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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ทั้งในด้านการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ของประชาคมโลก เช่น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และวิกฤตพลังงาน ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านระดับภูมิภาค และระดับระหว่าง
ประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและได้มี
การหารือในเวที ระหว่างประเทศมากขึ้น  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานหลักภายใต้กรอบ
ความร่วมมือคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on 
Science and Technology: COST) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ริเริ่ม ผลักดันการด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียน 

 ในเดือนธันวาคม 2553 รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อาเซียนได้ให้ความเห็นชอบข้อริเริ่ม
กระบี่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นกรอบนโยบายส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน วทน. ของ
อาเซียน ปี 2558-2563 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีความ
ชัดเจนในการก าหนดท่าทีในการผลักดัน วทน. ในภูมิภาค ข้อริเริ่มกระบี่ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ
รายสาขา 8 ด้าน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว
อาเซียนด้วย วทน. ได้แก่ 1) นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก 2) สังคมดิจิทัล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม 
3) เทคโนโลยีสีเขียว 4) ความมั่นคงทางอาหาร 5) ความมั่นคงทางพลังงาน 6) การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้ า 7) ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 8) 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ระหว่างปี 2554-2557 โครงการความร่วมมือที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มี
บทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน หรือมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ 
ASEAN COST มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ จึงท าให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น 



จ 

ได้แก่การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนโครงการส าคัญ ระดับความแตกต่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียน การขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการด าเนินความร่วมมือของ 
ASEAN COST ที่ยังอิงกับระบบราชการ และเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ ความสัมพันธ์มากว่าการ
น าผลการวิจัยและพัฒนาประโยชน์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การขาดกลไกในการน าข้อริเริ่มกระบี่ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างจริงจัง รวมทั้งการขาดแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ดังนั้น เพ่ือให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ได้รับ
การผลักดัน เพ่ือความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และด ารงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไป
พร้อมๆ กันด้วย ผู้ศึกษาจึงได้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ซึ่งข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยยึดข้อริเริ่มกระบี่เป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการด าเนินความร่วมมือ 
2) การบูรณาการการด าเนินความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 3) การจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบอาเซียน 4) การจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานนโยบายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบอาเซียน เพ่ือเป็นกลไกในการ
เสนอแนะท่าทีไทย รวมทั้งก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกรอบอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และ 5) การประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การด าเนินความร่วมมือของหน่วยงานไทยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ASEAN Committee on Science and Technology: COST) เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ส าเร็จลงได้ด้วยค าแนะน า ความกรุณา และการให้ค าปรึกษาในการจัดท ารายงาน
ทุกขั้นตอนอย่างดียิ่ง จากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านได้แก่ เอกอัครราชทูต วิวัฒน์  กุลธรเธียร 
เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ  อริยปรัชญา และศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล  อรรถมานะ ซึ่งผู้
ศึกษาต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.ดร. วีระพงษ์  
แพสุวรรณ) ท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ) ท่าน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (นายอลงกรณ์ เหล่างาม) ที่สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ 
ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานในส านักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้ทุ่มเทการปฏิบัติ
หน้าที่ในความรับผิดชอบในช่วงที่ผู้ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

นอกจากนี้  ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบคุณคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน การด า เ นิ น
ความร่วมมือในกรอบคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งเจ้าหน้าที่
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การจัดท ารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตามสมควรต่อการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกรอบคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเนื่องด้วย
ข้อจ ากัดหลายประการ หากการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษายินดีรับไว้แต่ผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

"ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community: AC) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้น าอาเซียน คือ "การ
สร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"1 ทั้งนี้ เพื่อสร้างประชาคมท่ีมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือ
สิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพ่ิมอ านาจต่อรองและ
ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็น 
อยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากข้ึน และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึก
เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ใน 3 มิติ 
คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกฎระเบียบและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การเป็นประชาคม
อาเซียน คือ การท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น "ครอบครัวเดียวกัน" ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิ
ต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัยและสามารถค้าขายได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillar) คือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ((ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนของประเทศอาเซียน 
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง 3 เสาหลัก ซึ่ง ทั้ง 3 เสาหลักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันดังนี้  

1)  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือ
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 

2)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

3)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่
ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม 

                                                 
1 http://moac2aec.moac.go.th 
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การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีสิ่งที่จะเป็นไปได้ มีดังนี้  

1) ไทยได้เปรียบเรื่องการท่องเที่ยวเพราะอยู่ในท าเลศูนย์กลางกว่าอีกหลายประเทศ 
2) เศรษฐกิจไทยขยายตัว เพราะการเปิดเสรีด้านการค้า และประชากรอาเซียน 10  

ประเทศรวมทั้งอาเซียน +3 และอาเซียน +6 รวมอยู่ในตลาดเดียวกัน 
3) ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ จากการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน 
4) มีความเจริญครอบคลุมมากขึ้น จากการพัฒนาถนนเชื่อมต่อภูมิภาค 
5) ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง จากการน าเข้าวัตถุดิบปลอดภาษี และการน าเข้า 

สินค้าเกษตรราคาถูกจากประเทศสมาชิก 
6) ผู้ประกอบการไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่มีค่าแรงถูก กว่าได้

เพ่ือลดต้นทุน 
7) พลเมืองไทยที่อ่อนด้วยภาษาอังกฤษ จะหางานท ายากขึ้น 
8) แรงงานต่างด้าวแย่งใช้บริการพ้ืนฐานต่างๆ กับคนไทย เช่น โรงพยาบาล ไฟฟ้า  ประปา 
9) มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น จากการ เปิด

ด่านชายแดนที่เดินเข้าออกสะดวก และประชากรไม่รู้ธรรมเนียมและกฎหมายไทย ของพลเมือง
อาเซียนชาติอ่ืน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปช่วยลดผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสร้างโอกาสส าหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ริเริ่มด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นหน่วยประสานงานหลักใน
กรอบความร่วมมือคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee 
on Science and Technology: COST) ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดันแนวคิด 
โครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ปัจจุบันการด าเนินความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ยังไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควรใน อาทิ 

- การด าเนินการตามข้อริเริ่มกระบี่  ( เสนอโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นกรอบนโยบายส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนในระยะต่อไป (ASEAN Plan of Action on Science 
and Technology หรือ APAST 2016-2020)  
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- การด าเนินความร่วมมือด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (Synchrotron Technology in 
ASEAN) (เสนอโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยมาตร
วิทยา (Establishment of the Sub-Committee on Metrology) (เสนอโดยสถาบัน มาตรวิทยา
แห่งชาติ) การจัดตั้งดาวเทียมสังเกตการณ์โลกในอาเซียน (Establishment of ASEAN Earth 
Observation Satellite) (เสนอโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) ซึ่งที่
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 รับทราบข้อเสนอของประเทศไทยใน 3 
หัวข้อดังกล่าว  

- การสร้างเครือข่ายของหน่วยงานก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy: ASEANTOM) (เสนอโดย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) เพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ (Safeguards) เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณูในภูมิภาค และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้น าเสนอในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 
2554 ณ ประเทศเวียดนาม  

- การด าเนินโครงการ ASEAN Grand Challenges Program in Science, Technology 
and Innovation (เสนอโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน ซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอใน
การประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 65 ในเดือนพฤษภาคม 2556 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  

นอกจากนี้ หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนิน
ความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ยังมีไม่มากพอ ซึ่งหากหลายหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินความร่วมมือในกรอบ 
ASEAN COST ก็จะท าให้การด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการผลักดัน
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด  15 
หน่วยงาน ดังนี้  

1) ส่วนราชการ (3) 
(1) ส านักงานปลัดกระทรวง (สป.)  
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  
(3) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)  

2) รัฐวิสาหกิจ (2) 
(1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
(2) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)  

3) หนว่ยงานในก ากับ (3) 
(1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)  
(2) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  
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(3) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.)  

