
๑ 

 

 

รายช่ือบทความที่ผ่านการคัดเลือก 
เพื่อน าเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน ครั้งท่ี ๙ 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

หัวข้อที่ ๑ มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations) 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
๑. แพทย์แผนจีนกับมิติวัฒนธรรมในสังคมไทย ดร.ชาดา เตรียมวิทยา 

๒. The New Wave of China-Thailand Education 
Cooperation: Cultivating opportunity, mobility, and 
competitiveness through China’s BRI and 
Thailand’s EEC 

วรพรต ยอดเพชร 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านการทูตสาธารณะ
ไทย-จีน  

ยุวดี คาดการณ์ไกล 

 
 
หัวข้อที่ ๒ การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in 
Poverty Alleviation) 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
๑. Comparative Studies on Poverty Alleviation in  

China and Thailand 
จิรวัฒน์ ศรีเรือง 

๒. Experience learned from targeted poverty 
alleviation in China 

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 

๓. Comparative Studies on Poverty Alleviation in  
China and Thailand  

สรวรรณ พ่วงแสง 

 
 

 

 

 



๒ 

 

หัวข้อที่ ๓ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
๑. Competition Strategy for Export of Thai Brown Rice 

to China 
Prof. Tang Zhimin 

๒. การวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล : วิธีการจัดการทางทะเล
อย่างยั่งยืนรูปแบบใหม่ของประเทศไทย 

วรรณเกียรติ ทับทิมแสง 

๓. “Made in China 2025” กับการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Big 
Data สู่การพัฒนา Guizhou-Cloud เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและบทเรียนส าหรับจังหวัดเชียงราย  

ศุภกร คนคล่อง 

 

 

หัวข้อที่ ๔ รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model) 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
๑. การพัฒนาของจีนที่ เปลี่ยนไปในความปกติใหม่  (New 

Normal) ที่ไทยต้องก้าวตาม (ย้ายมาจากหัวข้อที่ ๓) 
ดร.กรองจันทน์  จันทรพาหา 

๒. บทบาทของรัฐบาลจีนและไทยในการส่งเสริมการเข้าถึง 
ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ : บทเรียนและการปรับ
ใช้ในประประเทศไทย 

สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 

๓. ประสบการณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการก้าวข้าม
ความยากจน  

ประทีป ช่วยเกิด 

 

 

หัวข้อที่ ๕ ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China) : ไทย-จีนจะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of 
trade war (US vs China): How can Thailand and China organize joint development?) 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
๑. The impact of Chinese Foreign Direct Investment 

 in Thailand on bilateral trade 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค ์

๒. The Impacts to Thailand from the Trade War and 
The Prospects for Thailand-China  
Joint Development in Trade and Investment 

ดร.วัลภา  หัตถกิจพาณิชกุล 

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั่งยืน  ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
 



๓ 

 

หัวข้อที่ ๖ พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI 
through the overseas Chinese) 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน 
๑. ชาวจีนอพยพใหม่ในภาคอีสานกับการพัฒนาข้อริเริ่ม 

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 
ดร.กุลนรี นุกิจรังสรรค์ 

๒. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ข้อต่อ
ส าคัญของการสร้างระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-กรุงเทพฯ 

ทวีศักดิ ์ตั้งปฐมวงศ ์

๓. กลไกความร่วมมือไทย-จีนเชิงนโยบายเกี่ยวกับ 
ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ ภายใต้บริบท BRI  

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล 

 

 ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จะส่งจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการถึงนักวิจัยแต่ละท่านภายใน
สัปดาห์หน้า และขอให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ทางอีเมล thaichinesecenter@gmail.com 
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขอให้ท่าน
ติดตามประกาศเกี่ยวกับการจัดงานทางเว็บไซต์ www.vijaichina.com อย่างใกล้ชิด 

 ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ มา ณ  
ที่นี้ ทั้งนี้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบทความ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

        ลงชื่อ.....................................................  
               (พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง) 
                ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน โทร. 0802031780 
หรือ อีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com 
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