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ในระยะเวลาอีกไมน่านตอ่จากนี ้ประเทศไทยจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่มีเป้าหมายหลกัท่ีจะให้ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน  
มีตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม ่ๆ ในการปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการไหลเวียน
ของสินค้า บริการ แรงงานและการลงทนุอยา่งเสรี รวมทัง้ลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันาภายในกลุ่ม อนั
จะน าไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ สามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้ ซึง่นบัเป็นความท้าทายและการ
เปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมากทัง้ตอ่ไทยและตอ่เพ่ือนสมาชิกท่ีเหลือในอีก 9 
ประเทศ   
 

การวิจยัเพ่ือสร้างความรู้ให้สามารถปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลง รวมทัง้พฒันาศกัยภาพ
ในด้านตา่ง ๆ ให้พร้อมตอ่การแขง่ขนัในสถานการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้าเป็นสิ่งจ าเป็น
ท่ีจะต้องเร่งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ได้จดัท า
รายงานเลม่นีข้ึน้ โดยมุง่หวงัวา่หนว่ยงานวิจยัและนกัวิจยัทัว่ประเทศจะได้น ากรอบประเดน็การวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าเพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ หรือหาแนวทางใช้
ประโยชน์จากมาตรการตา่ง ๆ อย่างรอบด้าน ทนัท่วงที และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่
หนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ไป ท่ีจะได้ใช้ข้อมลูจากรายงานนีใ้นการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานในสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การก้าวเดนิสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมกนั
เป็นไปอยา่งมัน่คงตอ่ไปด้วย  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นหนึง่ใน 3 เสาท่ี

ผู้น าอาเซียน ได้ลงนามเห็นชอบให้มีการจดัตัง้ตามปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมืออาเซียน 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ี
จะให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้ 
อาเซียนได้จดัท าแผนงานเชิงบูรณาการท่ีเรียกว่า AEC Blueprint ประกอบด้วยแผนงาน 4 ด้าน ท่ีจะ
น าไปสูค่ณุลกัษณะส าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คือ  

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and Production Base) 
ประกอบด้วย (1) การเคล่ือนย้ายสินค้าอยา่งเสรี  (2) การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี  (3) การ
เคล่ือนย้ายการลงทนุอยา่งเสรี (4) การเคล่ือนย้ายเงินทนุอยา่งเสรี และ (5) การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี นอกจากนี ้ยงัได้รวมองค์ประกอบส าคญัอีก 2 สว่น ได้แก่ การรวมกลุม่สาขาส าคญัของ
อาเซียน (ผลิตภณัฑ์ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม้  ผลิตภณัฑ์ยาง สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่  ผลิตภณัฑ์เกษตร  
ผลิตภณัฑ์ประมง  อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สขุภาพ การท่องเท่ียว การบิน  และโลจิ
สตกิส์) และความร่วมมือเพ่ือยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของสินค้า/ผลิตภณัฑ์ด้านอาหาร 
การเกษตร และป่าไม้เข้าไว้ด้วย 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั เป็นการพฒันาเครือข่ายการผลิตในภมูิภาคและ
สง่เสริมขีดความสามารถของอาเซียนในการท่ีจะเป็นศนูย์กลางการผลิต ดงึดดูการลงทนุ หรือเป็นสว่น
หนึง่ของหว่งโซ่อปุทานของโลก โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกนัพฒันากลไกและมาตรการใหม ่ๆ ตาม
ข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว  เช่น  ยกเลิกอากรศลุกากรขาเข้า  ยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้า
ท่ีมิใชภ่าษี ปรับประสานพิธีการด้านศลุกากรและการอ านวยความสะดวกในทางการค้าให้เรียบง่าย 
เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั  ขจดัข้อจ ากดัตอ่การค้าบริการ  จดัท าข้อตกลงการยอมรับ
คณุสมบตัวิิชาชีพ  ปรับปรุงกรอบความตกลงเขตการลงทนุของอาเซียนและความตกลงด้านการ
ส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจต่อ
นักลงทนุอาเซียน พฒันากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคณุสมบตัขิองงานหรืออาชีพและ
ความช านาญของผู้ ฝึกอบรมในสาขาบริการส าคญั  เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจยัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่สนบัสนนุความช านาญ การเข้าท างาน  และพฒันาเครือข่ายข้อมลูด้าน
ตลาดแรงงานระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสร้างมาตรฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนย้ายบคุลากรในภมูิภาค  จดัตัง้ระบบโดยใช้แนว  GAP  GAHP  GHP  GMP HACCP ส าหรับ
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ผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหารท่ีมีความส าคญัทางการค้า ส่งเสริมความร่วมมือ แนวทางร่วมและการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหวา่งอาเซียนกบัองค์กรระดบันานาชาต ิระดบัภมูิภาค และภาคเอกชน  สง่เสริม
สหกรณ์การเกษตรของอาเซียนในการเพิ่มอ านาจและเสริมสร้างการเข้าสู่ตลาดของผลิตภณัฑ์เกษตร 
เป็นต้น  

