองค์ความรู้ที่มีผู้วิจัยไว้แล้วให้วิเศษ
แจ้งต่างจากเดิม
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ดังนั้น งานวิจัยจึงหมายถึงการน�ำงานวิจัยที่คนอื่นๆ ท�ำ
วิจัยไว้แล้วมาทบทวน สอบสวน ตรวจสอบหาองค์ความรู้ใหม่
ว่า “เป็นจริงตามนั้นหรือไม่?” ถ้าไม่จริงก็สามารถน�ำเสนอ
ประเด็นวิจัยที่แย้งย้อน/คัดค้าน/โต้ตอบได้ด้วยเหตุผลตาม
กระบวนการวิจัยเชิงวิชาการ ถ้าจริงก็สามารถเพิ่มเติมต่อยอด
ความคิดอีกเพื่อให้วิเศษกว่า/ แจ้งกว่า/ ต่างจากงานวิจัยต่างๆ
ที่เราได้ทบทวนศึกษามา งานวิจัยแต่ละสาขาล้วนมีลักษณะ
เฉพาะตัว (อัตลักษณ์) ในด้านรูปแบบ (Form) ระเบียบวิธีวิจัย
(Methodology) มีกรอบแนวคิด หลักฐาน/ การอ้างอิง ภาษา
และเหตุผลเป็นการเฉพาะ
การวิจัยเมื่อพิจารณาถึงแง่ของคุณค่าที่เกิดขึ้นนั้นเราจะ
พบว่าที่ผ่านมามนุษย์ได้ใช้องค์ความรู้ในเรื่องของการวิจัยนี้ใน
การสร้างความเข้าใจระหว่างกันเริ่มแรกอาจจะเป็นแค่คนใน
ครอบครัวหรือในชุมชน แต่ต่อๆ มาก็ได้ขยายความเข้าใจผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบดั้งเดิมนั้นไปสู่การสร้างความเข้าใจให้
กับคนในสังคมในระดับที่กว้างขึ้น ดังนั้น ในแง่ของคุณค่าของ
การวิจัยที่จะต้องให้มีความวิเศษ แจ้งต่าง จึงจะต้องเป็นการ
วิจัยเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของมนุษย์ไม่ใช่
เป็นการวิจัยเพื่อหักล้างหรือส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่ง
ในกาด�ำเนินการวิจัยในยุคแห่งโลกไร้พรมแดนนี้ถือว่าเป็นเรื่อง
ของการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ได้มุ่งหมายถึงกิจกรรมอื่นๆ
เพราะโลกในยุคไร้พรมแดนเป็นโลกแห่งการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันนั่นเอง

ประชาคมอาเซียนกับการศึกษาและการวิจัย

ส�ำหรับค�ำว่า อาเซียน ( ASEAN ) นั้นมาจากค�ำว่า Association of South-East Asian Nations แปลว่าประชาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกระทรวงการต่าง
ประเทศใช้ค�ำนี้ส่วนราชบัณฑิตยสถานบัญญัติใช้ค�ำว่า สมาคม
แห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย
เดียวกัน มีค�ำ  2 ค�ำที่คล้ายกันและออกเสียงเหมือนกันคือ
Asian หมายถึงชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ASEAN
(อักษรตัวใหญ่) หมายถึง ชาติในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ
จากการศึกษามาเราจะพบว่าในช่วงทศวรรษ 2500 ระบอบ
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ได้แพร่เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ท�ำให้เกิดความกังวลทางด้านเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศมหาอ�ำนาจเริ่ม
ไม่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควร ท�ำให้ประเทศในกลุ่ม
หันมาหาความร่วมมือซึง่ กันและกัน และได้มกี ารฟืน้ ฟูสมั พันธภาพ
ระหว่างประเทศขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้ง
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จึงได้จัดตั้งขึ้นโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก
ก่อตั้ง 5 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
และ สิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok
Declaration) หรือที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
กันในภูมิภาค ธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
เมื่อแรกก่อตั้งในปี 2510 อาเซียนมีสมาชิก 5 ประเทศ
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่ง
ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก(รัฐมนตรี
ต่างประเทศอินโดนีเซีย) นายตุน อับดุล ราชัก บินฮุสเซน
(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส(รัฐมนตรีต่าง
ประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศ
สิงค์โปร์ และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์(รัฐมนตรีต่าง
ประเทศไทย) ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
และการบริหาร
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ทางวั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าคเสริ ม สร้ า งความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
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5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรม
และการวิจยั และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการ
ขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก
องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่าง
ประเทศ
นับตั้งแต่วันก่อตั้ง อาเซียนได้แสดงบทบาทในการธ�ำรง
รักษาและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความ
เจริญร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจนมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจน
พัฒนาการในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมจนเป็น
ที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ และน�ำไปสู่การขยายสมาชิกภาพ
โดยบรูไน ดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 6 เมื่อปี 2527
เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 7 ในปี 2538 สปป.ลาว และ
พม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อปี 2540 และกัมพูชาเข้าเป็น
สมาชิกล่าสุดเมื่อปี 2542
ถึงแม้อาเซียนจะจัดตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี แล้ว
แต่ความร่วมมือในกรอบของอาเซียนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
ของการตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการ มักใช้ความสัมพันธ์เชิง
บุคคลในการขับเคลือ่ นความร่วมมือ โดยปราศจากกฎบัตรหรือ
ธรรมนูญที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน จากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 ในเดือน ธันวาคม 2548 มี
มติเห็นชอบร่วมกันในการจัดท�ำ  กฎบัตรอาเซียน ขึน้ เพือ่ เป็นการ
กระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ มาก
ขึ้น โดยกฎบัตรอาเซียนนั้นได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550
เป็นต้นมาและมีข้อตกลงเรื่องการจัดตั้งสมาคมอาเซียนในปี
พ.ศ.2563(ค.ศ.2020) ขึ้น แต่ต่อมาได้ปรับเวลาให้เร็วมากขึ้น
โดยร่นเวลาเป็น ปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยรวมตัวและ
ความร่วมมือรอบด้านใน 3 ด้าน หรือที่เรียกกันว่าเป็นเสาหลัก
ของอาเซียนก็คือ
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASEAN
Political Security Community (APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic
Community (AEC)
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-cultural Community (ASCC)
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เราจะพบว่าในความร่วมมือทั้ง 3 ด้านนี้ จัดได้ว่าเป็นก
รอบหลักหรือเสาหลักของประชาคมอาเซียนที่จะต้องปฏิบัติร่วม
กัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของคนในทุก
พื้นที่ของประชาคมอาเซียนและเพื่อความเข้าใจร่วมกันของทุก
ประเทศในประชาคมอาเซียนที่จะประสานความร่วมมือในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
การศึกษา และการวิจัย คือหัวใจของประชาคมอาเซียน
ส�ำหรับแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาและการวิจัยนั้นมี
ปรากฏอยูใ่ นกฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียน โดยกฎบัตรอาเซียน
เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน เน้นความส�ำคัญในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ
ทางด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความร่วมมือทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างพลังความสามารถ
ของประชาชนให้ประชาคมอาเซียนในการที่จะท�ำให้ประชาคม
อาเซียนเกิดความเข้มแข็งและที่ส�ำคัญประชาคมอาเซียนหรือ
กฎบัตรสมาคมอาเซียนนั้นได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการ
ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยในอาเซียนซึ่งมีมานับ
ตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อตั้งอาเซียน เมื่อมีการจัดประชุมด้าน
การศึกษา ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities พ.ศ.2518 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความ
ร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยของอาเซียน ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2538 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนได้มีมติจัดตั้งเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK
AUN) ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคและสร้าง
ความส�ำนึกในความเป็น อาเซียนขึ้นโดยฝ่ายกลไกความร่วมมือ
ทางด้านอุดมศึกษา โดยมีการลงนาม ความตกลงเพื่อการจัดตั้ง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนขึ้น 2 ฉบับ คือ
1. กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Charter of
The ASEAN University Network
2. ข้อตกลงร่วมในการจัดตัง้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(Agreement on the Establishment of the ASEAN
University Network
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ขององค์ ก รรั ฐ มนตรี ร ายสาขา (ASEAN SECTORAL
MINISTERS BODIES) ในเสาหลักด้านสังคม และวัฒนธรรม
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซียน ให้ความ
ส�ำคัญกับการด�ำเนินงานใน 5 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมการสร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียน
2. การเพิม่ การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาทัง้ ในระดับประถม
มัธยม
3. การเพิ่มคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาวิชาชีพ
4. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การเคลือ่ นย้ายพรมแดน
และความเป็นสากลของการศึกษา
5. การให้การสนับสนุนส่งเสริมแก่ภาคส่วนงานอื่น ๆ
ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 26 มหาวิทยาลัย จาก 10
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ มีสถาบันอุดมศึกษาไทยทีเ่ ป็นสมาชิก
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเราจะพบว่าเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนนั้นจะมีกิจกรรมที่จะต้องด�ำเนินการหรือ
ก�ำลังด�ำเนินการอยู่หลายประการ เช่น
1. การแลกเปลีย่ นทางวิชาการ (Academic Exchange)
2. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนที่
ไม่ใช่ วิชาการ (Cultural and Non-Academic Exchange)
3. การอบรมและการพัฒนาขีดความสามารถ (TRAINING
Capacity building)
4. ความร่วมมือด้านงานวิจยั (Collaborative Research)
5. การพัฒนาระบบกลไกอุดมศึกษา (Systems and
Mechanism of Higher Education)
6. การพัฒนาหลักสูตรและโครงการ (Course and Programme development)
7. การประชุมเสวนาด้านนโยบาย (Policy Dialogue)
8. ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้ (Database and Knowledge Center)
