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จัดดย สำนักงานการวิจัยหงชาติ (วช.)
รวมกับ มหาวิทยาลัยหัวฉียวหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
ละ สมาคมวัฒนธรรมละศรษฐกิจเทย-จีน
ระหวางวันทีไ ํ๏ – ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๏
ณ รงรมฮอลิดย์อินน์ จังหวัดชียง฿หม
..............................................
ํ. หลักการละหตุผล
ประทศเทยละจีนเดຌพัฒนาความสัมพันธ์เปสูระดับของการป็นหุຌนสวนทางยุทธศาสตร์ดยมี
ความรวมมือกัน฿นมิติดຌานศรษฐกิจ ดຌานความมัไนคง ละดຌานสังคมวัฒ นธรรม ฯลฯ กຌาวเปสูการป็นมิตร
ประทศทีไ฿กลຌชิดละกืๅอกูลซึไงกันละกัน ละทีไสำคัญความรวมมือระหวางเทยละจีนยังเดຌนำเปสูการทำ
คุณประยชน์ตอภูมิภาครวมกันอีกดຌวย ดยฉพาะนยบาย หนึไงถบ หนึไงสຌนทาง (One Belt One Road
Policy หรือ The Belt and Road Initiative) ซึไงประธานาธิบ ดีสี จิๅ น ผิง ฿หຌ ความสำคัญ นัๅ น สอดคลຌ องกับ
นยบายละยุทธศาสตร์ของเทย฿นดຌานการชืไอมยงภูมิภาค (Connectivity) ซึไงประทศเทยมีความสำคัญ฿น
ชิงภูมิรัฐศาสตร์ ละป็นศูนย์กลางทีไสำคัญสำหรับการพัฒนาภูมิภาค
นับตัๅงตปี ๎๑๑๑ เดຌมีการจัดงาน การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์เทย-จีน ขึๅนป็นประจำทุกปี
ดยมีวัตถุประสงค์ป็นวที฿หຌกับนักวิชาการเทยละจีนเดຌมีอกาสมาพบปะละลกปลีไยนผลงานวิชาการระหวาง
กัน พืไอนำผลการศึกษาวิจัยละนำสนอบทความกีไยวกับเทย-จีน มาประมวลป็นยุทธศาสตร์เทย-จีนตอเป ฿นต
ละปี วช. เดຌรวมมือกับหนวยงานหลักของจีน คื อ มหาวิทยาลัยหั วฉียวห งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao
University, HQU) สลับกันป็นจຌาภาพการจัดงาน ดยมีสมาคมวัฒนธรรมละศรษฐกิจเทย-จีน ฿หຌการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงาน การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์เทย-จีน ตละปีจะมีการกำหนดหัวขຌอหลัก ละรูปบบการจัด

สัมมนา นຌนการนำสนอบทความทางวิชาการจากนักวิจัยทัๅงฝ่ายเทยละจีน มุงนຌนพัฒนาสงสริมสนับสนุนการวิจัย
฿นประดในสำคัญหรือประดในทีไคาดการณ์ ฿นอนาคต ละพืไอประกอบการจัดทำขຌอสนอนะชิงนยบายเทย-จีน
฿นปี ๎๑๒๏ นีๅ ฝ่ายเทยป็นจຌาภาพ฿นการจัดการประชุม การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์เทยจีน ครัๅงทีไ ๕ ณ รงรมฮอลิดย์อินน์ จังหวัดชียง฿หม ฿นระหวางวันทีไ ํ๏ – ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๏ ภาย฿ตຌ
หัวขຌอรืไอง ความสัมพันธ์การทูตเทย-จีน ๐๑ ปี: การบงปันประสบการณ์ละความรวมมือ฿นอนาคต หรือ
45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation
๎. วัตถุประสงค์ของครงการ
๎.ํ พืไอ฿หຌนักวิชาการเทยละนักวิชาการจีน เดຌนำสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัยพืไอ
สรຌางองค์ความรูຌ฿นดຌานตางโ ทีไกีไยวขຌองกับประดในเทย-จีน
๎.๎ พืไอสนับสนุน฿หຌมีการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางนักวิชาการเทย-จีน หรือการศึกษาวิจัย
฿นประดในคลຌายคลึงกันหรือชืไอมยงกันตอเป
๎.๏ พืไอประสานงานสงสริม฿หຌมีการนำความรูຌ/องค์ความรูຌทีไเดຌรับการศึกษาวิจัยมาป็ น
ขຌอมูล฿นการจัดทำนยบาย ละ/หรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตอเป
๏. รูปบบการจัดสัมมนา
ประกอบดຌ วยการบรรยายพิ ศษดยวิ ทยากรผูຌ ทรงคุ ณวุฒิ ละการนำสนอผลงานวิจั ยภาค
บรรยายภาษาเทย หรือภาษาจีน การบรรยายละนำสนอผลงานวิจัยจะอยูภาย฿ตຌขอบขาย ๒ หัวขຌอยอย เดຌก
ํ.) มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์฿นอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations)
๎.) การรี ยนรูຌ จากจี น฿นดຌ านการขจั ดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in
Poverty Alleviation)
๏.) การพัฒนาอยางยัไงยืน (Sustainable Development)
๐.) รูปบบการพัฒนาของจีน (China Model)
๑.) ผลกระทบของสงครามการคຌ า (US vs China) : เทย-จี น จะร ว มกัน พั ฒ นาอย างเร
(Effect of trade war (US vs China): How can Thailand and China organize joint
development?)
๒.) พัฒนาการของครงการริริไมถบละสຌนทาง ผานชาวจีนพຌนทะล (Development
of BRI through the overseas Chinese)
๎