2. การเป็นภมูิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงู (Highly Competitive Economic 
Region) ประกอบด้วย (1) นโยบายการแขง่ขนั (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IPR) (4) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

การด าเนินงานท่ีส าคญัของทัง้ 6 องค์ประกอบเพ่ือน าไปสูก่ารเป็นภมูิภาคท่ีมีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัสงู ได้แก่ จดัตัง้เครือข่ายหน่วยงานก ากบัดแูลงานด้านนโยบายการแขง่ขนั 
และพฒันาแนวนโยบายการแขง่ขนัของภมูิภาคให้แล้วเสร็จ  จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน จดัตัง้ระบบย่ืนค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ์ของอาเซียน
และสง่เสริมการประสานงานระหวา่งส านกังานทรัพย์สินทางปัญญาของแตล่ะประเทศสมาชิก การเข้า
เป็นภาคีพิธีสารมาดริด สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือในภมูิภาคด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ทรัพยากร
ชีวภาพ และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ จดัท ากรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนสง่ข้ามแดน  พฒันาการเช่ือมโยงตอ่ความเร็วสงูระหวา่งโครงสร้างพืน้ฐาน
สารสนเทศแหง่ชาติ เครือขา่ยระบบสายสง่ไฟฟ้าและทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียน   อ านวยความสะดวก สง่เสริมความร่วมมือและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในสาขา
พลงังานท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม ่อาทิ ไบโอดีเซล รวมถึงอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง สง่เสริมการ
พฒันาสาขาเหมืองแร่ท่ียัง่ยืนทัง้ในแง่สิ่งแวดล้อมและสงัคม  ยกเลิก/ลดอปุสรรคตอ่การลงทนุและ/
หรือการสนบัสนนุเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภมูิภาค  พฒันาและ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้แนวปฏิบตัท่ีิดีด้านการท าสญัญาทางอิเล็กทรอนิกส์และกรอบการยอมรับร่วมกนั
ด้านลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในภมูิภาคอาเซียน เป็นต้น 

3. การเป็นภมูิภาคท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมกนั (Region of Equitable 
Economic Development) ประกอบด้วย (1) การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
ของประเทศสมาชิกโดยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู ตลาด การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
และทกัษะแรงงาน แหลง่เงินทนุ รวมทัง้เทคโนโลยี และ (2) ความริเร่ิมในการรวมกลุม่ของอาเซียน 
(Initiatives for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือให้สมาชิกทกุประเทศได้รับประโยชน์จากการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้เพ่ือลดชอ่งวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจของกมัพชูา ลาว เมียนมา่ร์และ
เวียดนาม  โดยครอบคลมุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การส่ือสาร การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภมูิภาค  พลงังาน 
บรรยากาศการลงทนุ การทอ่งเท่ียว การลดระดบัความยากจนและการปรับปรุงคณุภาพชีวิต 

4. การเป็นภมูิภาคท่ีบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบรูณ์ (Region Fully 
Integrated into the Global Economy) โดยด าเนิน 2 มาตรการ คือ (1) การเจรจาจดัท าเขตการค้า
เสรี และความตกลงว่าด้วยหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจกบัประเทศนอกอาเซียน  (2) การมีสว่นร่วมในเครือขา่ย
หว่งโซอ่ปุทานโลก โดยน าหลกัปฏิบตัสิากล มาตรฐานในการผลิตและจ าหนา่ยมาใช้ในภมูิภาค  
พฒันาความชว่ยเหลือทางวิชาการเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถและผลิตภาพด้านอตุสาหกรรม และ
การเข้ามีสว่นร่วมในการรวมกลุม่ระดบัภมูิภาคและระดบัโลกให้กบัประเทศสมาชิกท่ีมีระดบัการ
พฒันาต ่ากวา่ของอาเซียน 
  

 แผนงานและมาตรการดงักล่าวข้างต้นและอีกหลายมาตรการท่ีจะด าเนินการร่วมกนัใน
อนาคตอนัใกล้ ล้วนแล้วแตส่่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตอ่ประเทศสมาชิกด้วยกนัแทบทัง้สิน้ ดงันัน้ 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ในฐานะหนว่ยงานกลางท่ีรับผิดชอบจดัท าแนวทางและ
นโยบายด้านการวิจยั สง่เสริมสนบัสนุนและบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศไทยซึง่เป็นหนึง่ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน จงึได้จดัท ารายงานกรอบประเด็นการวิจยัของประเทศไทยให้พร้อมรับ
สถานการณ์การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศยัข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) 
จากแหลง่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องขึน้ เพ่ือให้หน่วยงานวิจยัทัว่ประเทศได้ใช้เป็นแนวทางด าเนินการ
ศกึษาวิจยั และเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหง่ชาต ิเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริม 
สนบัสนนุและการบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศตามบทบาทของ วช. ภายใต้สถานการณ์การ
รวมกลุม่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ดงันี ้
 