4) องค์การมหาชน (7) 
(1) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)  
(2) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)  
(3) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.)  
(4) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)  
(5) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.) 
(6) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.)  
(7) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)  

การศึกษาวิจัยนี้  มี เป้าหมายเพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานไทยในกรอบ ASEAN COST ให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น เพ่ือให้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอาเซียน  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  ศึกษากิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ 
ASEAN COST ที่หน่วยงานไทยมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดันและมีส่วนร่วมส าคัญในการ
ด าเนินการเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประโยชน์ที่ฝ่ายไทยได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
อุปสรรคปัญหาในการด าเนินความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST  

1.2.2  เสนอแนะแนวทางการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
หน่วยงานไทยในกรอบ ASEAN COST เพ่ือสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

  
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีขอบเขตและวิธีการศึกษา ดังนี้  
1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์เอกสารข้อมูลการด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานไทยในกรอบ ASEAN COST ระหว่างปี 2554-2557 ที่
หน่วยงานไทยมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

1.3.2  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานในกรอบความร่วมมือ ASEAN COST อาทิ ดร. 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สวทน. รศ.ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ดร. อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ สทอภ. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ผู้อ านวยการศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติ พว. ดร.  เพ็ญศรี  กันตะโสพัตร์ ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พว. ดร. สมนึก  ศิริสุนทร ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส
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ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พว. ดร. สุภาพ  อัจฉริยศรีพงษ์ รอง
ผู้ว่าการ วว. เจ้าหน้าที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  

1.3.3 ศึกษา วิเคราะห์ กลไกในการด าเนินความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการความร่วมมือใน 9 สาขา (ได้แก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์ทางทะเล การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์) 
คณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะที่ปรึกษา
กองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน  

  
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินความร่วมมือของหน่วยงานไทยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 
 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดความ
ร่วมมือทางรอดส าคัญขององค์การ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดการด าเนินความ
ร่วมมือในกรอบ ASEAN COST และกรอบแนวคิดข้อริเริ่มกระบี่ มาศึกษาวิเคราะห์การด าเนินความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  
2.1 แนวคิดทฤษฎี 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญของการศึกษาในเรื่องนี้ ผู้ศึกษาจึงเสนอกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี พอสังเขปดังนี้ 

2.1.1  แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
2.1.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2 หมายถึงการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่

เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความ
ร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเ ป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดข้ึนข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่ง 
ๆ ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกัน หรือกลุ่มคนไทยด้วยกันในประเทศไทย ไม่ใช่
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวถือว่าเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก 

2.1.1.2 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

1)  ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอาจกระท าอย่างเป็นทางการโดยรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เช่น  การ
ประชุมสุดยอด การด าเนินการทางการทูต การแถลงการณ์ประท้วง การยื่นประท้วงต่อองค์การ
สหประชาชาติ หรืออาจเป็นการกระท าไม่เป็นทางการ เช่น การก่อการร้าย การกระท าจารกรรม การ
โจมตีประเทศหนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กระท าการในนามของรัฐ เป็นต้น 

2)  ความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือหรือขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีเกิดข้ึน หากไม่ร่วมมือก็ขัดแย้ง ความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง เช่น สงคราม การแทรกแซง
บ่อนท าลาย การขยายจักรวรรดินิยม การผนวกดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง ส่วนความร่วมมือ ได้แก่ 

                                                 
2 http://www.iparsu.org/index.php?lite=article&qid=42081233 
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การกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต การร่วมเป็นพันธมิตร การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเป็นต้น 

2.1.1.3 ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทาง

สังคม ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความสัมพันธ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นความสัมพันธ์ที่มุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้และความ
ช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น มีการร่วมมือกันค้นคว้าทดลองและวิจัยในบริเวณ
ทวีปแอนตาร์กติกา การร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศ เพ่ือก าจัดโรคภัยไข้เจ็บ
ส าคัญ เช่น โรคมะเร็ง การร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การให้รางวัลระหว่าง
ประเทศ จัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เป็นต้น  

2.1.1.4 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชาติต่าง ๆ มากกว่าที่เคยเป็นในอดีต 
เนื่องจากจ านวนประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ต้องพ่ึงพากันมากขึ้นในด้านต่าง ๆ และ
พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลให้โลกดูจะขนาดเล็กลง ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับว่ามีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคงของชาติ 2) ด้านความปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีของประชาชน และ 
3) ด้านการพัฒนา 

2.1.2  แนวคิดความร่วมมือ.....ทางรอดส าคัญขององค์การ  
ความร่วมมือเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ

ต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ที่
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงจะส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรม โครงการ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ได้
เขียนหนังสือ "The Functions of the Executives"3 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่จะอธิบายทฤษฎี
ของพฤติกรรมความร่วมมือในองค์การที่เป็นทางการ โดยความร่วมมือเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการ
ของปัจเจกบุคคล เพราะคนเราไม่สามารถท าอะไรได้ทั้งหมด ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกัน โดย
ระบบความร่วมมือจะต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัยด้านชีววิทยา จิตวิทยา 
และสังคม เน้นให้ความส าคัญกับเรื่องประสิทธิผล (effective) ที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และ
ประสิทธิภาพ (effective) ที่ตอบสนองความพึงพอใจให้กับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ทุกคนจะต้องมีความ
เต็มใจในการร่วมมือกันท างาน (Willingness to cooperate) และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี 
(ability to communicate) โดยท างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ นอกจานี้ ฝ่ายบริหาร
จะต้องมีภาวะผู้น าที่จะสามารถสร้างความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี
คุณภาพและศีลธรรมอันดี 

บาร์นาร์ดได้ให้ความส าคัญกับคนโดยถือว่าคนเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญขององค์การ
และมองคนเป็น “มนุษย์สังคม” (Social Man) และจากแนวความคิดที่เน้นความร่วมมือให้เกิดขึ้นใน

                                                 
3 www.iparsu.org/index.php?lite=article&qid=42081233 
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องค์การ ท าให้บาร์นาร์ดให้ความส าคัญต่อคนในองค์การทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล ( individual) กลุ่มคน
ในองค์การ (group) และฝ่ายบริหาร (executive) ทั้งนี้ ต้องการให้สมาชิกทุกคนในองค์การร่วมแรง
ร่วมใจกันท างาน โดยมีระบบการติดต่อสื่อสาร (communication) ภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์และบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน  

บาร์นาร์ดยังคงได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นปัจจัยด้าน
กายภาพ ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ( independent 
variable) ที่มีผลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนในองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรตาม 
(dependent variable) หากสภาพแวดล้อมดีจะส่งผลให้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนใน
องค์การดีตามไปด้วย  

แนวความคิดของบาร์นาร์ด  โดยเฉพาะในส่วนของระบบความร่วมมือ 
(Cooperative system) มีความส าคัญมากในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่ประเทศก าลังประสบอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้ว ความร่วมแรงร่วมใจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทีเดียว
ที่จะพาองค์การไปสู่ความอยู่รอด แม้ว่าองค์การหลายแห่งที่ยังอยู่รอด แต่สภาพตกอยู่ในฐานะล าบาก 
หากไม่สามารถสร้างระบบความร่วมแรงร่วมใจขึ้นมาคนก็จะท างานแบบตายซาก จนสุดท้ายองค์การก็
ต้องล่มสลายลงอยู่ดี ดังนั้น ระบบความร่วมมือ จึ งเป็นทางรอดขององค์การที่ส าคัญทางหนึ่งที่
ผู้บริหารจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์การ โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า มีความสามารถและความ
จริงใจในการบริหารงาน จึงจะสามารถโน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนในองค์การเต็มใจท างานอย่างเต็ม
ก าลังความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค หรือปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยกันกับองค์การนั้น  

นอกจากนี้ประโยชน์ของระบบความร่วมมือภายในองค์การส าหรับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจในการ
ท างานค่อนข้างมาก จะต้องมีการท างานกันเป็นทีม เพื่อท ากิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งตัวอย่างนี้เห็นได้ชัด
ในประเทศญี่ปุ่น ที่เขามีหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่า “ไคเซ็น” (KAIZEN) ที่ท าให้
ญี่ปุ่นก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจัยประการส าคัญแห่งความส าเร็จ คือ การพร้อมใจกันท างานทั่วทั้ง
องค์การไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือแม้กระทั่งสหภาพแรงงาน ไม่เหมือนประเทศไทยเอา
แนวความคิดชาวบ้านเขามาทุกอย่าง แต่ไม่มีความเอาจริงเอาจัง เหมือนไฟไหม้ฟาง สุดท้ายกิจกรรม
ต่าง ๆ ก็มาจบชีวิตลงในประเทศไทยอย่างที่เราพูดล้อเล่นกันอยู่บ่อย ๆ หรือไม่ก็กลายพันธุ์ไปจน
เจ้าของทฤษฎีจ าไม่ได้และมองไม่เห็นสาระที่เป็นประโยชน์ก็มีไม่น้อย ซึ่งน่าเสียดายจริง ๆ 

2.1.3  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
"ลักษณะแนวคิดหรือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"4  
ประการแรก ไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีใดที่สามารถใช้ครอบคลุมกับทุกเหตุการณ์ 
ประการที่สอง แต่ละแนวคิดหรือทฤษฎีมีความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ใน

ตัวเอง จนทุกวันนี้ ในแวดวงนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญด้านทฤษฎียังถกเถียงกันอยู่เสมอถึงความบกพร่อง
หรือความไม่สมบูรณ์กันอยู่เสมอ 

                                                 
4 www.iparsu.org/index.php?lite=article&qid=42081233 
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ประการที่สาม เหตุการณ์บางเรื่องไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีใดๆ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กลายเป็นความท้าทายของนักทฤษฎีที่จะค้นคว้าและสร้างทฤษฎีใหม่ๆเพ่ืออธิบาย 
วิเคราะห์ คาดการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นต่อไป 

2.1.4  การด าเนินความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST 
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 

2513 และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซี ยนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN 
Committee on Science and Technology: COST) ขึ้นเมื่อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้
มีเครือข่ายและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนเพ่ือให้มี การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งขณะนี้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ พม่า ไทย และเวียดนาม 

การประชุม ASEAN COST ครั้งแรก ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2521 ที่
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพียง 5 ประเทศ คืออินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ 