๐. วัน วลา ละสถานทีไ
ระหวางวันทีไ ํ๏ – ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๏ ณ รงรมฮอลิดย์ อินน์ จังหวัดชียง฿หม
๑. หนวยงานทีไจัดสัมมนา
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์เทย-จีน ภาย฿ตຌสำนักงานการวิจัยหงชาติ (วช.) รวมกับ มหาวิทยาลัย
หัวฉียวหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast
Asian Studies (CSSAS) ละสมาคมวัฒนธรรมละศรษฐกิจเทย-จีน
๒. กลุมป้าหมาย
นักวิจัย นักวิชาการ ผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาทีไกีไยวขຌองทัๅงจากภาครัฐละภาคอกชนของเทยละจีน
๓. ภาษาทีไ฿ชຌ
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสัมมนา : ภาษาเทย ละ ภาษาจีน
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นบทคัดยอ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นรายงานการวิจัย (Research Report) : ภาษาเทย ละ ภาษาอังกฤษ
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการนำสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาเทย หรือ ภาษาจีน
ภาษาทีไ฿ชຌ฿นการนำสนอดຌวยสเลด์ (PowerPoint) : ภาษาอังกฤษ
(หมายหตุ ฿นการสัมมนานี้จะมีล่ามเทย – จีน ทำการปลสดผ่านหูฟัง)
๔. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ
๔.ํ การสรຌางครือขายความรวมมือระหวางนั กวิจัย ละหนวยงานวิจั ย สถาบั นวิชาการ฿น
ประทศเทยละประทศจีนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีการชืไอมยงขຌอมูลละขยายความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน
๔.๎ การสนอนะประดในทีไสำคัญ ชน ยุทธศาสตร์ละนยบายการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์
ละนยบายดຌานอุตสาหกรรมละการคຌา ละการชืไอมยง BRI กับ EEC พืไอสนับสนุน฿หຌรัฐบาลสามารถนำเป฿ชຌป็น
ขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จ฿นการกำหนดนวทางการพัฒนาประทศละกຌปัญหาอยางป็นรูปธรรม
๔.๏ การสนอนะขຌอมูล ชิงวิช าการพืไ อ฿หຌ วช. ละหน ว ยงานทีไกีไยวขຌองกับ การวิจั ย
สามารถ฿ชຌป็นนวทาง฿นการกำหนดจทย์วิจัยละการศึกษาวิจัยตอรืไองทีไกีไยวขຌองกับประดในเทย-จีนตอเป

๏

กำหนดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์เทย–จีน ครัๅงทีไ ๕
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(45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation)
ระหว่างวันทีไ ํ๏ – ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๏ ณ รงรมฮอลิดย์อินน์ จังหวัดชียง฿หม่
วันจันทร์ทีไ ํ๏ กรกฎาคม
ทัๅงวัน
คณะฝ่ายเทย ดินทางถึงจังหวัดชียง฿หม่
คณะฝ่ายจีน ดินทางถึงจังหวัดชียง฿หม่
ํ๔.์์ น.
งานลีๅยงรับรองอาหารคไำ
วันอังคารทีไ ํ๐ กรกฎาคม
์๔.๏์ – ์๕.์์ น.
์๕.์์ – ์๕.๐๑ น.
ํ์.๏์ – ํ์.๐๑ น.
ํ๎.์์ – ํ๏.๏์ น.
ํ๏.๏์ – ํ๓.์์ น.
ํ๕.์์ น.