กรอบประเด็นการวิจัย 
  

จ าแนกตามสถานการณ์ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยให้สงูขึน้ ประกอบด้วย 

1.1 การพฒันาฐานข้อมลูด้านการค้าและการลงทนุให้ครอบคลมุ มีประสิทธิภาพท่ีนกั
ลงทนุและนกัธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ เป็นภาษาไทย 

1.2 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชนและ
สง่เสริมให้มีการใช้ผลงานวิจยั และนวตักรรมในการประกอบการอยา่งแพร่หลาย 

1.3 ศกึษาวิธีการและกลไกในการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินทัง้ในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ ให้รวดเร็วและมีขัน้ตอนการด าเนินงานให้น้อยท่ีสดุ 
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1.4 การสร้างโอกาสเพ่ือรุกเข้าไปท าตลาดใหม ่โดยการสร้างฐานข้อมลูของประเทศตลาด
ใหม ่การจดัล าดบัความส าคญัของตลาดเป้าหมาย และจดัท าแผนงานการเข้าไปท าตลาดท่ีชดัเจน 

1.5 การรักษาตลาดเดมิ โดยเน้นวิธีการประชาสมัพนัธ์และการสร้าง Brand Thailand 
ของสินค้าไทยคูต่ลาด ศกัยภาพในการกระจายสินค้า และการติดตามประเมินสถานการณ์ตลาด 

1.6 การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย ให้เทียบเทา่มาตรฐานสากล และ
การสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการตรวจสอบมาตรฐานของไทย 

1.7 ศกึษาแนวทางในการสร้างพนัธมิตรทางการค้าและการลงทนุ เน้นการสร้างกิจกรรม
ร่วมกนั ระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 

2.  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พร้อมรับการแขง่ขนัและการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต  ประกอบด้วย 

2.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอตุสาหกรรมและบริการให้มีการผลิต
และการจดัการท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เน้นการรวมกลุม่เครือขา่ย Cluster ให้มีขนาด
ใหญ่ (Plantation) และการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 

2.2  การปรับโครงสร้างการค้าให้สามารถพึง่ตนเองมากขึน้โดยการขยายตลาดในประเทศ 
2.3  การปรับโครงสร้างการค้าให้กระจายความเส่ียง โดยการขยายตลาดการสง่ออกไปยงั

ตลาดใหม ่การใช้ชอ่งทาง AEC และสง่เสริมการค้าชายแดน 
2.4  ศกึษาข้อดีข้อเสียในการใช้เงินตราสกลุอ่ืนนอกจากดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา ในการ

สง่ออก เพ่ือลดแรงกดดนัของคา่เงินบาท 
2.5  การปรับโครงสร้างการเงิน 

  2.5.1 ศกึษาแนวทาง ทิศทางการปรับตวัของคา่เงินบาทให้มีเสถียรภาพและ
สอดคล้องกบัประเทศคูแ่ขง่ 

  2.5.2 การพฒันาตลาดเงิน ตลาดทนุ ให้มีศกัยภาพในระดบันานาชาติ 
  2.5.3 การสร้างผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีทนัสมยั 
  2.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนย้ายเงินทนุของนกัลงทนุไทยและการเพิ่ม

ศกัยภาพด้านการเงินให้กบัผู้ประกอบการไทย 
  2.5.5 การสร้างสถาบนัการเงินเฉพาะกิจหรือสินเช่ือเฉพาะธุรกิจสาขาตา่ง ๆ  
 2.6 การศกึษาวิจยัการปรับโครงสร้างกฎระเบียบและภาษี 
  2.6.1 การปรับปรุงกฎหมายด้านการค้า การลงทนุและการบริการ ให้ทนัสถานการณ์ 
  2.6.2 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีในการลงทนุ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 
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  2.6.3 การปรับปรุงกฎระเบียบและขัน้ตอนในการด าเนินธุรกิจและการสง่ออกให้
เทียบเทา่อารยประเทศ 

 2.7 ศกึษาวิจยัการปรับโครงสร้างการใช้พลงังาน 
  2.7.1 นโยบายและแผนงานการใช้พลงังานทดแทนของประเทศไทยท่ีมุง่เป้าอยา่ง

ชดัเจน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  2.7.2 การจดัการวตัถดุบิท่ีใช้ผลิตพลงังานทดแทนให้เพียงพอ 
  2.7.3 การพฒันาเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ในการผลิต ให้สามารถใช้กบัพลงังานทดแทน

ได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 
 2.8 การปรับโครงสร้างด้านโลจิสตกิส์ 
  2.8.1 ศกึษาวิจยัการสร้างระบบโลจิสตกิส์ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 
    ระบบราง 

- การสร้างระบบรางของไทยให้สามารถเช่ือมโยงกบัเพ่ือนบ้าน 

- การสร้างระบบรางคู ่ทางหลีกของรถไฟ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
- การสร้างระบบรถไฟความเร็วสงู 