การประชุม ASEAN COST จัดปีละ 2 ครั้ง ได้จัดมาแล้ว 67 ครั้ง ซึ่งการประชุมฯ 
ครั้งที่ 67 จัด เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยนโยบายการด าเนินงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน จะถูกก าหนดโดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology: 
AMMST) ซึ่งการประชุม AMMST ครั้งล่าสุด คือครั้งที่ 15 ได้จัดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and 
Technology: IAMMST) ซึ่งการประชุม IAMMST ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 7 จัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 
ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

เพ่ือให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ASEAN Plan of 
Action on Science and Technology: APAST) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินความร่วมมือ ซึ่งมี
คณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Advisory Body on the 
ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST) ท าหน้าที่จัดท าและติดตาม
ผลการด าเนินงาน ซึ่งประเทศไทยมีส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มธจ.) เป็นผู้แทนไทย
ใน ABAPAST แผนฉบับล่าสุด คือ แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 -
2554 ซึ่งต่อมาขยายถึงปี 2557  

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในกรอบ ASEAN COST ได้รับแหล่งเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (ASEAN Science Fund: ASF)ซึ่งมีคณะที่ปรึกษากองทุน
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วิทยาศาสตร์อาเซียน (Advisory Body on the ASEAN Science Fund: ASF) ท าหน้าที่บริหาร
จัดการกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน รวมทั้งสร้างแนวทางในการพิจารณาทบทวนข้อเสนอโครงการที่
ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปัจจุบันมีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น
ผู้แทนไทยใน ABASF สถานะเงินกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มียอดเงินคงเหลือ จ านวน 
11,323,248.73เหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงินที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ของ ASEAN COST 
จ านวน847,923.01 เหรียญสหรัฐฯ   

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนได้ให้ความส าคัญกับ 9 
สาขา โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ (Sub-Committees) เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือใน 9 
สาขา ได้แก่ 

1) คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Sub-Committee 
on Food Science and Technology: SCFST) 

ผู้แทนไทย - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
2) คณะอนุกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Sub-Committee on 

Meteorology and Geophysics: SCMG) 
ผู้แทนไทย - กรมอุตุนิยมวิทยา 

3) คณะอนุกรรมการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sub-
Committee on Microelectronics and Information Technology: SCMIT) 

ผู้แทนไทย - ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศอ.พว.) 

4) คณะอนุกรรมการด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-Committee on 
Materials Science and Technology: SCMST) 

ผู้แทนไทย - ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(ศอ.พว.) 

5) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  (Sub-Committee on 
Biotechnology: SCB) 

ผู้แทนไทย - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.พว.) 

6) คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน (Sub-Committee on 
Sustainable Energy Research: SCSER) 

ผู้แทนไทย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มธจ.) 
7) คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Sub-Committee on Marine 

Science and Technology: SCMSAT) 
ผู้แทนไทย - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  
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8) คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-Committee on Science and Technology Infrastructure 
and Resources Development: SCIRD) 

ผู้แทนไทย - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 
9) คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์  (Sub-

Committee on Space Technology and Applications: SCOSA) 
ผู้แทนไทย - ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

นอกจาก ASEAN COST ด าเนินความร่วมมือในสาขาดังกล่าวแล้ว ยังมีกลไกการ
ด าเนินความร่วมมือกับกลุ่มประเทศคู่เจรจาอาเซียน ดังนี้  

1)  ASEAN – EC Joint Cooperation Committee Sub Committee on 
Science and Technology (ASEAN – EC JCCSCST) 

2)  ASEAN – China Joint Science and Technology Committee (ASEAN 
– China JSTC) 

3)  ASEAN – India Working Group on Science and Technology (ASEAN 
– India WGST) 

4)  ASEAN – Russia Working Group on Science and Technology 
(ASEAN – Russia WGST) 

5)  ASEAN – Japan Cooperation Committee on Science and 
Technology (AJCCST) 

6)  ASEAN-ROK Joint Science and Technology Committee (ARJSTC) 
7)  ASEAN COST Plus China, Republic of Korea, Japan  
8)  ASEAN-US Consultation on S&T  
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของ ASEAN COST 
 
2.1.5  ข้อริเริ่มกระบี่  

 

 
 

ภาพที่ 2  ข้อริเริ่มกระบี่ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็น
ทางการ ครั้งที่ 6 (IAMMST) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดกระบี่ ที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบข้อริเริ่มกระบี่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นกรอบนโยบายส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียนในระยะต่อไป (พ.ศ. 2558-2563) (หรือ 
APASTI 2015-2020) เพ่ือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  

ข้อริ เริ่มกระบี่ประกอบด้วยข้อเสนอแนะรายสาขา 8 ด้าน เ พ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน. ได้แก่5 

1)  นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก (ASEAN Innovation for Global Market) 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นผสมผสานด้วย วทน. เพ่ือขยายตลาดสินค้าและบริการ
อาเซียนให้ก้าวไกลไปทั่วโลกและเสริมสร้างขีดความสามารถในในการแข่งขันของอาเซียน 

2)  สังคมดิจิทัล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม (Digital Economy, New Media 
and Social Networking) การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปูทางสู่สังคม
ฐานความรู้ที่มีการแพร่กระจายข่าวสารความรู้อย่างทั่วถึง อาเซียนในยุคดิจิทัลต้องมีหลักประกันว่า
ประชาชนจะมีความสามารถในซื้อหาและเข้าถึงสินค้าและบริการไอซีที ตลอดจนการประยุกต์ใช้ไอซีที
อันเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งครอบคลุมการสร้างเครือข่ายสังคม การสื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการ
ภัยพิบัติ การปรับปรุงการดูแลสุขภาพ และความเสมอภาคทางเพศ เป็นต้น 

3)  เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) การใช้ วทน. เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น และยกระดับอุตสาหกรรมในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ าและเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น รวมถึงการ
บรรเทาผลกระทบและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีความส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาอาเซียนอย่างยั่งยืน 

4)  ความมั่นคงทางอาหาร ( Food Security) วทน. มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารส าหรับประชากรอาเซียน 600 ล้านคน ตั้งแต่การเพ่ิมผลิตภาพและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร มาตรฐานความปลอดภัย
อาหารที่เหมาะสม การสนองความต้องการทางโภชนาการที่เหมาะสมไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ที่รองรับความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน อาเซียนควรขยายความสามารถในการผลิต
อาหารสู่ประเทศคู่เจรจารวมทั้งจีนและอินเดีย 

5) ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ความผันผวนของราคาน้ ามันและ
อุปสงค์ระดับโลกที่เพ่ิมข้ึนในพลังงานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้อาเซียนจ าเป็นที่จะต้องสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค วทน. มีความส าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ
พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนยุคใหม่ 

6)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (Water Management) อาเซียนควรใช้ วทน. 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือสร้างหลักประกันในการเข้าถึงน้ าสะอาด

                                                 
5 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
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อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง และควรส่งเสริมนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า การบ าบัดน้ า
เสีย การบรรเทาภัยพิบัติจากน้ าท่วม และความขาดแคลนน้ า 

7)  ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
(Biodiversity for Health and Wealth) อาเซียนเป็นภูมิภาคหนึ่งในโลกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ จึงควรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพและสร้างสรรค์คุณค่า วทน. มีบทบาทส าคัญในการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
พัฒนาวิธีการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิผล และสร้างคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ อาทิ อาหาร สุขภาพอนามัย และพลังงาน 

8)  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Science and 
Innovation for Life) อาเซียนจะร่วมมือกันบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในด้าน วทน. มี
ความคิดสร้างสรรค์และความชื่นชอบใน วทน. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยร่วมกัน
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ในทุกระดับ ทั้งในโรงเรียน สถาบัน
อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพ 

ข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative ) ยังได้ก าหนดแนวคิดใหม่ๆ (paradigm shift) 
เพ่ือพัฒนา วทน. ของภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่  

1)  การปลูกฝังวัฒนธรรม วทน. (STI Enculturation) อาเซียนจะร่วมกัน
สนับสนุนและปลูกฝัง วทน. เข้าไปในวัฒนธรรมกระแสหลักและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพลเมือง
อาเซียน โดยร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมพลเมืองที่
ประสบความส าเร็จด้าน วทน. ให้โดดเด่นและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลัง 

2)  การให้ความส าคัญกับประชาชนในระดับรากหญ้า (Bottom-of-the-Pyramid 
Focus) การพัฒนา วทน. ของอาเซียนจะค านึงถึงการพัฒนามนุษย์และคุณภาพชีวิตตามเป้าหมาย
ของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วทน. เพ่ือประชากร
กลุ่มฐานรากของพีระมิดซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียน และเน้นตอบโจทย์ความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และการเข้าถึงข่าวสารความรู้ 

3) การส่งเสริมนวัตกรรมระดับเยาวชน (Youth-Focused Innovation) การ
พัฒนา วทน. จะมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนอาเซียนควบคู่กันไปด้วย โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
อยู่อาศัยและเรียนรู้ให้อุดมด้วยสิ่งประเทืองปัญญา โดยมี วทน. เป็นรากฐานอันส าคัญ ต้องเพ่ิมโอกาส
ส าหรับเยาวชนในการเพ่ิมพูนศักยภาพด้าน วทน. และการประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมนวัตกรรม ระดับเยาวชน อาทิ การมอบรางวัล Young ASEAN STI Awards การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างประเทศ และการให้ทุนประเดิมเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเยาวชน 