ลงทะบียน
พิธีปิดงาน
การปาฐกถาพิศษฝ่ายเทยละฝ่ายจีน
รับประทานอาหารกลางวัน
การนำสนองานวิจัย
รับประทานอาหารคไำ

วันพุธทีไ ํ๑ กรกฎาคม
์๔.๏์ – ์๕.์์ น.
์๕.์์ - ํ๎.์์ น.
ํ๎.์์ - ํ๏.๏์ น.
ํ๏.๏์ – ํ๒.๑์ น.
ํ๒.๑์ – ํ๓.๑์ น.
ํ๕.์์ น.

ลงทะบียน
การนำสนองานวิจัย
รับประทานอาหารกลางวัน
การนำสนองานวิจัย
พิธีปิด
รับประทานอาหารคไำ

วันพฤหัสบดีทีไ ํ๒ กรกฎาคม
์๔.์์ - ์๔.๏์ น.
์๔.๏์ – ํ๎.๏์ น.
ํ๎.๏์ – ํ๏.๏์ น.
ํ๏.๏์ – ํ๔.๏์ น.
ํ๕.์์ น.

ลงทะบียน
ดินทางศึกษาดูงาน
รับประทานอาหารกลางวัน
ดินทางศึกษาดูงาน
รับประทานอาหารคไำ

วันศุกร์ทีไ ํ๓ กรกฎาคม
ทัๅงวัน
ดินทางกลับ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปลี่ยนปลงตามความหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ ๎๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๏

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นวทางการนำสงผลงานวิชาการ
การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์เทย – จีน ครัๅงทีไ ๕
(The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
ดย สำนักงานการวิจัยหงชาติ (วช.)
รวมกับ มหาวิทยาลัยหัวฉียวหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
ละ สมาคมวัฒนธรรมละศรษฐกิจเทย – จีน
-------------------------------------ํ. ชืไอการสัมมนา
ภาษาอังกฤษ

: 45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing
Experiences and Future Cooperation

ภาษาจีน

: 中泰合作 45 年：经验与展望

ภาษาเทย

: ความสัมพันธ์การทูตเทย-จีน ๐๑ ป: การบงปันประสบการณ์ละความรวมมือ
฿นอนาคต

๎. หัวขຌอบทความ
• มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์฿นอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations)
• การรียนรูຌจากจีน฿นดຌานการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty
Alleviation)
• การพัฒนาอยางยัไงยืน (Sustainable Development)
• รูปบบการพัฒนาของจีน (China Model)
• ผลกระทบของสงครามการคຌา (US vs China) : เทย-จีนจะรวมกันพัฒนาอยางเร (Effect of trade
war (US vs China): How can Thailand and China organize joint development?)
• พัฒ นาการของครงการริริ ไม ถบละสຌน ทาง ผานชาวจีน พຌน ทะล (Development of BRI
through the overseas Chinese)

๒

๏. กณฑ์การพิจารณาคัดลือก
๏.ํ ป็นผลงานวิจัย ซึไงอยูภาย฿ตຌขอบขาย ๒ หัวขຌอยอยทีไกำหนด
๏.๎ คุณคาทางวิชาการของผลงานวิจัย
๏.๏ ความสัมพันธ์ชืไอมยงของผลงานวิจัยตอการพัฒนายุทธศาสตร์เทย-จีน
๐. การสงผลงานพืไอพิจารณา
ผูຌสน฿จปรดดำนินการ ดังนีๅ
๐.ํ จัดทำบทคัดยอทางวิชาการ (Abstract) ป็นภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน ๑์์
คำ ละบทความวิจัย (Research Paper) ป็นภาษาเทยละภาษาอังกฤษ จำนวน ํ๎ – ํ๑ หนຌา อยางละ ํ
ฉบับ (หากผูຌวิจัยสามารถสงผลงานวิจัยฉบับตใมมาดຌวย จะเดຌรับการพิจารณาป็นกรณีพิศษ) ดยอกสาร
ภาษาเทย฿ชຌตัวอักษร Angsana UPC ขนาด ํ๒ ละอกสารภาษาอังกฤษ฿ชຌตัวอักษร Times New Roman
ขนาด ํ๎
๐.๎ ส ง บบฟอร์ ม นำส ง ผลงาน (Abstract Submission Form) ที ไ ด ำนิ น การลຌ ว ละเฟล์
อิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบทคั ด ย อ ละบทความวิ จ ั ย มายั ง ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ยุ ท ธศาสตร์ เ ทย -จี น อี  มล
thaichinesecenter@gmail.com ทัๅงนีๅ ผูຌสน฿จสามารถสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ํ ฉบับมาประกอบการ
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