    ทางน า้ 

- การเพิ่มศกัยภาพของกองเรือไทย 
- การเพิ่มการขนสง่ทางเรือในแมน่ า้สายหลกัของไทย 

- การเพิ่มการสร้างท่าเรือขนสง่สินค้าทางน า้ท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- ศกึษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การเดินเรือ 
    ทางอากาศ 

- การศกึษาพฒันาเครือขา่ยการบนิ เพ่ือใช้สนามบินท่ีมีอยู่ให้ได้เตม็ศกัยภาพ 
- การศกึษา พฒันา Air Cargo ในภมูิภาคตา่ง ๆ 

    ด้านอ่ืน ๆ  

- ศกึษาการสร้างจดุเช่ือมโยงระบบขนสง่ทัง้ทางราง ทางบก ทางน า้และ
ทางอากาศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ศกึษาการตัง้ศนูย์กลางขนสง่และกระจายสินค้าเพ่ือการส่งออกตาม
ภมูิภาคตา่ง ๆ 

- ศกึษาเส้นทางการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงฝ่ังอนัดามนั–อา่วไทย 
  2.8.2 การศกึษาวิจยัการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง่และโลจิสตกิส์ 
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 การเพิ่มประสิทธิภาพการออกเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือความรวดเร็ว 
 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการรถไฟ 
 การพฒันาการขนสง่ทางแม่น า้โขง และการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศใน

ภมูิภาค 
 การพฒันากฎหมายการขนส่งทางบก ทางน า้ และทางอากาศ 
 แนวทางการลดต้นทนุ ณ ทา่เรือและการเดนิเรือชายฝ่ังทะเลให้ต ่าเพ่ือสร้าง

โอกาสการแขง่ขนัส าหรับการสง่ออก 
 การปรับปรุงการคมนาคมขนสง่ทางอากาศเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์การบนิ

ของภมูิภาค 
 การพฒันาเส้นทางรถไฟในเขตพืน้ท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
 การพฒันาระบบ National Single Window ให้สมบรูณ์ 

  2.8.3 การติดตามและประเมินผล ประเมินปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์โลจิสติกส์ 

3. การพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ให้แรงงานไทยมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศ  ประกอบด้วย 

 3.1 การวิจยัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพมาตรฐานของบณัฑิตหรือแรงงาน 
 ศกึษาความต้องการท่ีแท้จริงของตลาดแรงงานว่าต้องการบณัฑิตหรือแรงงานสาย

วิชาชีพใด ในระยะปัจจบุนัและชว่งเวลาตอ่ไป 
 แนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุลากรผู้ ท่ีให้ความรู้ ทกัษะความช านาญ 
 การพฒันาหลกัสตูรให้ได้มาตรฐานสากล 
 วิธีการตรวจสอบมาตรฐาน สถาบนัการศกึษาและบณัฑิตหรือแรงงานอยา่ง

ตอ่เน่ือง 
 3.2  การวิจยัและพฒันาฐานข้อมลูเชิงลกึส าหรับการวางแผนและตดัสินใจ 

 ฐานข้อมลูสถิติความต้องการแรงงานของภาคเอกชนตามสายวิชาชีพและเผยแพร่
เพ่ือเป็นฐานการตดัสินใจของนกัเรียน นกัศกึษา 

 ฐานข้อมลูด้านการผลิต การค้า การลงทนุและการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ
ตลอดจนแนวคิดด้านกลยทุธของประเทศตา่ง ๆ 
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 3.3 การวิจยัพฒันาวิธีการ เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่น เชน่ พ่ีสอนน้อง 
การลงมือท าจริงกบัผู้ช านาญการ และจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างความช านาญการพิเศษ 

4. การสง่เสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจธุรกิจท่ีมีความเป็นธรรม
และเป็นสขุ  ประกอบด้วย 

 4.1  การพฒันาวิธีการสร้างจิตส านกึให้เยาวชนมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 4.2  พฒันาระบบการตรวจสอบและประเมินผลความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนส าคญั ๆ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัภาคประชาชนมาก ให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 

 4.3  การพฒันาวิธีการสร้างแรงจงูใจและสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้มากขึน้ 
5.  การสง่เสริมการค้า การลงทนุท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิต  ประกอบด้วย 

5.1  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ 
ท่ีอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

5.2  ศกึษากระบวนการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับ ร่วมมือ
จากทกุภาคสว่น และควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน รวมทัง้สง่ผลท่ีดีตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน 

5.3  ศกึษาวิธีการสร้างจิตส านกึ วฒันธรรม คา่นิยมในการอนรัุกษ์และหวงแหนธรรมชาติ 
ให้กบัผู้ประกอบการผลิตตา่ง ๆ ชมุชนในท้องถ่ิน 