4) การพัฒนา วทน. เพ่ือสังคมน่าอยู่ (STI for green Society) อาเซียนจะร่วมกัน
ปลูกฝังความตระหนักสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขียว (Green Innovation) เพ่ือเตรียมความพร้อมและเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับอาเซียนในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

5)  การสร้ า งความร่ วมมื อระหว่ า งภาครั ฐและ เอกชน ( Public-Private 
Partnership Platform) อาเซียนควรระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน ซึ่งแต่เดิมมีบทบาทจ ากัดใน
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กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นทัพหน้าในยุคใหม่ของ วทน. ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนควรได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็งโดยการเจรจาเชิงรุกและการสร้างฐานความร่วม
มือใหม่ อาทิ บริษัทที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล และกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆ 
เป็นต้น  
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  สรุปผลการประชุม AMMST ครั้งที่ 15 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การประชุม AMMST ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ดังมีสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1)  ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับ 2558-2563 (APASTI 2015-2020) และคาดว่าจะมี
การรับรองในการประชุม IAMMST ครั้งที่ 8 ที่จะจัดที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม 2557  

2)  ที่ประชุมเห็นพ้องให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาการขยายขอบเขตของการใช้
เงินกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียนเพ่ือสามารถสนับสนุนโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนา วทน. ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

3)  ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอการจัดประชุม “ASEAN Talent Mobility: ATM) 
ที่เสนอโดยประเทศไทย เพ่ือหารือนโยบายและกลไกในการแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน ซึ่ง
ก าหนดจัดในเดือนมีนาคม 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต  

2.2.2  รายงานผลการสัมมนา เรื่อง จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าพาไทยสู่
อาเซียนได้อย่างไร  

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการสัมมนา 
เรื่อง จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่งสรุปสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับ
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งน าเสนอโดย ดร. ญาดา  มุกดาพิทักษ์ รอง
เลขาธิการ รักษาการแทนส านักเลขาธิการ  สวทน.6 ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกรอบ
ความร่วมมือ วทน. ของอาเซียน การขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน วทน. ในระดับอาเซียน เป็นหน้าที่
ของกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีความริเริ่มและเป็น
ผู้น า ด้าน วทน. ของอาเซียน โดยการริเริ่มให้มีการจัดท า "ข้อริเริ่มกระบี่" เมื่อเดือนธันวาคม 2553 
เนื่องจากที่ผ่านมาอาเซียนยังไม่มีทิศทางและแผนงานทางด้าน วทน. ที่มีเอกภาพ ซึ่งปัจจุบัน "ข้อริเริ่ม
กระบี่" ถือเป็น blueprint ที่ส าคัญที่ทุกประเทศสมาชิกยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน. การ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มกระบี่เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบาย วทน. ของไทยที่

                                                 
6 รายงานผลการสัมมนา เรื่องจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร. 22 กุมภาพันธ์ 2556 



16 

จะมีต่อประชาคมอาเซียน และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีความชัดเจนในการก าหนดท่าที 
(positioning) ในการผลักดัน วทน. ในภูมิภาค 

จากข้อเสนอแนะรายสาขา 8 ด้าน และการมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ด้าน ตามที่ระบุ
ในข้อริเริ่มกระบี่ ได้ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้าน วทน. ในอาเซียน ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานด้าน วทน. 
ที่เก่ียวข้องในอาเซียนเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 2) พัฒนากลไกเพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการพัฒนาและส่งเสริม วทน. 3) น าข้อเสนอแนะข้อริเริ่มกระบี่ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การอาเซียนด้าน วทน. ฉบับต่อไป 4) สร้างกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติรายสาขา การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้าน วทน. และแผนการด าเนินการจัดตั้งประชาสังคม -
วัฒนธรรมอาเซียน  
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

จากข้อมูลแนวคิดและทฤษฏีข้างต้น พอสรุปได้ ดังนี้  
2.3.1  ASEAN COST เป็นกรอบความร่วมมือที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี การด าเนินงานความร่วมมือ
หลักใน 9 สาขา และมีข้อริเริ่มกระบี่ เป็นกรอบแนวทางสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ความส าคัญกับประเด็นความร่วมมือใน 
8 สาขา ได้แก่ 1) นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก 2) สังคมดิจิตัล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม 3) 
เทคโนโลยีสีเขียว 4) ความมั่นคงทางอาหาร 5) ความมั่นคงทางพลังงาน 6) การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 7) ความหลากหลายทางชีวภาพ 8) วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

2.3.2  ความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST จะเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันการด าเนิน
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ควรร่วมมือกันโดย
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของหุ้นส่วน และยึดกรอบแนวทางข้อริเริ่มกระบี่ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาและความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค  

 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานบทนี้น าเสนอผลการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ 
ASEAN COST ที่หน่วยงานไทยมีบทบาทในการด าเนินการริเริ่ม ผลักดัน และมี ส่วนร่วมส าคัญในการ
ด าเนินการ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบ รวมทั้งอุปสรรค 
ปัญหาในการด าเนินความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ดังนี้  
 
3.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN 

COST 
การด าเนินความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์
ทางทะเล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
อวกาศและการประยุกต์ใช้ ผู้ศึกษาจะขอน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม โครงการความร่วมมือใน
สาขาที่หน่วยงานไทยมีบทบาทส าคัญในการริเริ่มผลักดัน ดังนี้  

3.1.1  ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) )  

3.1.1.1 โครงการ Research Programme on Functional Food  
1) สถานะการด าเนินการ วว. ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องเห็ดเป็นวัตถุดิบใน

การวิจัยทางด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Food) โดยคณะอนุกรรมการ SCFST ให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้รวบรวมผลงานวิจัยของแต่ละประเทศท่ีจะส่งมาให้ประเทศไทย เพ่ือจะใช้ในการแบ่งปันองค์
ความรู้ของงานวิจัยนั้น โดยการน าเทคโนโลยีที่ได้จากแต่ละประเทศน ามาเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้
สามารถน าไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศต่อไป หลังจากนั้นอาจมีการจัดสัมมนา 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับข้อมูลจากแต่ละประเทศส่งมาให้และรวบรวม เพ่ือการจัดว่ามีเทคโนโลยี
อะไรบ้างของ 7 เทคโนโลยี ได้แก่ (1) การคัดเลือกความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของสารต้าน
อนุมูลอิสระ (2) เทคนิคการสกัด (ระดับห้องปฏิบัติการ และระดับโรงงาน) (3) การทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (4) การจัดจ าแนกความสามารถเฉพาะในการ
เกิดปฏิกิริยาระดับโมเลกุลและการอธิบายโครงสร้างของสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 5) การ
ประเมินความเป็นพิษในทางคลินิคเบื้องต้น (6) เทคโนโลยีการท าให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่ใน
แคปซูล (7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการควบคุมและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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2) ประโยชน์ที่ได้รับ การรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีดังกล่าว ท าให้
ประเทศไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีของประเทศอ่ืนที่ทางประเทศไทยขาดความรู้บางเทคโนโลยี และ
น าไปใช้ในการวิจัยพัฒนา  

3) ผลกระทบ ด้วยกระแสการตื่นตัวของคนไทยที่หันมาใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น Functional Food จึงเป็นอาหารทางเลือกหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการกิน การอยู่
ของคนไทยยุคใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะอาหารในกลุ่มป้องกันโรคและควบคุมน้ าหนักส าหรับประเทศ
ไทย ในขณะนี้ Functional Food ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค และวงจรชีวิต
อุตสาหกรรมยังอยู่ ในช่วงเริ่มต้น หาก วว .  ไม่มีการประสานงานร่วมกับสถาบันอาหาร 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารไทย เกี่ยวกับการวิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพและน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการของประชาชน ก็จะท าอุตสาหกรรม Functional Food ของไทยเติบโตไม่รวดเร็ว ดังเช่น
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ขายดีในเกาหลีใต้ อาทิ โสมแดง ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทสารอาหาร ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายคลอเรล่า ผลิตภัณฑ์ประเภท EPA/DHA 

3.1.1.2 โครงการ Workshop on Food Safety of Airline In-flight meals  
1) สถานะการด าเนินการ ประเทศสมาชิกมอบหมายให้ประเทศไทย

และประเทศลาว ทบทวนข้อเสนอโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
2) ประโยชน์ที่ได้รับ การจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหารในสาย

การบินเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวจะมีการน าความรู้ทางด้านการจัดการใน
เรื่องดังกล่าวของแต่ละประเทศในอาเซียนมาแบ่งบันความรู้กัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้
ความสนใจ และจะเป็นประโยชน์ต่อการปลอดภัยของผู้เดินทาง 

3) ผลกระทบ หากการจัดสัมมนาดังกล่าว ไม่ได้มีการประสานกับสาย
การบิน ก็จะท าให้ความรู้ที่ได้รับจากการจัดสัมมนาไม่ครบถ้วน เนื่องจากฝ่ายครัวของสายการบิน 
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อาหารสากล (International Food Safety) ซึ่งเป็น "ความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อลูกค้า ผู้บริโภค 
และสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)" และอยู่ในจิตส านึกของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
รวมทั้งพยายามพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารให้ดียิ่งขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.2  ความร่วมมือด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี สารสนเทศ  (ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ศอ.พว.)  

