
 

 
โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จนี ครั้งที่ ๑๐ 

(The Tenth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยไทย-จนี สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน” 

(Building a Closer Community with a Shared Future between China and Thailand) 
携手共建更为紧密的中泰命运共同体 

จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) 

สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) 
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย 
.............................................. 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
                 ประเทศไทยและจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมี
ความร่วมมือกันในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ ก้าวไปสู่การเป็นมิตร
ประเทศที่ใกล้ชิดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญความร่วมมือระหว่างไทยและจีนยังได้น าไปสู่การท า
คุณประโยชน์ต่อภูมิภาคร่วมกันอีกด้วย โดยเฉพาะนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road 
Policy หรือ The Belt and Road Initiative) ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความส าคัญนั้น สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในด้านการเชื่อมโยงภูมิภาค (Connectivity) ซึ่งประเทศไทยมีความส าคัญใน
เชิงภูมิรัฐศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญสาหรับการพัฒนาภูมิภาค 

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ได้มีการจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย–จีน” ขึ้นเป็นประจ าทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีให้กับนักวิชาการไทยและจีนได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ
ระหว่างกัน เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยและน าเสนอบทความเกี่ยวกับไทย-จีน มาประมวลเป็นยุทธศาสตร์ไทย – 
จีนต่อไป ในแต่ละปี วช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลักของจีน คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สลับกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย–จีน ให้การสนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย–จีน” แต่ละปีจะมีการ

ก าหนดหัวข้อหลัก และรูปแบบการจัดสัมมนา เน้นการน าเสนอบทความทางวิชาการจากนักวิจัยทั้งฝ่ายไทย
และจีน มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในประเด็นส าคัญหรือประเด็นที่คาดการณ์ ในอนาคต และเพื่อ
ประกอบการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายไทย–จีน 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำต ิ



๒ 

 

ในปี ๒๕๖๔ นี้ ฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
ครั้งที่ ๑๐” ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไทย-จีน สู่ความ
ร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน” หรือ “Developing of Thai-Chinese Research Towards 
Cooperation and Common Destiny” 

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพื่อให้นักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไทย-จีน 

๒.๑  เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทย-จีน หรือการศึกษาวิจัย
ในประเด็นคล้ายคลึงกันหรือเชื่อมโยงกันต่อไป 

๒.๒  เพื่อประสานงานส่งเสริมให้มีการน าความรู้/องค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาเป็น
ข้อมูลในการจัดท านโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลต่อไป 

๒.๓  เพื่อประสานงานส่งเสริมการผลักดันให้มีการน านโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ไปใช้การก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๓. รูปแบบการจัดสัมมนา 
                    จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ระหว่างประเทศ (Video Conference) ประกอบด้วยการ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การ
บรรยายและน าเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย ได้แก ่

๑.) เศรษฐกิจดิจิตัลและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Digital 
Economy, Science and Technology Cooperation) 

๒.) ภูมิวัฒนธรรมจีน-ไทย (Sino-Thai Dialogue of Civilization) 
๓.) ผลกระทบของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย (The Influence of 

Sino-US Relations on Sino-Thai Cooperation) 
๔.) การค้า การลงทุนและการเงิน (Trade, Investment and Finance) 
๕.) RCEP กลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และความสัมพันธ์จีน-อาเซียน (RCEP, The 

Lancang-Mekong Cooperation Mechanism and China-ASEAN Relations) 
๖.) ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ และการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย (New Chinese 

Immigrants, Chinese Language Education and Thai Language Education) 
 
 

 



๓ 

 

๔. วัน เวลา และสถานที่ 
                    ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เจ้าภาพฝ่ายไทยได้ก าหนดการสัมมนาน าเสนอบทความทาง
วิชาการระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย โดยอ านวยความสะดวก
สนับสนุนด้านที่พัก อาหาร รวมทั้งการเดินทางภายในก าหนดการ และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบค่าเดินทางของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกผลงาน ทั้งนี้ ผู้สนใจต้อง
ส่ งผลงานวิ จั ยมายั ง ศู นย์ วิ จั ยยุ ท ธศาสตร์ ไทย -จี น  ทางจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( E-mail)  ที่  
thaichinesecenter@gmail.com 
 
๕. หน่วยงานที่จัดสัมมนา 
  ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ภายใต้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast 
Asian Studies (CSASS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
 
๖. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
และจีน ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านไทย-จีน 
 
๗. ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน 
  ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ 
  ภาษาที่ใช้ในรายงานการวิจัย (Research Report) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน 
  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอด้วยสไลด์ (PowerPoint) : ภาษาอังกฤษ 
  (หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามไทย – จีน ท าการแปลสดผ่านหูฟัง) 

 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย สถาบันวิชาการ
ในประเทศไทยและประเทศจีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเชื่อมโนงข้อมูลและขยายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน 

๘.๒ การเสนอแนะประเด็นที่ส าคัญ เช่น ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีน เพื่อสนับสนุนให้
รัฐบาลสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

mailto:thaichinesecenter@gmail.com


๔ 

 

๘.๓ การเสนอแนะข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อให้ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดโจทย์วิจัยและการศึกษาวิจัยต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไทย-จีนต่อไป 

 

 