6. การป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ
ประกอบด้วย 

 6.1 ศกึษาให้มี Early Warning  System ตดิตามภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า
ระหวา่งประเทศทัง้ในมมุมองของทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โดยมีการเช่ือมโยง
ถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารกนัจากภาครัฐ–ภาคเอกชน และจากสว่นกลาง–สว่นภมูิภาค 

 6.2 ศกึษาวิจยัคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตและแนวทางวิธีการท่ีเตรียมไว้แก้ไข
สถานการณ์นัน้ ๆ  

 6.3  ศกึษามาตรการรองรับสถานการณ์ ท่ีเป็นระบบร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชน
สามารถตอบสนองได้อยา่งรวดเร็ว และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีชดัเจน 
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จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
กลุม่ธุรกิจท่ีควรด าเนินการศกึษาวิจยัเร่งดว่น เพ่ือตอบสนองความต้องการและให้สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์ของภาคธุรกิจได้แก่ 
1. กลุม่ธุรกิจเกษตรและอาหาร 
 มุง่พฒันาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล 

เกิดความมัน่คงทางด้านอาหาร และไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
 1.1  การพฒันาการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เกิดความปลอดภยัตลอด

หว่งโซอ่ปุทาน โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกนัก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่า และผลกัดนัให้ผู้ผลิตด าเนินการ
ตามข้อก าหนด 

 1.2  การพฒันาระบบความมัน่คงทางวตัถดุบิ เพ่ือรักษาฐานการผลิตให้มีความเพียงพอ
ตอ่ความต้องการบริโภค โดยการรวมตวัของผู้ผลิตรายย่อยเป็นกลุม่ตา่ง ๆ การร่วมทนุระหวา่ง
เกษตรกรและเอกชน การสง่เสริมผู้ผลิตวตัถดุิบภายนอกประเทศให้สามารถผลิตตามมาตรฐาน 

 1.3  การพฒันาตลาดเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้โดยเน้นการพฒันา
ความช านาญของผู้สง่ออก และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมลูกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 1.4  การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบให้เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต โดยเน้นการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการรวมกลุม่ และปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใช้
กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน 

 1.5  การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร
และอาหาร เพ่ือใช้เป็นฐานในการขบัเคล่ือนธุรกิจตอ่ไป โดยเน้นการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และระบบการเงินเพ่ือสินค้าเกษตรและอาหาร 

2.  กลุม่ธุรกิจบริการสขุภาพ 
มุง่พฒันาให้เป็นผู้น าด้านธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ การผลิตยาเวชภณัฑ์ และ

วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเป็นศนูย์กลางการพฒันาสินค้าสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ ของ
ภมูิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 

 2.1  การพฒันาปรับปรุงกฎระเบียบของรัฐให้เอือ้ตอ่การแขง่ขนัของภาคเอกชน บรูณา
การความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ทัง้ในระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์และระดบัปฎิบตัิการ 

 2.2  การพฒันาคณุภาพ/มาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั โดยยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ บคุลากร 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ให้เทียบเทา่สากล 
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 2.3  การพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัและท าการตลาดเชิงรุก โดยการศกึษาแนว
ทางการขยายกลุม่ของผลิตภณัฑ์ปละการบริการสขุภาพทัง้แผนปัจจบุนัและแผนไทย รวมถึงการ
ผลกัดนัโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสปาออกสู่ตา่งประเทศ 

 2.4  การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ภาคเอกชน และพอเพียงตามนโยบายด้านสขุภาพของภาครัฐ รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 

 2.5  การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
มลูคา่สินค้า โดยสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพ มี
ประสิทธิภาพพอในการรักษา ได้มาตรฐานความปลอดภยั 

3.  กลุม่ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  
 มุง่พฒันาเป็นศนูย์กลางการผลิตและการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัของโลก 

ประกอบด้วย 
 3.1 การพฒันากฎระเบียบและกลไกของรัฐ เพ่ือสนบัสนนุภาคเอกชนให้สามารถแขง่ขนั

กบัประเทศคูแ่ขง่ เชน่ ฮ่องกง และอินเดีย 
 3.2 การปรับปรุงและสร้างระบบการจดัหาวตัถดุบิของอตุสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั เพ่ือให้เพียงพอพร้อมส าหรับการแขง่ขนั โดยสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือการ
ลงทนุเร่ืองวตัถดุิบ 

 3.3 ศกึษาแนวทางการรักษาตลาดเดมิ การขยายตลาดใหม ่และการเพิ่มสว่นแบง่ตลาด 
รวมทัง้การสร้าง Brand ไทย และการรักษามาตรฐานของสินค้า 

 3.4 ศกึษาแนวทางการสร้างแรงงานฝีมือให้มีความช านาญในการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
พอพียงส าหรับอตุสาหกรรมฯ 

4. กลุม่ธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 
 มุง่พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางธุรกิจสิ่งทอและแฟชัน่ของภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 
 4.1 การพฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจข้ามประเทศ ตามศกัยภาพ ความถนดัของแตล่ะ