3.1.2.1  โครงการ The Network-based ASEAN Languages Translation 
Public Service  

1) สถานะการด าเนินการ  
(1)  ศอ.พว. ได้น าเอาเทคโนโลยีการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์มา

ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลระหว่างภาษาอาเซียน โดย ศอ.พว. ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ The 
Network-based ASEAN Languages Translation Public Service โดยมีสมาชิกโครงการ
ประกอบด้วยหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 10 ประเทศ ร่วมมือจัดท าพัฒนาเครือข่ายร ะบบ
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แปลภาษาระหว่างอาเซียนอย่างน้อย 7 ภาษาอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลย์ อินโดนีเซีย  ลาว เขมร 
เวียดนาม พม่า เพ่ือให้บริการแก่สาธารณะที่มีคุณภาพทางด้านความ ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา และ
มีความเร็วในการใช้งาน โดยในระยะแรกจะเน้นการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
รวมทั้งเพ่ือเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตลอดจนทรัพยากรทางด้านการแปลภาษา
เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียน  

(2)  โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน 
จ านวน 51,800 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 3 ปี (2555 - 2558) 

(3)  ได้มีการจัดประชุม The Network-based ASEAN 
Languages Translation Public Service Project Technical Workshop เมื่อเดือนมีนาคมและ
พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติให้แก่ประเทศสมาชิกทีร่วมโครงการการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการแปลภาษา การเผยแพร่การใช้งานและการปรับใช้เครื่องมือ
ด้านแปลภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งติดามและรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2) ประโยชน์ที่ได้รับ ท าให้มีเครือข่ายระบบแปลภาษาอาเซียนทางด้าน
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการแปลเนื้อหาและความเร็วในระดับที่ผู้ใช้ยอมรับได้ โดยเป็นการ
ให้บริการ on-line แก่สาธารณะ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงประชากรในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารทางภาษา ทั้งนี้ เ พ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558  

3) ผลกระทบ ขณะนี้ ต้องยอมรับว่าคนไทยยังพูดภาษาในอาเซียนได้
น้อยมาก ไม่ยอมเรียนรู้ภาษาของสมาชิกอาเซียนเท่าใดนัก เช่นภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า โดยเฉพาะ
ภาษาบาฮาซาร์ ซึ่งเป็นภาษาที่มีประชากรใช้มากที่สุดในอาเซียน ถึง 250 ล้านคน ขณะที่ พม่า ลาว 
เวียดนาม เริ่มที่จะพูดภาษานี้ ได้แล้ว รวมถึงเริ่มฝึกหัดภาษาไทยแล้วด้วยเพราะกลุ่มสมาชิกอาเซียน
มองเห็นแล้วว่า ไทยมีศักยภาพเรื่องแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม จึงท า
ให้หลายประเทศสนใจที่จะเริ่มหันมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว หากไม่มีการประสานการท างานร่วมกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวง ศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ในการกระตุ้นให้คนไทยสนใจเรียนรู้
ภาษาอาเซียนมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ไทยอาจจะเสียเปรียบเรื่องการท าธุรกิจ
ท่องเที่ยว ที่จะมีต่างชาติเข้ามาท าธุรกิจ แย่งชิงตลาดนักท่องเที่ยวแน่นอน และคาดว่าในปี 2561 
สัดส่วนรายได้อาจจะถูกแบ่งไปอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติมากด้วย 

3.1.2.2 โครงการ The Establishment of ASEAN Open Source Software 
Resources Portal Project 

1) สถานะการด าเนินการ  
(1) ศอ.พว. ได้เสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือจัดตั้ง Open Source 

Software (OSS) Resource Portal เพ่ือเป็น Portal หลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แก่
ผู้พัฒนา OSS ในประเทศสมาชิกต่อไป และเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์ที่มีอยู่จากประเทศ
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สมาชิกอาเซียนผ่านเว็บไซต์เดียว ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบาย ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
เรื่องราวความส าเร็จ โครงการต้นแบบ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2555-2558)  

(2) ศอ.พว. ได้พัฒนา OSS portal ภายใต้ domain name ในชื่อ 
"asean-ossportal.org" เพ่ือให้เป็น portal หลักของโครงการเรียบร้อยแล้ว 

(3) ศอ.พว. ได้มีการจัดประชุม The 2nd Working Committee 
Meeting on the Establishment of ASEAN Open Source Software Resource Portal 
Project ณ จ. อยุธยา เพ่ือสาธิต portal ภายใต้ชื่อ "www.asean-ossportal.org" ที่พัฒนาขึ้นโดย
ประเทศไทย รวมถึงเพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา อุปสรรค ทบทวนแผนการด าเนินงานของ
โครงการ 

2) ประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีการจัดตั้ง Open Source Software (OSS) 
Resource Portal โดยจะเป็น Portal หลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้พัฒนา OSS ใน
ประเทศสมาชิกต่อไป และได้ช่วยเหลือประเทศสมาชิกของอาเซียนในการลดการเรียนรู้การน า
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้งาน 

3) ผลกระทบ หากเน้นเฉพาะวิชาการภายในกลุ่มอาเซียน อาจจะจ ากัด
องค์ความรู้ น่าจะมีการร่วมมือหรือเชื่อมโยงเชิงบูรณาการกับ Portal ของกลุ่มอ่ืน ๆ (กลุ่มประเทศ 
หรือทุกประเทศ) เนื่องจากจะได้รับวิชาการทาง OSS ที่กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนของ Portal ควรเพ่ิมความสามารถหรือฟังก์ชันของ Portal ให้มากขึ้นเพ่ือดึงดูดผู้สนใจร่วมมือ 
เช่น เพ่ิม cloud service (เช่น paas sass) หรือการสนับสนุนปลายน้ าให้กับการพัฒนา OSS อาทิ 
การจัด conference ประจ าปี ช่องทางโฆษณาต่าง ๆ  

3.1.3  ความร่วมมือด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี  (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศว.พว.) /สถาบันวิจัยแสงซินโครต
รอน (องค์การมหาชน) (สซ.))  

โครงการ Synchrotron Technology in ASEAN (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) (สซ.)) 

1) สถานะการด าเนินการ 
(1). สซ. ได้เสนอประเด็นความร่วมมือเทคโนโลยีซินโครตรอนในอาเซียน ใน

การประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 60 เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ จังหวัดกระบี่ โดยเสนอเป็นตัวเป็น
สถาบันที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและแสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และ
ต่อมาได้มีการจัดตั้ง Ad-hoc Working Group เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนและพิจารณาใช้ประโยชน์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีซินโครตรอน 

(2). สซ. ได้จัดประชุมสัมมนาและค่ายซินโครตรอนอาเซียนทุกปี ณ จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน โดยที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการจากประเทศ
กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เข้าร่วมสัมมนา และกิจกรรมค่ายซินโครตรอน 
โดย สซ. สนับสนุนงบประมาณ  
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2) ประโยชน์ที่ได้รับ ได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการ
ใช้ประโยชน์แสงสินโครตรอน และสร้างเครือข่ายผู้ใช้บริการในปัจจุบันและสร้างกลุ่มผู้ใช้บริ การราย
ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน รวมทั้งเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในการให้บริการด้านเทคโนโลยีและแสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน  

3) ผลกระทบ แสงซินโครตรอนเป็นเทคโนโลยีใหม่ส าหรับประเทศไทย ซึ่งแสง
ซินโครตรอนเป็นแสงชนิดหนึ่งที่ที่ส ามารถน ามาใช้ในงานวิจัยในหลายด้าน อาทิ  การแพทย์ 
การเกษตร อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นแสงที่มีความสว่างจ้ามากกว่าดวงอาทิตย์ถึงล้านเท่า จึง
สามารถส่องดูสิ่งเล็กๆ ในระดับอะตอมได้ นอกจากนี้ สซ. มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องก าเนิดแสง
ซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง รวมถึงการรวมตัว
กันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยน าวิทยาการ
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย และแสงซินโครตรอนจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้ไทยได้เปรียบใน
ครั้งนี้ หาก สซ. ไม่เร่งด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จะท าให้ภาคอุตสาหกรรม
เสียเปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สซ. ร่วมกับบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จการปรับปรุงการผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนด้วยเทคโนโลยีแสง
ซินโครตรอน ช่วยแก้ปัญหาการเกิดลายไม้ในผลิตภัณฑ์เหล็กลดจากร้อยละ 10 เหลือเพียงร้อยละ 3 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้กว่า 30 ล้านบาท  

3.1.4  ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.พว.))  

