
   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย 

เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
1. ศาสตราจารย ์นายแพทย์
สุทธิพร จิตต์มติรภาพ  
2. ดร.สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย ์ 
3. นายเชิญพร เต็งอานวย  
4. นายปยิะวัต ิบุญ-หลง  
5. เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิหรือผู้แทน  
6. เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือผู้แทน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากที่ ได้ รับ ฟังจากผู้ ถ่ ายทอดองค์ความรู้ เกี่ ยวกับ
ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น 
      ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ มีดังต่อไปนี้ คือ  
      1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
         เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
      2. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
         ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
      3. นายเชิญพร เต็งอานวย  
          ประธานสถาบันวิ จั ยและพัฒนานวัตกรรมเ พ่ือ
อุตสาหกรรม  
      4. นายปิยะวัติ บุญ-หลง  
         ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  
      5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ    
         สังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน  
      6. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน  
      ด าเนินการอภิปรายโดย นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง  
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รายการ “อนาคตเมืองไทย” ช่อง NBT 
โดยสามารถสรุปประเด็นการเสวนาได ้ดังนี้  
      โดยเน้นถึงประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพ
ระบบวิจัยของประเทศเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตามที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของ
ประเทศ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกวิถีชีวิต
ในพ้ืนที่ทั้งภูมิภาคว่าเป็นประชาชนบ้านเดียวกัน และเรียกเป็น
ทางการว่า “ประชาคมอาเซียน”หรือ “ASEAN Community-
AC” ภายในปี พ.ศ. 2563 และต่อมาผู้น าอาเซียนได้ ลงนามใน
ปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 และเพ่ือเร่งรัดเป้าหมายการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี ซึ่งประกอบด้วยสาม
เสาหลัก เสาหลักแรก คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) มีเป้าหมายให้กลุ่มประเทศ
ในประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝีมืออย่างเสรีมีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนา

     ยทุธศาสตร์การสรา้งเอกภาพระบบวิจัย
ของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สรุปได้ดังนี ้
     โดยเน้นถึงประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์การ
สร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามที่กลุ่มประเทศใน
อาเซียนจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของประเทศ 10 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกวิถีชีวิตใน
พื้นที่ทั้งภูมิภาคว่าเป็นประชาชนบ้านเดียวกัน และ
เรียกเป็นทางการว่า “ประชาคมอาเซียน”หรือ 
“ASEAN Community-AC” ภายในปี พ.ศ. 2563 
และต่อมาผู้น าอาเซียนได้ ลงนามในปฏิญญาเซบูว่า
ด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อเร่งรัด
เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 
5 ปี ซึ่งประกอบด้วยสามเสาหลัก เสาหลักแรก คือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) มีเป้าหมายให้กลุ่มประเทศใน
ประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมี
ความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค และสามารถบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก เพื่อมุ่งให้อาเซียนเพิ่มอ านาจการ
ต่อรองในเวทีการค้าโลก เสาหลักที่สอง คือ เสา
หลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community-APSC) 
และเสาหลักที่สามคือ เสาหลักประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural 
Community-ASCC) ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียนนั้น จะมองข้ามเกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน สังคม และ
วัฒนธรรมในอาเซียนด้วยกันเองไม่ได้  จึงต้อง
ร่วมกันสร้างความมั่นคงไปพร้อมๆ กับการด ารงตน
ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไป
พร้อม ๆ กัน  
      ส าหรับเสาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการ 
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ ต้ อ ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ อย่าง
แน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโอกาสและ
อุปสรรคของผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งก็คือประชาชน
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้เป็นตลาดผู้บริโภค
สินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย มี 
โครงข่ ายฐานการผลิต ทั้ งด้ านแรงงานและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายการลงทุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ



   
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก เพ่ือมุ่งให้อาเซียนเพ่ิมอ านาจการต่อรองในเวที
การค้าโลก เสาหลักที่สอง คือ เสาหลักประชาคมการเมืองและ
ความมั่ นคงอาเซี ยน (ASEAN Political-Security 
Community-APSC) และเสาหลักท่ีสามคือ เสาหลักประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural 
Community-ASCC) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียนนั้น จะมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียนด้วยกันเองไม่ได้  จึง
ต้องร่วมกันสร้างความมั่นคงไปพร้อมๆ กับการด ารงตนให้คงไว้
ซ่ึงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไปพร้อม ๆ กัน  
      ส าหรับ เสาของประชาคมเศรษฐกิ จอา เซี ยนที่ ให้
ความส าคัญกับเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ต้อง
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ 
อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรค
ของผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งก็คือประชาชนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน โดยกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้เป็น
ตลาดผู้บริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย มี 
โครงข่ายฐานการผลิต ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด   
      ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศก็เป็นเพ่ือนบ้าน มี
พรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีสินค้าและบริการ
ที่สามารถเสริมซึ่ งกันและกันได้  ดังนั้นการรวมกลุ่ มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่สามารถน าจุดแข็งของแต่ละ
ประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพ่ือสร้างประโยชน์
สูงสุด ในการผลิต ส่งออก และบริการ การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่น
และช่วยสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากขึ้น  
       ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 การวิจัยด้านการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักถึง ความส าคัญของอาเซียน 
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน 
ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
กลยุทธ์ดังนี้  
      กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยด้านประชาชนทั่วไป  
      กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยด้านผู้ประกอบการ  

กับประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด   
      ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศก็เป็น
เพื่ อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน  มี วัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซ่ึง
กันและกันได้ ดังนั้นการรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น ซ่ึงเป็นโอกาสที่สามารถน าจุดแข็ง
ของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศ
ไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ในการผลิต ส่งออก 
และบริการ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วย
สร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากขึ้น  
       ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 การวิจัยด้านการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง 
ความส าคัญของอาเซียน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
สร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน 
ใ ห้กับประชาชนทั่ ว ไป  ผู้ ประกอบการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจและตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้  
      กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยด้านประชาชนทั่วไป  
      กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยด้านผู้ประกอบการ  
      กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยด้านภาครัฐ  
      โดยผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด มีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การวิจัย
ที่ 6 ควรมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ที่ 2 เป็นหลักเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนและส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของ
ไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะก่อให้เกิดการ
ยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะ
เป็นอุปสรรคก าแพงภาษี หรือมาตรการทางการค้า
อื่น ๆ ที่มิใช่ภาษี เพราะประเทศสมาชิกจะแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคต่าง ๆ 
เหล่านั้น รวมถึงอ านวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน  
      อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่ม
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและ ใช้โอกาสที่เกิด
จากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทนุต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมี
ความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
ความร่วมมือและการส่งเสริมของภาครัฐที่เล็งเห็น
ถึงความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ตามยุทธศาสตร์ทางด้านการวิจัย รวมทั้งสร้าง
เอกภาพระบบวิจัย เพื่อมุ่งเป้าเกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมทางด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรใน
ประเทศเป็นหลัก 
      สรุป จากการเข้ารว่มเสวนาในครั้งนี้ ผูร้่วม
ถ่ายทอดความรูท้ั้ง 6 ท่าน ขับจุดเนน้ในเรื่องของ
การสร้างเอกภาพส าหรับระบบการวจิัย ที่มุง่เป้าไป
ที่สินค้าเกษตรเป็นหลกั เพือ่ให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้าใน
ระบบเศรษฐกจิของไทย และในระบบเศรษฐกจิของ
ประชาคมอาเซียนเป็นหลัก 



   
      กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยด้านภาครัฐ  
      โดยผู้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้ งหมด มีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 ควรมุ่งเน้นที่กล
ยุทธ์ที่ 2 เป็นหลักเพ่ือช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
ของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลด
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคก าแพงภาษี 
หรือมาตรการทางการค้าอ่ืน ๆ ที่มิใช่ภาษี เพราะประเทศ
สมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพ่ือลดหรือขจัดอุปสรรคต่าง ๆ 
เหล่านั้น รวมถึงอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน  
      อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปและ ใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทาง
การค้าและการลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง ความร่วมมือและการส่งเสริมของภาครัฐที่
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ตามยุทธศาสตร์ทางด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างเอกภาพระบบ
วิจัย เพ่ือมุ่งเป้าเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรในประเทศเป็นหลัก 
      สรุป จากการเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  ผู้ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ทั้ง 6 ท่าน ขับจุดเน้นในเรื่องของการสร้างเอกภาพ
ส าหรับระบบการวิจัย ที่มุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตรเป็นหลัก 
เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าในระบบเศรษฐกิจของไทย และในระบบเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนเป็นหลัก  
       
 
 
 

 