ประเทศ และพฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจภายในประเทศทัง้แนวระนาบและแนวดิง่พร้อมทัง้การ
ปรับปรุงการบริหารจดัการของภาครัฐและเอกชนให้เป็นทิศทางเดียวกนั 

 4.2 การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และน าเทคโนโลยีเข้ามาพฒันาสินค้า เพ่ือเพิ่มมลูคา่ และ
ชว่ยขยายชอ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึน้ 

 4.3 การพฒันาก าลงัคนทกุระดบัตลอดหว่งโซ่อปุทานให้เหมาะสมกบัการค้าระหวา่ง
ประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.4 การขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและรายได้ด้วยวิธีการตา่งๆ 
5. กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียว 
 มุง่พฒันาสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีความคุ้มคา่ท่ีสดุในเอเชีย ประกอบด้วย 
 5.1 การพฒันารูปแบบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีจงูใจ คุ้มคา่ เพ่ือกระตุ้นตลาดการ

ทอ่งเท่ียวทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 5.2  การฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน 
 5.3  การยกระดบัคณุภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียวให้

เทียบเทา่มาตรฐานสากล 
 5.4 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ขนสง่ และปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือการ

ทอ่งเท่ียว 
 5.5 การพฒันาโครงขา่ยเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดนิทางทอ่งเท่ียวกบั

ประเทศเพ่ือนบ้านในภมูิภาค 
 5.6 การพฒันาเครือขา่ยการส่ือสาร โทรคมนาคมและระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว 
 5.7 การพฒันาเพื่อสร้างความมัน่คงด้านทรัพยากรบคุคลทางการทอ่งเท่ียวและ

ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเท่ียว ให้มีศกัยภาพในวิชาชีพ มีจิตในการให้บริการและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

6. กลุม่ธุรกิจก่อสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์ 
มุง่สูก่ารเป็นภาคธุรกิจหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้เติบโตอย่างมี

คณุภาพและยัง่ยืน ประกอบด้วย 
 6.1 การพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างและ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ให้เข้าถึงตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเน้นให้มีการรวมกลุม่คลสัเตอร์ธุรกิจ
นี ้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการออกไปประมลูงานก่อสร้างในตา่งประเทศ 

 6.2 การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้มีคณุภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกบั
ความต้องการของภาคธุรกิจ 

 6.3 การปรับปรุงพฒันากฎระเบียบให้เอือ้ตอ่ความต้องการของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดการขยายตวัของตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ เน้นการมีมาตรการท่ี
กระตุ้นให้เกิดการพฒันาธุรกิจ และลดอปุสรรคตอ่การพฒันาธุรกิจ 

 6.4 การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อมรับกบัสถานการณ์เน้นการ
สร้างความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
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7. กลุม่ธุรกิจการค้าชายแดน 
มุง่พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางการค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการบริการตอ่เน่ืองของ

ภมูิภาคอินโดจีน ประกอบด้วย 
 7.1 การพฒันายกระดบัดา่นการค้าชายแดน ให้มีความสามารถในการแขง่ขนัทางการค้า

กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.2 การก าหนดยทุธศาสตร์การคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ท่ีเช่ือมโยง

เครือข่ายการขนสง่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกนั
ตัง้แตก่รอบเล็กไปจนถึงกรอบใหญ่ 

 7.3 การปรับปรุงและสร้างถนน ทางรถไฟและสะพานให้เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทาง
บกภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 7.4 ความร่วมมือในการเปิดเส้นทางการบินเพ่ือเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือบ้านในภมูิภาค 
 7.5 การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและสร้าง

รายได้ 
 7.6  การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้า การท่องเท่ียว การขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า การลงทนุและการบริการของประเทศ 
 
กรอบประเด็นวิจยัท่ีน าเสนอมานี ้เป็นการเสริมในประเด็นท่ียงัขาดไปไมไ่ด้ระบไุว้ในนโยบาย

และยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิฉบบัท่ี 8 และเป็นการสนบัสนนุในประเด็นท่ีระบไุว้แล้วในนโยบาย
และยทุธศาสตร์ฯ ดงักลา่ว ซึ่งในกรณีนีส้ามารถใช้รายละเอียดตา่ง ๆ ได้ในยทุธศาสตร์การวิจยัราย
สาขา 
 
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
 
 ในสว่นของสภาวิจยัแหง่ชาติ ซึง่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการวิจยัของประเทศ เห็น
ควรให้ วช.ซึง่ท าหน้าท่ีหน่วยงานเลขานกุารได้ด าเนินการและปรับบทบาทให้มีความพร้อมและ
ศกัยภาพในการก าหนดทิศทาง  ก ากบัดแูล  สนบัสนนุข้อมลูแก่รัฐและเอกชน และเข้าไปมีบทบาท 
‘น า’ ในการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานกลางด้านการวิจยัในแตล่ะประเทศอาเซียน โดยใน
ระยะแรกมีข้อเสนอท่ีควรจะได้ด าเนินการ ดงันี ้