จากการกล่าวมาทัง้ หมดเราจะพบว่า ในกรอบของประชาคม
อาเซียนนั้นได้มีการให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและการวิจัย
เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะได้มีการะบุอย่างชัดเจนว่าการศึกษาและ
การวิจัยของประเทศสมาชิกนั้นจะต้องเป็นไปอย่างเสรี โดยไม่มี
อุปสรรคและจะต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิก
ในการเป็นเครือข่ายทางด้านการศึกษาและพัฒนางานวิจัยใน
ภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎบัตร หรือธรมนูญของประชาคมอาเซียนนั่นเอง

การอุดมศึกษาของไทยกับท่าทีต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

จากกระแสของประชาคมอาเซียนที่กล่าวมาแล้ว จะพบว่า
ไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศสมาชิกที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียนและได้เข้าเป็นเครือข่ายทางการศึกษาและ
การวิจัยผ่านทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน (AUN) ซึ่ง
หมายความว่าไทยได้เข้าร่วมในข้อตกลงเรือ่ งการให้ความร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ.2558
มาถึงกระบวนการจัดการศึกษาของไทยในฐานะเป็นประเทศใน
สมาคมอาเซียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและจะต้องรองรับการ
เดินทางข้ามาท�ำการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการและนัก
วิจัยในประชาคมอาเซียนเนื่องจากว่าการศึกษาและการวิจัยเป็น
ประเด็นส�ำคัญที่จะต้องมีการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ และที่ส�ำคัญ
สถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้องเตรียมตัวในการองรับการศึกษา
และวิจัยของประชาคมอาเซียนอยู่หลายประการ ได้แก่
1. การด�ำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในอาเซียน ได้แก่การที่ไทยต้องด�ำเนินการในเรื่อง
ของการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการศึกษาของในระดับอุดมศึกษา
ของประชาคมอาเซียนให้มากที่สุดผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยน
ท่ า ที ท างการศึ ก ษาและการวิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประชาคม
อาเซียน ทั้งทางด้านการจัดระบบการศึกษาและการวิจัยที่จะ
ต้องเน้นถึงความร่วมมือที่จะมีต่อประเทศสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ถึงแก่นต่อ
คณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา ประการต่อมาก็คือการ
สร้างองค์ความรู้เรื่องการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
บุคคลากรในระดับมหาวิทยาลัย คือ คณาจารย์และนักศึกษา
ให้มีความรู้ทั้งทางด้านการให้ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
และการวิจัยในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด
3. สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าทีแ่ ละความร่วมมือใน
ความเป็นอาเซียน ประการต่อมาก็คือการให้ความรู้เรื่องบทบาท
หน้าที่ของการศึกษาและการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
ถึ ง ระบบการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ประเทศในกลุ ่ ม ประชาคม
อาเซียนให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีการด�ำเนินการเมื่อมีการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว
4. เตรียมการก�ำหนดบทบาทหน้าที่และกิจกรรมในด้าน
การศึกษา วิจัย บริหารวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ส�ำหรับสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของการเข้าสู่โหมดงานของประชาคม
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อาเซี ย นก็ คื อ การที่ ห น่ ว ยงานและสถาบั น ทางการศึ ก ษาของ
ไทยจะต้องมีการก�ำหนดบทบาทในด้านการศึกษาและการวิจัย
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประชาคมอาเซียนให้กับ
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศให้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างดี
5. ด�ำเนินการตามแผนและกิจกรรมร่วมมือสมาชิกและ
สมาชิกเครือข่ายสมทบของ AUN การเตรียมพร้อมต่อการเป็น
องค์กรที่จะเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของไทยได้ก้าวเข้าไปเป็นหนึ่ง
ในประชาคมอาเซียน
ความจริงแล้วประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในแง่
ของการปฏิบัติ สถาบันทางการศึกษาของไทยในทุกพื้นที่ก็มีการ
แลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ในประชาคมอาเซียน (MOU) อยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐในภูมิภาคที่
มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศในประชาคมอาเซียนก็จะมีการแลก
เปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากันมาโดยตลอด ด้วยการมีโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยฮานอยกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี หรือมหาวิทยาลัยนครพนม กับมหาวิทยาลัย
ฮานอย เวียตนามและมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น ในการมาเรียนภาษาไทยของนักศึกษา
เวียดนามและนักศึกษาไทย เพราะภาษาไทยนั้นเป็นที่ต้องการ
ของคนในภูมภิ าคนีเ้ ป็นอย่างมาก แต่ในระยะต่อไปการแลกเปลีย่ น
นิสติ นักศึกษานัน้ จะต้องมีมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ ดังนัน้ ไทยเองจะ
ต้องมีการปรับทิศทางและนโยบายในการองรับเรื่องนี้ห้มากกว่า
ที่เป็นอยู่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นถือ
