ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของประเทศ ๑๐ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม ทั้ง ๑๐ ประเทศ เรียกวิถีชีวิตในพื้นที่ทั้งภูมิภาคว่าเป็นประชาชนบ้านเดียวกัน และเรียกเป็นทางการ
ว่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ “ASEAN Community-AC” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาผู้นาอาเซียนได้
ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อ
เร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก ๕ ปี ซึ่งประกอบด้วยสามเสาหลัก เสาหลักแรกคือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้าหมายให้กลุ่มประเทศใน
ประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน
และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เพื่อมุ่งให้อาเซียนเพิ่มอานาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก เสาหลักที่สองในการ
ค้ายันประชาคมอาเซียน คือเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community-APSC) และเสาหลักที่สามคือเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community-ASCC) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั้น จะละเลยเรื่องการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียนด้วยกันเองไม่ได้ จึงต้องร่วมกันสร้างความมั่นคง สร้าง
ความเจริญรุ่งเรือง และดารงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไปพร้อม ๆ กันด้วย
สาหรับเสาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงที่ต้องส่ งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ อย่างแน่นอน จะเป็นทั้งใน
รูปแบบของโอกาสและอุปสรรคของผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งก็คือประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียน นั้นเอง
กลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ เป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย มี
โครงข่ายฐานการผลิต ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็ นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญกับประเทศไทยอย่างมาก
เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มี ความใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย
ประเทศก็เป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกัน
และกันได้ ดังนั้นการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น ซึ่ง
เป็นโอกาสที่สามารถนาจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
ในการผลิต ส่งออก และบริการ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วย
สร้างอานาจการต่อรองในเวทีต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตั ว ในด้า นการค้ าและการลงทุน ของไทย เนื่อ งจากการผลั กดัน มาตรการต่า ง ๆ เพื่อ เป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษี
หรือมาตรการทางการค้าอื่น ๆ ที่มิใช่ภาษี เพราะประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลดหรือขจัด
อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งยังจะทาให้
ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
สาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ทาเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็น
การรวบรวมข้อมูลจากทุกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อวิเคราะห์ความพร้อม และจัดลาดับ
ความสาคัญในด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินศักยภาพของประเทศเปรียบเทียบกับข้อกาหนดต่าง ๆ ของอาเซียน
ได้แก่ กฎบั ตรอาเซีย น พัน ธกรณี อาเซีย น (Blueprints) สามเสาหลั ก ของอาเซียน และความเชื่อมโยง
(connectivity) ในด้านต่าง ๆ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ จึงได้นาสาระสาคัญของยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ทั้ง ๘ ด้าน
ดังกล่าวข้างต้น ที่สอดคล้องกับการประชุมดังกล่าว มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็น
ประเทศในประชาคมอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ เ ตรี ย มความพร้ อมการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ๒๕๕๘ ของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ เพื่อ เป็น กรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยในการกาหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน และ
ช่วยค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และ
สร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มด้ านการวิ จั ย กับ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้ างความร่ว มมื อกั นระหว่า งใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างแน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไป
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย (Vision)
“การวิจัยเพื่อนาประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประเทศผู้นาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน”
๓. พันธกิจการวิจัย (Mission)
๑) ส่งเสริมการวิจัยด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
และการลงทุนในประชาคมอาเซียน
๒) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
๓) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๔) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ
๖) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของ
อาเซียน
๗) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
๘) ส่งเสริมงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพของเมือง
๔. กลยุทธ์ การวิจัย (Research Strategies)/เป้า ประสงค์กลยุทธ์ การวิจัย (Research Strategic
Goals)/แผนงานวิจัย (Research Plan) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้ า
บริการ การค้าและการลงทุนในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ใช้ดาเนินการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอานวย
ความสะดวก การตลาด การพั ฒ นาศั กยภาพในการแข่ งขั น การพั ฒ นาและปรับ ปรุง มาตรฐาน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้

๓
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการลงทุนของประเทศในต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจั ย เพื่อศึกษาหาแนวทางการอานวยความสะดวกทางการค้า และการ
ลงทุน
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการ
กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยด้านการตลาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การคุ้มครองและระบบสวัสดิการทางสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงและมีขีด
ความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อานวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน ประกอบด้ว ย
กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านพลังงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้าน ICT
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องกั บยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ได้ แ ก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีมาตรฐานการศึกษา
ทักษะฝีมือแรงงาน และภาษา ให้ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านแรงงานและผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้แก่ กระทวงศึกษาธิการ สานักส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน สภา

๔
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงกลาโหม สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยด้านการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ดาเนินการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออานวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงและดาเนินการตามพันธกรณี
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านการอานวยความสะดวกเพื่อการค้าการลงทุน
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านการปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทวงพาณิชย์ สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ การวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
ความสาคัญของอาเซียน
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ถึง
ความสาคัญของอาเซียน ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจและตระหนักถึงการ
เป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการต่า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗ การวิจัยด้านการสร้างความมั่นคง
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ใช้ดาเนินการสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหาร
จัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยด้านการสนับสนุน

๕
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๗ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๘ การวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ดาเนินการเพิ่มศักยภาพของเมืองให้เกิดการเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน โดยมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุน
และการค้าชายแดน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านเมืองหลวง
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านเมืองอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านเมืองท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยด้านเมืองการศึกษานานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยด้านเมืองบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยด้านเมืองชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๘ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย (Critical Success Factors)
๑. ความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการวิจัยในด้านต่าง ๆ
๒. การมีบุคลากรทางการวิจัยทีม่ ีความเชี่ยวชาญตามแผนงานการวิจัยในด้านต่าง ๆ
๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการเป็น
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๔. การพัฒนานักวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเป็นนักปฏิบัติโดยเรียนรู้และประเมินความร่วมมือกันไปในเวลาเดียวกัน