3.1.4.1  โครงการ Human Resource Development Program in 
Biotechnology 

1) สถานะการด าเนินการ ศช.พว. ได้ให้ทุนนักวิจัยจากประเทศก าลัง
พัฒนาในอาเซียน มาฝึกอบรม ผ่านการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของ ศช.พว. เป็นระยะเวลา 3-6 
เดือน ปีละ 10-15 ทุน โดยโครงการได้ด าเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ป ี2550 - ปัจจุบัน  

2) ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการยกระดับบุคลากรวิจัยและงานวิจัยใน
ภูมิภาคให้ทัดเทียมกัน และจะส่งผลให้ภูมิภาคมีความเข้มแข็งในสาขานี้ เป็นที่ดึงดูดความร่วมมือจาก
นอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่ายการวิจัยโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้น าด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค 

3) ผลกระทบ ประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย และส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชไปยังประเทศต่าง ๆ สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ ากว่า 3,000 
- 4,000 พันล้านบาท ตลาดส่งออกที่ส าคัญคือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไทย
จะเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุด แต่ในสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชของไทยเอง กลับยังมีความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี ดังนั้นจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาให้มีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี
ที่เป็นของไทยเองมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศช.พว. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลงานเด่นในการตัดแต่งพันธุกรรมพืชหรือพันธุ
วิศวกรรม ควรร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ภาคเอกชน ในการ
ร่วมวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืช ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก มิฉะนั้น ไทยไม่อาจ
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เข้าสู่การพัฒนาเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในภาพรวม
ของประเทศไทย และไม่บรรลุเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ิมขึ้นให้ได้ มูลค่า 5,000 ล้านบาท
ต่อปี รวมทั้งก้าวขึ้นเป็นอันดับ 2 หรืออันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียได้  

3.1.4.2 โครงการ ASEAN Network on Microbial Utilization  
1) สถานะการด าเนินการ โครงการดังกล่าวเป็นเครือข่ายของ

สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยที่มีกิจกรรมการสอนหรือวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
โดย ศช.พว. ได้จัดประชุมเปิดตัวเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แห่งอาเซียนและ
การประชุมสมาชิกเครือข่าย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การประชุม 
ไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถด้านการวิจัยการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในประเทศกลุ่มอาเซียนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย บุคลากรและ
การจัดฝึกอบรม สร้างความ เป็นปึกแผ่นของนักวิจัยในอาเซียนในด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์  

2) ประโยชน์ที่ได้รับ เกิดเครือข่ายการวิจัยในสาขานี้ โดยมีประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้น าด้านการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค และเนื่องจากเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า 
Bio-economy นั้น จะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น การที่ประเทศไทยเป็นผู้น าในด้านนี้ในภูมิภาค จะเกิด
ประโยชน์ทางอ้อมในการส่งเสริมการค้า การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ได้ รวมทั้งเป็นการสร้างความประจักษ์และเชื่อมโยงกับนักวิจัยในภูมิภาคอ่ืนได้มากขึ้น เป็น
ฐานส าหรับหน่วยงานสมาชิกได้ต่อยอดสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพาณิชย์ได้ใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

3) ผลกระทบ  จุ ลิ นทรี ย์ ก่ อประ โยชน์ ม ากมายต่ อการแพทย์ 
อุตสาหกรรม การเกษตร เช่น การผลิตแหนมที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค การก าจัดแมลงศัตรูพืช ประเทศ
ไทย ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์สูงโดยมีประมาณมากกว่าหนึ่งแสนชนิด มีความพร้อมสูง
ในการมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในอนาคต ศช.พว. จะจัดตั้งศูนย์
ทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center-TBRC) เพ่ือส่งเสริม
ให้ประเทศมีการจัดเก็บจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายที่สุดในอาเซียน ทั้งนี้ หากไม่มีการประสานงาน
การท างานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะไม่ได้ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีความ
สมบูรณ์ในภูมิภาค ไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ ท าให้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ ได้ยาก ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร 
เป็นต้น  

3.1.5  ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.))  

3.1.5.1 โครงการ Experts Group on Metrology (EGM)  
1) สถานะการด าเนินการ พว. ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ด้านมาตรวิทยาแห่งอาเซียน (EGM) เพ่ือยกระดับการด าเนินงานด้านมาตรวิทยาในกลุ่มประเทศ
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อาเซียนให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมี มว. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานการจัดตั้ง EGM โดย
โครงการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 61 ซึ่งจัดเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2554 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมา มว. ได้จัดการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะสถาบันมาตรวิทยากับประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมประเมินสถานภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศเมียนมาร์ จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านมาตรวิทยาของประเทศสมาชิก
อาเซียน และจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เพ่ือยกระดับ
ความสามารถทางการวัด  

2) ประโยชน์ที่ได้รับ โครงการดังกล่าวจะช่วยให้อาเซียนมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาและคุณภาพที่แข็งแกร่งและทันสมัยที่สามารถรองรับการสร้างมาตรฐาน
อาเซียนว่าด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์และการประสานมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ของประเทศ
สมาชิกให้กลมกลืน และการน ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้งานต้องพ่ึงพาการทดสอบการ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานด้วย การสร้างมาตรฐานร่วมของอาเซียนนี้ รวมทั้งการสามารถทดสอบการเป็นไปตาม
มาตรฐานนี้ มีความส าคัญและจ าเป็นในระดับต้น ๆ ในการสร้างและพัฒนาตลาดและฐานการผลิต
อาเซียนให้เป็นตลาดเปิดและแข่งขันได้ 

3) ผลกระทบ ในการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน จะท าให้สิ นค้ า
อุตสาหกรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย สิ่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ คือ 
ประเทศไทยอาจได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอทะลักเข้ามาตี
ตลาด เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางอย่าง ซึ่งอาจอาศัยช่องว่างจากการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของสินค้าใหม่ ท่าทีว่ามาจากประชาคมอาเซียน แต่ที่จริงมาจากแหล่งผลิตที่
อ่ืน ซึ่งสามารถเข้ามาตีตลาดของไทยได้ง่ายขึ้น และจะท าให้คนไทยต้องบริโภคสินค้าที่ด้อยคุณภาพ
โดยปริยาย เพราะสินค้าเหล่านี้ มักสร้างความแตกต่างด้วยการขายถูกกว่าประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น กล
ยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลด้านมาตรฐานการวัด
คุณภาพสินค้า อย่างเข้มงวด โดย มว. ต้องร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการก าหนดและพัฒนามาตรฐานการวัดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทดสอบ 
เพ่ือผลประโยชน์ของสังคมไทยรวมทั้งการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐให้รู้ถึงรายละเอียดของสินค้า
และการบริการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลเสียของการใช้สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือมาจากต่างแดน 

3.1.5.2 โครงการ The 3rd ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey 
(APT-JSO#3) 

1) สถานะการด าเนินการ อพ. ร่วมกับ ASEAN+3 Center for the 
Gifted in Science (ACGS) ประเทศเกาหลี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (APT-JSO#3) ที่
รวบรวมเหล่าเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์กว่า 16 ประเทศ มาพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2557 ณ อพ. ซึ่ง
เยาวชนนักวิทยาศาสตร์ จะได้ร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน และท างานวิจัยร่วมกัน 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน Innovative Agriculture for 
Global Sustainability" 
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2) ประโยชน์ที่ได้รับ ท าให้เกิดการด าเนินงานร่วมกันด้านการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน+3 เยาวชนไทย
ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ได้เครือข่ายเยาวชน ครู และบุคลากรผู้ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในกลุ่มอาเซียน+3 ได้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการท างานร่วมกันและการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต  

3) ผลกระทบ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนควรต้องมีการท างานร่วมกับ
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน อาทิ พว. 
เชี่ยวชาญการการพัฒนาเยาวชนเชิงการวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เชี่ยวชาญการพัฒนาการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครูและ
เยาวชนไทย และการพัฒนาหลักสูตร สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(ส.ว.ท.) เชี่ยวชาญการคัดเลือกครูและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส่วน อพ. เชี่ยวชาญการ
จัดกิจกรรมเยาวชน ซึ่งหากไม่มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าให้ไม่ได้รับเยาวชนที่มี
คุณภาพเข้าร่วมกิจกรรม และเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาในด้านอ่ืน
นอกจากการร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

3.1.6  ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้  (ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)) 

3.1.6.1 โครงการ Cooperative Project on the Establishment of ASEAN 
Earth Observation System (EOS) Virtual Constellation: Joint-Program between VNREDSat-1 
and Thaichote Systems  

1) สถานะการด าเนินการ  
(1) สทอภ. ได้เสนอโครงการ ASEAN Virtual Constellation ใน

การประชุม SCOSA ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือช่วยให้เข้าใช้
ดาวเทียมได้เพ่ิมขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนตัวดาวเทียม โดยปัจจุบัน สทอภ. และเวียดนาม ซึ่งมี
ดาวเทียม ได้ด าเนินโครงการน าร่อง โดยเริ่มต้นที่ระบบการสืบค้นภาพ การใช้งานภาพถ่าย และการ
สั่งถ่ายภาพ เพื่อท าเป็นต้นแบบความร่วมมือและขยายผลไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมต่อไปใน
อนาคต 

(2) สทอภ. ได้น าเสนอผลส าเร็จความร่วมมือกับเวียดนามในการ
วางแผนถ่ายภาพร่วมกัน (ดาวเทียมเวียดนามและไทย) และการศึกษาความเข้ากันได้ของภาพถ่าย ใน
การประชุม SCOSA ครั้งที่ 25 เมื่อเดือนเมษายน 2557ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์ตกลง น า
ดาวเทียม XSAT เข้าร่วมในโครงการ ส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซีย จะเข้าร่วมเม่ือส่งดาวเทียม EOS ที่
เป็นแบบ Operational ของตนเองขึ้นสู่วงโคจรแล้ว และให้เพ่ิมเติมดาวเทียม EOS อ่ืน ๆ จาก
ประเทศคู่เจรจาด้วย เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น  

