โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยว และโครงการ EEC ของไทย :
มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน”
๑. หลักการและเหตุผล
ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการร่วม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน
ประเทศไทยและจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีความร่วมมือกัน
ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ ก้าวไปสู่การเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยและประเทศจีนนั้นสามารถส่งเสริม ซึ่งกันและกัน
และที่ ส าคัญ ความร่ ว มมื อระหว่างไทยและจี นยังได้ น าไปสู่ การทาคุณ ประโยชน์ ต่อ ภูมิ ภ าคร่ว มกัน อีกด้ ว ย
โดยเฉพาะนโยบาย “หนึ่ งแถบ หนึ่ งเส้ น ทาง” (One Belt One Road Policy หรือ The Belt and Road
Initiative) ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความสาคัญนั้น สอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในด้าน
การเชื่อมโยงภูมิภาค (Connectivity) ซึ่งประเทศไทยมีความสาคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางที่สาคัญ
ส าหรั บ การพั ฒ นาภู มิ ภ าค รวมทั้ งการด าเนิ น นโยบายพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor หรือ EEC) และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Eastern Seaboard (ESB) ที่ได้ดาเนินการ
มากว่า ๓๐ ปี ทั้งนี้ EEC มีโครงการที่ต้องเร่งรัดในปี ๒๕๖๐ นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา การเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่างสาม
สนามบินหลัก คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมที่จะดาเนินการร่วมกับบริษัท
ชั้นนาของโลก เช่น Airbus Alibaba และ Boeing เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมกับศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง โอกาสและความท้าทาย
ในธุรกิจการท่องเที่ยว และโครงการ EEC ของไทย : มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน ขึ้น ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุ รี เพื่ อเผยแพร่ ความรู้และให้ นั กวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ รวมทั้งสร้างความสั มพั นธ์กับ
หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน โดยมีเป้าหมายในการนาความรู้ ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ มาประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยว และ
โครงการ EEC ของไทย : มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในรูปแบบการประชุม/สัมมนาวิชาการ
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน

๒
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๑ ส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน
๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน
๔. ขอบเขตการสัมมนา
๔.๑ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกี ยรติ ๘๐ พรรษา
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๔.๒ สร้างเครือข่ายและติดต่อประสานงานเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๔.๓ วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านไทย-จีน
๕. รูปแบบการประชุม
การสัมมนาโต๊ะกลม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และ
ระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑๐๐ คน
ประกอบด้ว ย ผู้ท รงคุณ วุฒิ นัก วิช าการ นัก วิจัย ผู้แ ทนหน่ว ยงานราชการ องค์ก รเอกชน
ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
๗. ระยะเวลา
จานวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๘. สถานที่จัดประชุม
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน โดย พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