ได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของฝ่ายมหานิกายได้สถาปนาขึ้น
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรม จากศาลาบอก
พระปริยัติธรรม ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งที่วัด
มหาธาตุ เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
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และคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.2430 และโปรดให้เรียกว่ามหาธาตุ
วิทยาลัย
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรด
ให้คิดแบบสร้างถาวรวัตถุเรียกว่าสังฆเสนาสน์ราวิทยาลัย ขึ้น
ในวัดมหาธาตุ เพื่อใช้เป็นสถานที่บ�ำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรณ
ุ หิศ และทรงประสงค์จะอุทศิ ถาวรวัตถุนี้
เป็นสังฆิกเสนาสน์ส�ำหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เล่าเรียน
พระปริยัติสัทธรรมและวิชาชั้นสูง โดยพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2439 และได้พระราชทานเปลี่ยน
นามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ หลังจากนั้นเป็นระยะ
เวลา 51 ปี คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จ�ำนวน 57 รูป มีพระ
พิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) เป็นประธานมีมติให้ด�ำเนินการ
จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ.2490 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาเฉพาะในระดับปริญญาตรี
หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา 41 ปี จึงได้มีการตั้งหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
ในส่วนของการด�ำเนินการวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยมีการตั้ง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นสถาบันหลักที่ท�ำ
หน้าที่ในการด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการแก่สังคม ในส่วนของการศึกษาและวิจัย
ในระดับการศึกษาปริญญาโทและเอกนั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลายสาขาวิชาทั้ง
ทางด้านพุทธศาสนา ปรัชญา ด้านการเรียนการสอน ด้านภาษา
จิตวิทยา และรัฐศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
โดยได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาไปตามกรอบวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของเมืองไทย อันแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
นั้นได้ให้ความส�ำคัญและเตรียมพร้อมส�ำหรับการก้าวไปสู่การ
เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน
ส�ำหรับการจัดเตรียมสถานที่และเปิดโครงการเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซี ย นนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
อาคารวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติขึ้นเพื่อรองรับพระสงฆ์
และคฤหัสถ์ชาวพุทธต่างประเทศหรือผู้สนใจอื่นๆ ที่จะเข้ามา
ศึกษาพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงจะเห็น
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ได้ว่าภารกิจของมหาวิทยาลัยในการที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนนั้นมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการไปตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตหนองคายนั้น ถือว่าเป็นสถาบันทางการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนา แห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่ได้พยายามด�ำเนินการต่าง ๆ ในการผลิตบัณฑิต การ
จัดการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และบริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของม
หาลวิทยาลัยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา ทางสถาบันได้จดั การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ โดย
เปิดการเรียนการสอนหนึ่งสาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามเณรและผู้สนใจ
ทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้มีการด�ำเนินการวิจัยในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาในรูป
แบบของการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิชามากขึ้น และที่ส�ำคัญ
ในอนาคตสถาบันก็มีความพยายามที่จะเปิดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ อีก เช่น สาขาการสอน
สังคมศึกษา หรือสาขา การเมืองการปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ให้มีสาขาวิชาไว้รองรับผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันอย่าง
หลากหลายมากขึ้น และที่ส�ำคัญก็คือเป็นการเตรียมการไว้เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึง ซึ่ง
ในการคาดการณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชื่อว่า มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตทัง้ 10 แห่งรวมถึง
วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้นจะเป็น
เป้าหมายหลักของการเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสตร์
สมั ย ใหม่ ข องคนในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเป็ น อย่ า งมากเนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยนั้นเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมัยใหม่ในอาเซียนและในโลก อีกประการหนึ่ง
เนื่ อ งจากประชาคมอาเซี ย นนั้ น มี ป ระเทศที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธ
ศาสนาอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น เราคาดว่าพระภิกษุสามเณร
จะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยตามที่ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
เพราะในปัจจุบันจ�ำนวนพระภิกษุสามเณรในประชาคมอาเซียน
และประเทศอื่นในโลกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจนเกือบจะหาที่เรียนให้กับพระภิกษุสามเณรเหล่า
นั้นไม่ได้อันแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้มีการเตรียม
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พร้อมอยูแ่ ล้วส�ำหรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และในส่วน
ของวิทยาเขตหนองคายนัน้ มีการก�ำหนดโรดแมป (Road Map)
ของการพัฒนาเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการ
พยายามปรับนโยบายและแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น การเตรียมสถานที่ บุคลากร และ
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนากรอบการด�ำเนินการ
วิจยั เพือ่ รองรับกิจกรรมดังกล่าวอยูเ่ สมอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย กับการวิจัยระดับ
อาเซียน
เนื่องจากผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ท�ำหน้าที่ในการบริหารและ
พั ฒ นาองค์ ก รทางด้ า นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาในระดั บ
ภูมิภาค และพึ่งก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารในช่วงระยะเวลาไม่นาน
นักแต่ก็ได้พยายามที่จะท�ำความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนา
งานในด้านต่างๆ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
การวิจัยก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความจ�ำเป็นในฐานะที่
จะต้องมีการพัฒนาและจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับสถานกาณ์
ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งการพัฒนาการวิจัยนั้นเราสามารถที่จะ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องตามล�ำดับได้ดังต่อไปนี้
1. ท�ำไมถึงจะต้องมีการวิจยั เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
เมื่อกล่าวถึงภาพรวมของการวิจัยในสังคมไทยนั้นแม้ว่า
จะมีความพยายามที่จะเพิ่มพูนความรู้และงบประมาณในการ
จัดการในเรื่องวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษาและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของไทยมาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ปรากฏ
ว่าสถานการณ์ของการวิจัยไทยก็ยังไปไม่ถึงไหน ดังจะเห็นได้
จากผลการส�ำรวจของหน่วยงานทางด้านกาวิจัยของชาติพบ
ว่าจ�ำนวนผู้เรียนระดับอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม
ขึ้น แต่มีช่องว่างระหว่างคุณภาพและปริมาณของบัณฑิต และ
โอกาสในการเข้าถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยยังไม่เท่าเทียม
กัน รวมถึงปัญหาความไม่สมดุลระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโท/ เอกไม่เท่ากัน หรือการลงทุนในการค้นคว้า
วิจัย มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) นั่นหมายความว่าการวิจัยของไทยนั้นยังไม่
ประสบความส�ำเร็จหรือมีปญ
ั หาค่อนข้างสูง อันเนือ่ งมาจากปัญหา
หลายๆ ประการ เช่น ความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมไทย
เกี่ยวกับการวิจัยนั้นยังไม่เพียงพอ หรือการที่คนในสังคมไทย
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(หมายถึงผู้เรียน)มีทัศนคติต่อการวิจัยในแง่ลบ คือเห็นว่างาน
วิจัยเป็นเพียงงานของนักวิจัย ไม่ใช่งานของสังคม หรืองานวิจัย
ไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาการเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยเท่าใด
นักไม่เหมือนกับการเมืองหรือเศรษฐกิจที่มีอิทิพลต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนมากกว่า ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญท�ำให้งานด้านการ
วิจัยของสังคมไทยหรือในสถาบันการศึกษาของไทยนั้นไม่มีการ
พัฒนาเท่าที่ควรดังจะเห็นจากเมื่อคราวที่มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก สิ่งที่มหาวิทยาลัยของไทย
เป็นกังวลมากที่สุดก็คือ ผลงานวิจัยของบุคคลากรในสถาบัน
ที่ไม่ค่อยมีหรือแม้จะมีแต่งานวิจัยเหล่านั้นไม่ได้ถูกเผยแผ่
ไปยังสังคมในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
คือนานาชาติ ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นปัญหาส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
ในสังคมไทย และเป็นผลส�ำคัญที่ท�ำให้เรตติ้งของการเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติหรือระดับโลกของไทยที่เมื่อ
พิจารณาจากมวลรวมของผลงานวิจัยของชาติจึงยังอยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งผลของการวิจัยเช่นนี้ย่อมเป็นประเด็นที่จะต้อง
มาพิจารณาและแก้ไขปรับปรุง เพราะเป็นที่ทราบกันว่าหัวใจ
ของประชาคมอาเซียนนั้นนอกจากเรื่องการค้า ความมั่นคงแล้ว
ก็ยังมี เรื่องการศึกษาและการวิจัยที่ถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญที่
ประชาคมอาเซียนจะต้องมีรว่ มกันหรือมีความร่วมมือระหว่างกัน
แต่หากจะมีค�ำถามว่าท�ำไมเราถึงจะต้องมีการเตรียมการวิจัย
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ค�ำตอบนี้เราก็คงจะพอทราบ
แล้วว่าในกฎบัตรของอาเซียนนั้นได้ระบุให้มีความร่วมมือใน
ทางการศึกษาและการวิจัยอย่างเสรี เมื่อประชาคมอาเซียนมี
แนวนโยบายเช่นนี้สังคมไทยโดยเฉพาะหน่วยงานหรือสถาบัน
ทางการศึกษาโดยมากจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการเตรียมแผนและ
นโยบายของแต่ละสถาบันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวทางด้านการ
วิจัยเพื่อรองรับการวิจัยที่จะมีขึ้นช่วงเวลาที่ไทยได้ก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนที่จะต้องมีการเดินทางเข้าท�ำการวิจัย
ในประเทศไทยหรือแม้แต่คนไทยก็สามารถที่จะเข้าไปท�ำการ
วิจัยในประเทศเพือ่ นบ้านได้งา่ ยขึน้ ซึง่ จุดนีถ้ อื ว่าเป็นสิง่ ทีส่ งั คม
ไทยเองจะได้ประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมตัว
เพื่อรองรับการเข้ามาวิจัยหรือเพื่อศึกษาของคนในประชาคม
อาเซียนด้วย หากไม่มีการเตรียมตัวแล้วก็จะท�ำให้ไทยเองเสีย
ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนในฐานะที่ไม่อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับประเทศสมาชิก ดังนั้น ไทยจึงจะต้องมี
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การเตรียมการในเรื่องการวิจัยเพื่อรองรับการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่
เป็นสบันทางการศึกษาของชาติแงหนึ่งก็มีคามจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการเตรียมการในเรื่องของการสร้างเครือข่ายทางด้านการ
วิจัย และการด�ำเนินการเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดคือวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ทั่วประเทศในการเตรียมตัวในเรื่อง
ดังกล่าว โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดได้ไปด�ำเนิน
การวางแผนและก�ำหนดนโยบายเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนา
งานวิจัยเพื่อให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาเขต
หนองคายก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องด�ำเนินการให้บรรลุ
พันธกิจดังกล่าวนั้น
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
หนองคายกับการเป็นศูนย์กลางการวิจัยในประชาคมอาเซียน
ดั ง ได้ ก ล่ า วมาว่ า มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การก�ำกับของ
มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการการสร้างสรรค์งานวิจัย รวมถึงการ
ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการกระตุ้นให้มีการพัฒนาการวิจัย
เพื่อให้รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่ง
วิทยาเขตหนองคายก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะต้องด�ำเนินการ
ตามพันรธกิจดังกล่าว แต่หากมีค�ำถามว่าท�ำไมมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จึงจะต้อง
เป็นศูนย์กลางในด้านการวิจัยค�ำตอบก็คือ การที่วิทยาเขต
หนองคายจะต้องเตรียมพัฒนาเรื่องการวิจัยก็เพราะสาเหตุที่
ส�ำคัญก็คือ 1) เนื่องจากจังหวัดหนองคายนั้นเป็นจังหวัดที่มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ดังที่เราจะพบว่าจังหวัด
หนองคายนั้นมีศาสนสถานและโบราณสถานหลายแห่งที่เป็น
หลักฐานยืนยันได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของหนองคายว่า มี
มานานกว่าสหัสวรรษ เช่น ชุมชนเมืองเวียงคุกที่มีอายุร่วมกับ
สมั ย สุ โขทั ย 2) ความที่ ห นองคายเป็ น เมื อ งประวั ติศ าสตร์
ในทางพระพุทธศาสนาของประชาคมอาเซียนในลุ่มแม่น�้ำโขง
ตอนบนที่ได้รับกระแสพระพุทธศาสนามาจากอินเดียและพม่า
ผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทยเข้าสู่ลาวและภาคอีสาน
ของประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าหนองคายนั้นเป็นเมืองผ่านของ
กระแสธารของพระพุทธศาสนาของคนในลุ่มสองฝั่งแม่น�้ำโขง
3) หนองคายเป็นเมืองทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์สำ� คัญของ
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ไทยหลายเหตุการณ์ เช่นเหตุการณ์สงครามสมัยพระเจ้าตากสิน
กรุงธนบุรี และเหตุการณ์สงครามปราบพระเจ้าอนุวงศ์ของ
อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งผลจากสงครามท�ำให้มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายทางการเมืองของผูป้ กครองในสมัยนัน้ และเมือ่ สงคราม
สงบลงสองประเทศคือลาวและไทยได้เขียนประวัติศาสตร์ใน
คนละมุมมอง คือไทยเห็นว่าเจ้านุวงศ์เป็นกบฏ แต่ลาวกลับเห็น
ว่าพระเจ้าอนุวงศ์นั้นเป็นวีระบุรุษและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สองประเทศในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่หลาย
ประเด็น ซึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วปัญหาความสับสน
ในเรื่องนี้จะต้องได้รับการวิจัยจากนักวิชาการทั้งสองประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนทั้งสองประเทศ ซึ่งการ
สร้างความเข้าใจของคนในประเทศอาเซียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่
ประชาคมอาเซียนต้องการและได้ก�ำหนดเป็นแก่นความคิดใน
การตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมา หรืออีกกรณีก็คือ หนองคาย
เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองหน้าด่านในการปราบกบฏฮ่อในสมัย
รัชกาลที่ 5 ซึง่ ประเด็นนีย้ อ่ มเป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องมีการหยิบยกขึ้น
มาศึกษากันอย่างละเอียด 4) เมืองหนองคายเป็นเมืองหน้าด่าน
ของไทยในการต้อนรับคนในประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ควรที่เมืองหนองคายจะต้องเป็น
ศู น ย์ ก ลางของการเตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ ชาวประชาคม
อาเซียนที่จะผ่านเข้ามาสู่ดินแดนไทยทั้งในด้านข้อมูลการค้าการ
ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรมรวมถึงข้อมูลทางด้านพระพุทธ