2) ประโยชน์ที่ได้รับ การด าเนินการจะเน้นที่การวางแผนสั่งถ่ายภาพ
ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ภาพในบริเวณกว้างขึ้น หรือด้วยความถี่การถ่ายภาพที่สูงขึ้น ซึ่งการด าเนินดังกล่าว
เป็นระดบัความร่วมมือที่สมัครใจ ไม่เกิดผลเสีย และเจ้าของดาวเทียมไม่สูญเสียการควบคุมดาวเทียม
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ของตนเอง ในกรณีท่ีภาพมีความละเอียดใกล้เคียงกัน และมีเทคโนโลยีแบบเดียวกัน จะสามารถน ามา
ปรับใช้งานได้สะดวก โครงการดังกล่าว จะท าให้ประเทศอาเซียนได้มีการพัฒนาความร่วมมือมากขึ้น 
เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้แลกเปลี่ยนภาพถ่ายที่รวดเร็ว  

3) ผลกระทบ ข้อมูลและภาพถ่ายดาวเทียมสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในหลายด้าน อาทิ ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการท าแผนที่ ด้านอุตุนิยมวิทยา 
ด้านการเกษตร ปัจจุบัน ภาพถ่ายดาวเทียมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ลด
ความสูญเสียที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเกิดฝนฟ้าคะนอง การเคลื่อนตัวของพายุ 
การเกิดอุทกภัย การเกิดดินโคลนถล่ม การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น สทอภ. ควรร่วมมือกับหลายหน่วยงาน
ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือศึกษาประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม มิฉะนั้น จะท า
ให้ไม่สามารถวางแผนการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่จัดการภัยพิบัติได้
ทั น เ วล า  นอกจากนี้  ค ว รป ระสา นการท า ง านร่ ว มกั บก ระทรว ง เกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูก การพยากรณ์ผลผลิต 
จะได้คาดการณ์ผลิตที่จะออกสู่ตลาดได้รวดเร็วและแม่นย าขึ้น  

3.1.6.2 โครงการ ASEAN Regional Training Centre for Space Technology 
and Applications   

1) สถานะการด าเนินการ 
(1) สทอภ. ได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้ง ASEAN Regional 

Training Center for Space Technology and Applications ในการประชุม ASEAN COST ครั้ง
ที่ 67 เดือนเมษายน 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยจะใช้อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 
(Space Krenovation Park - SKP) อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยมีรูปแบบการจัดตั้ง 2 รูปแบบ คือ 

ก.  แบบ ASEAN Civil Society Organization (CSO)  
ข.  แบบมี SCOSA เป็น governing body และมี AMMST 

และ COST ดูแล policy guidance  
(2) สทอภ. ได้หารือกับส านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งได้แนะน าให้

จัดตั้งแบบ CSO ก่อน หลังจากด าเนินการไประยะหนึ่งและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วจึงผลักดันผ่าน 
SCOSA และ COST ต่อไป  

(3) สทอภ. ประสานกับส านักเลขาธิการอาเซียน ขอค าแนะน า
เกี่ยวกับกฎระเบยีบ ขั้นตอนของการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Regional Training Center โดยจัดบุคลากร
ไปท างานที่ส านักเลขาธิการอาเซียนด้วย  

2) ประโยชน์ที่ได้รับ ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับในเรื่องของ
เทคโนโลยีอวกาศ เนื่องจากศูนย์ฝึกอบรมนี้จะเป็นสถานที่ที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ศักยภาพ และ
ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่าง
มั่นคง และยังมีโอกาสได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การแนะน าของ 
สทอภ. อีกด้วย  
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3) ผลกระทบ การขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ 
ไม่ได้รับทราบความต้องการของหน่วยงานเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน พืช การจัดอบรมอาจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจาก ปัจจุบัน สทอภ. 
มีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของ สทอภ. ได้แก่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี หาก สทอภ. ได้มีการท างานร่วมกันกับศูนย์ภูมิภาคดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะท าให้ศูนย์อบรมนี้ มีความสมบูรณ์มากขึ้น  

 
3.2  ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาข้อมูลการเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN 
COST ที่หน่วยงานไทยมีบทบาทในการผลักดัน ริเริ่ม และมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการ และจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวิชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่าปัญหาและอุปสรรคที่การ
ด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST มีดังนี้  

3.2.1  การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ 
เนื่องจากการใช้จ่ายกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน ได้มีแนวทางระบุให้ 80 % ของดอกเบี้ยสามารถ
น ามาใช้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการวิจัยที่ส าคัญได้ และเงินกองทุนส่วนใหญ่สนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา 
มากกว่าการวิจัยและพัฒนา จึงท าให้การด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ 
ASEAN COST เป็นไปอย่างช้า ไม่น าไปสู่ความร่วมมือที่เห็นผลในเชิงรูปธรรมได้โดยเร็ว  

สถานะกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีเงินจ านวน 
11,323,248.73 เหรียญสหรัฐฯ แต่เงินที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของ ASEAN COST มี
จ านวน 847,923.01 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไม่พอต่อการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ 

3.2.2  ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ
แตกต่างกันมาก นอกเหนือจากความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาษาสังคม วัฒนธรรม ท า
ให้การด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้รับ
การผลักดันให้ด าเนินการได้รวดเร็ว อาทิการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ไทยและเวียดนาม มี
ดาวเทียม สิงคโปร์พัฒนาดาวเทียมได้ด้วยตนเอง (ผลิตในสิงคโปร์) บรูไนมีสถานีภาคพ้ืนดินที่ติ ดตั้ง
โดยองค์การอวกาศอินเดีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ยังไม่มีดาวเทียม ฟิลิปปินส์มีสถานีภาคพ้ืนดินและ
มีการประยุกต์ใช้งานด้านภัยพิบัติ มาเลเซียประสบปัญหาในการส่งดาวเทียม และก าลังจัดหา
ดาวเทียมดวงใหม่ (มีแผนส่งขึ้นวงโคจรในปี 2558) อินโดนีเซียได้พัฒนาดาวเทียมทดลองร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคนิค เบอร์ลิน 

3.2.3  ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ASEAN COST ในปัจจุบัน ยังไม่
มีความเป็นทีม มีลักษณะต่างคนต่างท า เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ ว่าประเทศตนเองจะเสียหรือ
จะได้ผลประโยชน์อย่างไร มากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกอาเซียน  
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3.2.4  ความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ค่อนข้างเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ
ความสัมพันธ์ มากกว่าความร่วมมือด้านการน าผลวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รูปแบบ ความ
ร่วมมือส่วนใหญ่จึงเป็นไปในรูปของการประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน มากกว่าการร่วมวิจัยและพัฒนาที่มีผลเป็นรูปธรรม  

3.2.5  ยังไม่มีการน าข้อริเริ่มกระบี่ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง เนื่องจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังยึดติดกับการรูปแบบการด าเนินความร่วมมือในกรอบของคณะอนุกรรมการอาเซียน 
9 คณะ ซึ่งแต่ละประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญอยู่ ประกอบกับความไม่ลงตัวของการผสมผสานของ
ข้อริเริ่มกระบี่และคณะอนุกรรมการอาเซียน 9 คณะ ท าให้การขับเคลื่อนความร่วมมือไม่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  

3.2.6  ระบบการท างานของ ASEAN COST ที่ค่อนข้างเน้นระบบราชการ โดยผู้แทน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการอาเซียน คณะที่ปรึกษาASEAN COST และ
ระดับรัฐมนตรี จะมาจากหน่วยงานราชการ มากกว่าผู้แทนภาคเอกชนท าให้การด าเนินความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และในกรอบ ASEAN COST มีแต่มุมมองเดิม  

3.2.7  การขาดการให้ความส าคัญในการเจรจาในเวที ASEAN COST ของระดับผู้น า โดย
ที่ผ่านมาในการประชุมระดับรัฐมนตรี  ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ มอบผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน ท าให้
การหารือและการติดตามในประเด็นความร่วมมือหลักได้รับความส าคัญลดลง และไม่ได้รับการ
ผลักดันอย่างจริงจัง  

3.2.8  การขาดแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขาดกลไกในการประสานติดตามการ
ด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ท าให้หน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีทิศทางในการด าเนินความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ  

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษากิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ 
ASEAN COST ที่หน่วยงานไทยมีบทบาทในการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการ
เพ่ือเตรียมการเข้าสู ่ ประชาคมอาเซียน ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบ รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาใน
การด าเนินความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST นั้นผู้ศึกษาสามารถสรุป ดังนี้ 