1. จดัท ากรอบการวิจยัเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนทัง้ในภาพรวม  และในอีก 2 
เสาหลกั คือ “ประชาคมความมัน่คงอาเซียน” และ “ประชาสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน” 
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2. จดัท าแผนงาน “ความร่วมมือด้านการวิจัยของอาเซียน” เสนอตอ่นายกรัฐมนตรีผู้
ก ากบัดแูล เพ่ือเสนอขออนมุตัใิห้ วช. เป็นองค์กรในการประสานความมือระหว่างหนว่ยงานกลางด้าน
การวิจยั หรือหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการวิจยัในหมู่ประเทศสมาชิก โดย
ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ   

2.1  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ยทุธศาสตร์ แนวทางและทิศทางการวิจยั รวมทัง้ระบบวิจยั
ของแตล่ะประเทศ 

2.2 การศกึษาดงูานด้านการวิจยัของแตล่ะประเทศ  
2.3 ศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางการวิจยัในระดบัอาเซียน ทัง้

ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยั  ความร่วมมือในการศกึษาวิจยั  การพฒันานกัวิจยัและการผลิต
นกัวิจยั การจดัท ามาตรฐานนกัวิจยัหรือมาตรฐานทางการวิจยั  การจดัท าฐานข้อมลูการวิจยัหรือการ
เช่ือมโยงฐานข้อมลูทางการวิจยั   

 โดยในเบือ้งต้นเห็นควรหาแนวทางร่วมมือในการด าเนินการวิจยัในประเดน็ตา่ง ๆ 
ดงันี ้

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

 การอ านวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน  

 การค้าสินค้าของอาเซียน   

 การพฒันาศลุกากรอาเซียนให้ทนัสมยั   

 การพฒันาระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน  

 การตรวจสอบและรับรองในอาเซียน  

 การปรับประสานมาตรฐาน และกฎระเบียบด้วยเทคนิค  

 ความปลอดภยัของสินค้าเภสชักรรมในอาเซียน  

 การค้าบริการของอาเซียน  

 การยอมรับร่วมในสาขาบริการ  

 การลงทนุของอาเซียน  

 การรวมตวัทางการเงินในอาเซียน  

 ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรและป่าไม้ของอาเซียน  

 ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน  

 ความปลอดภยัของอาหาร  
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 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและความปลอดภยัอาหารของอาเซียน  

 การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
 นโยบายการแขง่ขนั  

 การคุ้มครองผู้บริโภค  

 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  

 การขนสง่ของอาเซียน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 ความมัน่คงด้านพลงังานในอาเซียน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  

 การรวมกลุม่อาเซียน และการลดชอ่งวา่งการพฒันา  

 การมีสว่นร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชนในอาเซียน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)  

 ความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP)  

 เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA)  

 เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์(AANZFTA)  
2.4  การจดัประชมุร่วมระหว่างผู้บริหารหนว่ยงานวิจยัหน่วยงานกลางด้านการวิจยั หรือ

หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการวิจยัในหมู่ประเทศสมาชิก 
3. พฒันาฐานข้อมลูด้านการวิจยัท่ีมีอยูใ่ห้ครอบคลมุ ครบถ้วน สามารถสนองตอบตอ่ความ

ต้องการของภาคเอกชน โดยเพิ่มคลงัข้อมลูงานวิจยัในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์
และมีประโยชน์ตอ่ภาคธุรกิจด้วยวิธีการเช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานหรือสถาบนัการศกึษา  หรือ 
เผยแพร่ฐานข้อมลูท่ีมีอยูใ่ห้ภาคเอกชนรับทราบโดยกว้างขวาง นอกเหนือจากการเผยแพร่ในภาครัฐ  

4. จดัท าหลกัเกณฑ์ หรือมาตรฐาน หรือข้อก าหนด หรือข้อผกูพนัการเปิดตลาดบริการ (ข้อ
ผกูพนัเฉพาะ) ในสาขายอ่ย “การบริการด้านการวิจยัและพฒันา” ซึง่เป็นหนึง่ใน 12 สาขาในการ
เจรจาการค้าบริการ หรือ Service Sectoral Classification List 

5. ปรับปรุงระเบียบวา่ด้วยการวิจยัโดยชาวตา่งประเทศ ให้เอือ้ตอ่การเคล่ือนย้ายนกัวิจยั
อาเซียนอยา่งเสรี 
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6. วางแนวทางในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนกัวิจยัไทย   
7. จดัท าแนวทางและหลกัเกณฑ์การแบง่ปันผลประโยชน์ด้านการวิจยัระหวา่งนกัวิจยัไทย 