ศาสนาไว้ให้เพรียบพร้อมเพื่อให้แขกที่เข้ามาทางหนองคายได้มี
ข้อมูลพื้นฐานที่จะเข้าไปสุ่เมืองอื่นๆ 5) หนองคายเป็นเมืองที่มี
วัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลาย และที่ส�ำคัญหนองคายเป็นเมือง
ที่ถูกตั้งให้เป็นเวียงจันทน์แห่งที่สอง โดยกษัตริย์ลาวในอดีตคือ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ดังจะพบว่ามีวัดที่พระเจ้าแผ่นดินลาว
ในสมัยนั้นมาสร้างไว้เป็นจ�ำนวนมากเพื่อให้เป็นศูนย์กลางทาง
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งที่สอง ซึ่งเจตนารมณ์
ดังกล่าวได้รบั การสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ 6) หนองคายมีชายแดน
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชื่อมต่อไป
ยังเวียดนามได้ ดังนั้น หนองคายจึงควรเป็นเมืองที่สามารถ
เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ด ้ า นการวิ จั ย กั บ ประเทศในสมาคม
อาเซียนได้งา่ ย ซึง่ เป็นเหตุผลทีส่ ำ� คัญท�ำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ เ ข้ า มาตั้ ง วิ ท ยาเขตที่ ห นองคายก็ เ พื่ อ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น สถานที่
รองรับประชาคมอาเซียนนัน่ เอง อนึง่ ในประเด็นความใกล้ไกล
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ของพื้นที่ในการวิจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมนั้นเราจะพบ
ว่าในอดีตศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอีสานนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมอีสานได้ดีแห่งหนึ่ง แต่เมื่อ
เกิ ด มี ป ระชาคมอาเซี ย นแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามอาจ
จะยังอยู่ไกลเกินไปส�ำหรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและ
การวิจัยในเรื่องนี้เหตุเพราะหนองคายนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้
กับลาว เวียตนามมากกว่า และมีบริบททางวัฒนธรรมที่ใกล้
ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า ดังนั้น จึงเป็นอีกเหตุผลที่
ว่าท�ำไม หนองคายจึงต้องเป็นศูนย์กลางในการวิจัยทางด้าน
ศาสนาสังคมและวัฒนธรรมในอนาคตต่อไป 7) หนองคายเป็น
เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นเมืองที่มี
วัตถุดิบทางวัฒนธรรมมากว่าจังหวัดอื่น ๆ เช่น มีศาสนสถาน
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเจดีย์วิหาร พระพุทธ
รูปที่ส�ำคัญ เช่น หลวงพ่อพระใส หลวงพ่องค์ตื้อ หลวงพ่อ
พระศรีออาริย์ หรือกลุ่มพระพุทธรูป 9 ส. ที่มีการด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยไปแล้ว หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค และมี
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเรื่องบั้งไฟพญานาค ซึ่งความเชื่อนี้
ได้กลายมาเป็นประเพณีที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของ
ประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน
คือ สปป.ลาว ซึ่งปรากฎการณ์ธรรมชาติและความเชื่อนี้บาง
คราวก็ก่อให้เกิดปัญหาในเชิงวัฒนธรรมและเชิงสังคมที่ยังไม่มี
การแก้ไขความขัดแย้งนั้นให้สงบลงได้แน่ชัดนั้น อันเนื่องมา
จากการที่คนในสังคมยังไม่ได้ท�ำการศึกษาหรือวิจัยในเรื่องนี้
กันอย่างชัดเจนมากนัก
จากการกล่าวมาทั้งหมดนั้น เราจะพบว่า หนองคายนั้น
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคามเหมาะสมในการที่จะเป็นศูนย์กลางการ
วิจัยของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงตอนบน ทั้งนี้
ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนที่จะเข้ามาเพื่อศึกษาและวิจัยในสาขาต่างๆ
ได้อย่างง่ายดาย เพราะหนองคายนั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความ
สงบไม่มีปัญหาในเรื่องของการเมือง เชื้อชาติหรือศาสนาใดๆ
เพราะคนหนองคายนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีย์
มีความเป็นมิตรสูง อีกทั้งเมืองหนองคายยังมีสะพานมิตรภาพ
ไทยลาวแห่งที่หนึ่งซึ่งเป็นสะพานเชื่อมใจของคนสองฝั่งโขงให้
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มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น อันเป็นช่องทางที่สามารสื่อสารกันได้
อย่างสะดวก จากเหตุผลและองค์ประกอบที่ส�ำคัญดังได้กล่าว
มาแล้วนั้นจึงเป็นข้อสรุปที่สมด้วยเหตุผลว่าหนองคายสมควร
ที่จะต้องเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยของภูมิภาคของ
ประชาคมอาเซียนตอนบนอย่างไม่ต้องสงสัย
อนึ่ง หนองคายนั้นมีสถาบันทางการศึกษาที่สามารถใช้
เป็นแหล่งรองรับการวิจัยและพัฒนาได้อยู่หลายมหาวิทยาลัย
เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การเรียนจังหวัดหนองคายที่มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคายสามารถที่จะ
ประสานความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อ
รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
3. แนวทางการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
ส�ำหรับประเด็นต่อไปที่จะต้องศึกษาก็คือ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จะมีแนวทาง
ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอย่างไรซึ่ง
ประเด็นนี้ผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันได้
ก�ำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
3.1 ในระดับองค์กร ส�ำหรับในระดับองค์กรนัน้ ได้มกี าร
น�ำเอานโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่ ว นกลางมาเป็ น แม่ แ บบในการด� ำ เนิ น การคื อ การเน้ น การ
วิจัยและการพัฒนาการวิจัยจากระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับ
นานาชาติโดยเน้นปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัยคือการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพือ่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม มาปรับประยุกต์ก็คือการน�ำมาเป็นแผนและนโยบาย
เพื่อที่จะสร้างรูปแบบของการแผนการด�ำเนินการหรือ (ROAD
MAP) ที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยให้มีคุณภาพและสามารถที่จะ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ภายนอกได้
3.2 ในระดับสถาบัน ในขั้นนี้เป็นขั้นเตรียมบุคลากร
คือ การเตรียมแผนงานในส่วนของการส่งบุคคลากรไปศึกษา
การวิจัยในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องคือ การส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และที่สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของส�ำนักงานคณะ
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กรรมการวิจยั แห่งชาติ (สกว.) นอกจากนีย้ งั ส่งบุคลากรไปเรียนรู้
เรือ่ งการวิจยั โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ เป็นระยะๆ
เพื่อเป็นการเตรียมคนเพื่อไว้ท�ำงานในด้านการวิจัยโดยเฉพาะ
นอกจากนั้ น ทางมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ยังได้มีโครงการในการก่อตั้ง
“ศูนย์วิจัยล้านช้าง” หรือ “LANCHANG RESEARCH
CENTER” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมรวมนักวิจัยรวม
ถึงนักวิชาการในภูมิภาคอาเซียนตอนบนให้เข้ามารวมกลุ่มกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์
ประสานงานทางด้านวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยทั้งในส่วนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ในประเทศรวมถึงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคประชาคมอาเซียน
ด้วยทีจ่ ะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จาก “ศูนย์วจิ ยั ล้านช้าง” นีไ้ ด้
3.3 ในระดับสังคม ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ได้เตรียมแผนการในการ
ท�ำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นในเรื่องการ
ศึกษาร่วมกันและการท�ำวิจยั ร่วมกัน เช่น การท�ำความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น ซึ่งเป็น
แผนงานในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของ
รัฐในเรื่องของกาท�ำคตวามร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยและศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3.4 ในระดับอาเซียน เตรียมการประสานความร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียนคือลาว และเวียดนาม ในการสร้างความ
เข้าใจและแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการโดยผ่านทาง
ศู น ย์ วิ จั ย ล้ า นช้ า งที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการดังกล่าว

สรุป

จากการกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่
การเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมินั้นจะต้อง
เปิดใจให้กว้างและจะต้องเตรียมการเพื่อให้พร้อมส�ำหรับการ
รองรับ คือการต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาสู่บ้านเราในฐานะที่เป็นแขก
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และการก้าวออกไปเพื่อเยี่ยมเยียนหรือสร้างความเข้าใจกับคน
อื่นในฐานะที่เราเองเป็นแขกของเขา ซึ่งการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุเพราะโลกมัน
ได้แคบลงกว่าที่เราคิดไว้การที่เราเคยคิดแต่เดิมว่าไม่เป็นไรเรา
อยู่เพียงล�ำพังก็ได้ไม่มีใครว่าเราไม่มีใครรู้จักเราเราก็อยู่ได้แต่
ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อโลกมันแคบลง ๆ แล้วเราจะคิดอยู่
แต่กับความคิดเดิมเช่นนั้นไม่ได้เพราะแม้เราจะไม่ก้าวออกไป
หาคนอื่น แต่รู้ไหมว่าคนอื่นเข้าจะก้าวเข้ามาหาเราเอง เสมือน
หนึ่งในเรื่องของประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะ
กระชับคามสัมพันธ์ของคนในภูมิภาคให้มีความใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น กล่าวคือเป็นการเปิดโอกาสให้คนในประชาคมอาเซียนได้
รู้จักกันและเรียนรู้กันมากขึ้นนั่นเอง โดยที่แก่นหรือแกนของ
การเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีกาศึกษาและการ
วิจัยที่จะสามารถเข้ามาสร้างความรู้และความเข้าใจของคนใน
ประชาคมอาเซียนได้ ดังนั้น การศึกษาและการวิจัยจึงถือว่าเป็น
หัวใจหลักของการเป็นประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย ได้ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ ดังนั้น จึงได้
พยายามที่จะจัดเตรียมการต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สมาคม
อาเซี ย นได้ โ ดยการวางแผนและก� ำ หนดนโยบายเพื่ อ การ
สร้างความมั่นคงทางด้านการวิจัยร่วมกันกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ย นโดยการตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย ล้ า นช้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการศึกษา
และวิจัย
รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
การก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาคมอาเซียน พร้อมๆ กับการ
สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่าง
ประเทศเพื่อความมั่นคงและสร้างความเข้าใจระหว่างกันด้วยดี
ตามนโยบายของประชาคมอาเซียนนั่นเอง
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