ในช่วงระหว่างปี 2554-2557 มีกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานไทยมีบทบาทส าคัญในการริ่
เริ่ม ผลักดัน มีส่วนร่วมในการด าเนินความร่วมมือรวม 11 โครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือในด้าน
เทคโนโลยีอาหาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซินโครตรอน 
เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรวิทยา 
เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 4 โครงการ โครงการส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม/จัดประชุม/สัมมนา/ท างานร่วมกัน รวม 7 โครงการ เช่น การ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีซินโครตรอน มาตรวิทยา การสร้าง
ความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี ค่อนข้างมีน้อย โครงการที่ด าเนินการอยู่และเห็นผลเป็นรูปธรรมและ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนคือ โครงการการแปลภาษาอาเซียน  

ส าหรับสาขาความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ที่หน่วยงานไทยไม่มีบทบาทในการ
ผลักดัน ริเริ่มในการด าเนินการ คือ ความร่วมมือในด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การวิจั ย
พลังงานอย่างยั่งยืน และวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาจมีสาเหตุเนื่องจากหน่วยงานประสานงานไทยเป็น
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือกรมอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมทรัพยากรทางทะ
และชายฝั่ง จึงท าให้การประสานงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 

การด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ที่หน่วยงานไทยมี
บทบาทในการริเริ่ม ผลักดัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด ที่ให้ ความส าคัญกับ
ระบบความร่วมมือที่เน้นให้เกิดข้ึนในองค์การ โดยทุกฝ่ายต้องเต็มใจในการร่วมมือกันท างานเพ่ือความ
อยู่รอดขององค์การ และผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารงาน โน้มน้าวให้
สมาชิกในหน่วยงานเต็มใจท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค
หรือปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์นาร์ด ที่ให้ความส าคัญต่อคน
ในองค์การ โดยถือว่าคนเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การและมองคนเป็นปัจจัยเชิงบวก ดั่ง
จะเห็นได้จากการที่หน่วยงานไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้เน้นการจัด
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ฝึกอบรมให้กับนักวิชาการ เยาวชน ของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีซินโครต
รอน เทคโนโลยีชีวภาพ มาตรวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือให้บุคลากรของประเทศสมาชิกอาเซียนมี
ความรู้ ความสามารถในเทคโนโลยีใหม่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าพาอาเซียน
ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ส าหรับข้อริเริ่มกระบี่ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาเซียนของทั้ง 10 ประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน. เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ทุกประเทศยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น 
หน่วยงานไทยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการในสาขาที่สอดคล้องกับข้อริเริ่มกระบี่ เพ่ือขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้าน วทน. ในภูมิภาค โดยมีกิจกรรม/โครงการความร่วมมือที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะราย
สาขา ที่ระบุในข้อริเริ่มกระบี่ คือ 1) ด้านสังคมดิจิทัล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม 2) ด้านความมั่นคง
ทางอาหาร 3) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ และ 4) 
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ส าหรับสาขาความร่วมมือที่หน่วยงานไทยยังไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะรายสาขาของ
ข้อริเริ่มกระบี่ คือ 1) ด้านนวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก 2) ด้านเทคโนโลยีสีเขียว 3) ด้านความมั่นคง
ทางพลังงาน และ 4) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

นอกจากข้อริเริ่มกระบี่ จะประกอบด้วยข้อเสนอแนะรายสาขา 8 สาขา เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน. แล้วยังได้ก าหนด
แนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือปรับกระบวนทัศน์การท างานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การปลูกฝังวัฒนธรรม วทน. 
2) การให้ความส าคัญกับประชาชนระดับรากหญ้า 3) การส่งเสริมนวัตกรรมระดับเยาวชน 4) การ
พัฒนา วทน. เพ่ือสังคมน่าอยู่ และ 5) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งความ
ร่วมมือที่หน่วยงานไทยด าเนินการในปัจจุบัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังวัฒนธรรม วทน. และ 
การส่งเสริมนวัตกรรมระดับเยาวชน ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดทุกด้านและทุกรายสาขาของข้อริเริ่ม
กระบี่ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวง เพ่ือปรับการท างานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรอบอาเซียน ให้สามารถมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน.  

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดท าสรุปโครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการอาเซียนที่หน่วยงานไทย
มีบทบาทในการ ริ่เริ่ม ผลักดัน มีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ใน
กรอบ ASEAN COST ระหว่างปี 2554 -2557 และความสอดคล้องกับข้อริเริ่มกระบี่ ดังปรากฏดังนี้  
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ตารางท่ี 1  ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการอาเซียนที่หน่วยงานไทยมีบทบาทใน
การริ่เริ่ม ผลักดัน มีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินความร่วมมือใน สาขาต่างในกรอบ 
ASEAN COST ระหว่างปี 2554 - 2557 และความสอดคล้องกับข้อริเริ่มกระบี่ 

 
 
 

การด าเนินความ
ร่วมมือของ

คณะอนุกรรมการ
อาเซียน 

 
 
 

 
จ านวน

โครงการการ
วิจัย 

 

 
จ านวน
โครงการ
ฝึกอบรม 

ความสอดคล้องกับข้อริเริ่มกระบี่ (ราย
สาขา)  
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รู้  

1.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร  

1 
 

1    /     

2.อุตุนิยมวิทยาและ
ธรณีฟิสิกส์  

- -         

3.ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 2 -  /       

4.วัสดุศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 1         

5.เทคโนโลยีชีวภาพ  1 1       /  

6. การวิจัยพลังงาน
อย่างยั่งยืน  

- -         

7.วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

- -         

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ทรัพยากร 

- 2  

 

     / 

9. เทคโนโลยีอวกาศ
และการประยุกต์ใช้ 

- 2         

 รวมโครงการ  4 7 - 2 - 2 - - 2 1 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญที่ท าให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ 

ASEAN COST ไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควร ได้แก่ คือการขาดแคลนงบประมาณ ส าหรับการด าเนิน
โครงการที่ส าคัญ ความแตกต่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียน 
การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ระบบการด าเนินความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ที่ค่อนข้างเป็นระบบราชการมาก 
การขาดกลไกในการ ด าเนินการตามข้อริเริ่มกระบี่ การขาดแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

  
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาบทบาทของหน่วยงานไทยในการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ผลักดันให้มีการก าหนดเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนของหน่วยงานไทย โดยยึดข้อริเริ่มกระบี่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินความร่วมมือ เพ่ือให้หน่วยงานไทยมีทิศทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ชัดเจน และมีการด าเนินการที่เป็นเอกภาพ โดยมีส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประสาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  

2)  ก าหนดตัวชี้วัด ที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในกรอบ ASEAN COST ที่มีแผนงานการ
ด าเนินการและมีการติดตามผลเป็นเชิงรูปธรรม  

3)  บูรณาการหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาคเอกชน แหล่งเงินทุนสนับสนุนใน
การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยค านึงถึง
จุดแข็งของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการความร่วมมือที่น าไปสู่รูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอาเซียน  

4)  สนับสนุนให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับฝ่ายการเมือง เพ่ือให้นโยบายและท่าทีไทยของหน่วยงาน
ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการผลักดันและขับเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลให้ไทยได้สามารถ
แสดงบทบาทน าในเวที ASEAN COST ได้อย่างมีนัยส าคัญ  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
1)  จัดตั้งคณะกรรมการประสานนโยบายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในกรอบอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ประธาน มีผู้แทนหน่วยงานกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกลไกในการเสนอแนะท่าทีไทยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในเวทีประชุมอาเซียน รวมทั้งก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การด าเนินความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
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2)  ประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้
ผลงานเป็นที่รู้จักและน าความรู้ไปสู่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนักว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ อาทิ อุตสาหกรรม การเกษตร 
การแพทย์  

3)  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงาน
ประสานความร่วมมือในกรอบ ASEAN COST ควรจัดตั้งงบประมาณความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา และการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST ของหน่วยงาน
กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ควรยึดกรอบแนวคิดข้อริเริ่มกระบี่ เป็นหลักในการด าเนินโครงการเพ่ือให้ความ
ร่วมมือมีผลในเชิงรูปธรรมและสามารถน าไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยควรเสนอให้มีการใช้งบประมาณ
กองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดข้อริเริ่มกระบี่ หรือโครงการที่มี
การบูรณาการร่วมกันมากกว่า 1 คณะอนุกรรมการ หรือ 1 ประเทศ 

5) ผู้น าของประเทศสมาชิกอาเซียนควรให้ความส าคัญกับการผลักดันข้อริเริ่มกระบี่
ไปสู่การปฏิบัติ และการประชุมในเวทีอาเซียน เพ่ือให้การด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในกรอบ ASEAN COST เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

6) ควรเสนอให้ ASEAN COST ท างานในเชิงบูรณาการระหว่างคณะอนุกรรมการ
อาเซียนและเน้นการด าเนินความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่เชิงพาณิชย์ มากกว่าเป็นความ
ร่วมมือเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน เช่น ประเทศสมาชิก
อาเซียนส่วนใหญ่ปลูกข้าวและบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ควรศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มี
คุณภาพ หรือ ควรมีการจัดท าดัชนีคุณภาพข้าว เพ่ือให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพโดยคณะอนุกรรมการ
อาเซียนท างานในลักษณะ cross-cutting อาทิ SCB ศึกษาเรื่องพันธุ์ข้าว SCOSA ศึกษาเรื่องพ้ืนที่
ปลูกข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียม SCMG ศึกษาสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ 
SCFST ศึกษาเรื่องสารอาหาร 
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