และนกัวิจยัอาเซียน  การแบง่ปันผลประโยชน์ระหวา่งนกัวิจยักบัภาคเอกชน รวมทัง้รายการข้อยกเว้น
ด้านการวิจยัท่ีไมอ่นญุาตให้ตา่งชาติท าการวิจยัในไทย  

8. ปรับเปล่ียนระบบหรือเพิ่มการถ่ายทอดผลงานวิจยั หรือคลีนิกนกัวิจยัให้เข้าถึง
ภาคเอกชนและชมุชนมากกวา่ในปัจจบุนัท่ีเน้นเฉพาะในหมูน่กัวิจยั นักวิชาการด้วยกนัเทา่นัน้ (เร่ิม
จากการเชิญหนว่ยงานภาคเอกชนเข้ารับการประชมุ สมัมนา ฝึกอบรมและเย่ียมชมนิทรรศการให้มาก
ขึน้ อย่างน้อยในอตัราส่วนผู้แทนภาครัฐตอ่ผู้แทนภาคเอกชน เทา่กบั 4:1 

9. ปรับสดัสว่นการอดุหนนุทนุวิจยัให้มุง่เน้นการวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ
สนบัสนนุการพฒันาการค้า การบริหารให้มากขึน้ 

10. เข้าไปมีบทบาทน าในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบให้หน่วยงานวิจยัเพิ่ม
ความสามารถในการจดัหารายได้จากภาคเอกชนมากขึน้  รวมทัง้การทบทวนปรับเปล่ียนกฏระเบียบ
และวิธีปฏิบตัใิห้เอือ้ตอ่การแลกเปล่ียนบคุลากรด้านการวิจยัระหวา่งหนว่ยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน  
รวมทัง้การท างานวิจยัร่วมกนั 

 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาในการพฒันาระบบวิจยัในภาพรวมของประเทศ 
1. สนบัสนนุให้หนว่ยงานวิจยัของรัฐผลิตงานวิจยัท่ีตรงกบัความต้องการของภาคเอกชน  

พร้อม ๆ ไปกบัการมุง่ยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการเอกชนให้สามารถวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายยอ่ย 

2. จดัให้มีกลไกสนบัสนนุให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานวิจยัภาครัฐ และภาคเอกชน 
และสง่เสริมการถ่ายโอนบคุลากรทางการวิจยัระหวา่งหน่วยงานวิจยัของรัฐและของเอกชน  

3. ดงึภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า การลงทนุ เข้ามามีสว่นร่วมในการจดั
ปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ 
 

 
................................................... 
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สารบญั 

 
  หน้า 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           ค 
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สารบญัแผนภมูิ           น 
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 ขอบเขตการวิจยั       3 
 ระเบียบวิธีวิจยั       4 
  ข้อมลูและแหลง่ท่ีมาของข้อมลูการวิจยั       4 
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)     24 
  เป้าหมายของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน     25 
  แนวทางน าร่องสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     26 
  พิมพ์เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)     30 
  วิวฒันาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน     62 
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศ/กลุม่ประเทศ 
  นอกภมูิภาค (External Relations)     109 
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บทท่ี        หน้า 
 

  3  ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
  ในภมูิภาคอาเซียน    118 
 ข้อมลูพืน้ฐานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน    118 
 ภาพรวมการค้าสินค้าไทยในตลาดอาเซียน    119 
  การสง่ออกสินค้าของไทยในอาเซียน    119 
  การน าเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียน    122 
  ต าแหนง่สินค้าไทยในอาเซียน    125 
 ภาพรวมการค้าบริการของไทยในตลาดอาเซียน    156 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
 (Small and Medium Enterprises: SMEs)    262 
 แรงงานไทย    271 
 การลงทนุ    277 
  4  แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 
  กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    282 
 สรุปสาระส าคญัทิศทางและยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
 สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    321 
 สรุปสาระส าคญันโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ     
 ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)    343 
  5  บทวิเคราะห์และกรอบประเดน็การวิจยั    381 
 ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหง่ชาต ิ    400 
 กรอบประเด็นการวิจยั   403 
ภาคผนวก    413 
บรรณานกุรม    463 
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 1 แสดงจ านวนพืน้ท่ี ประชากร ความหนานแนน่ของประชากรและ    
  การขยายตวัของจ านวนประชากร ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
  ในปี พ.ศ. 2552    414 
 2 แสดงมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2558–2553 (ไตรมาส 3)    415 
 3 แสดงมลูคา่และสดัสว่นการสง่ออก การน าเข้า การค้าภายในและ 
  ภายนอกอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2552    416 
 4 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทย 
  ในภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลกระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    417 
 5  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทย 
  ในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    418 
 6 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าสง่ออกของไทย 
  ในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    419 
 7 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าสง่ออก 10 อนัดบัแรกของไทย 
  ในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    424 
 7.1 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปกมัพชูาจ าแนกตามรายสินค้า  
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    425 
 7.2 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปบรูไนจ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    425 
 7.3  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปพมา่จ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    426 
 7.4 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปฟิลิปปินส์จ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    426 
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