โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0” : Strategic Cooperation
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยและจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมี
ความร่วมมือกัน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคมวัฒ นธรรม ฯลฯ ก้าวไปสู่การเป็นมิตร
ประเทศที่ใกล้ชิดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สาคัญความร่วมมือระหว่างไทยและจีนยังได้นาไปสู่การทา
คุณประโยชน์ต่อภูมิภาคร่วมกันอีกด้วย โดยเฉพาะนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road
Policy หรือ The Belt and Road Initiative) ซึ่งประธานาธิบ ดี สี จิ้น ผิ งให้ ค วามส าคั ญ นั้น สอดคล้ องกั บ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในด้านการเชื่อมโยงภูมิภาค (connectivity) ซึ่งประเทศไทยมีความสาคัญ
ในเชิงภูมิรัฐ ศาสตร์ และเป็น ศูน ย์กลางที่สาคัญ สาหรับการพัฒ นาภูมิภ าค ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที่ ๑ ในบริบทของไทย โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ
ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์
ในมิ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างไทย-จี น ความสั ม พั น ธ์ด้ านเศรษฐกิ จ ได้ ท วี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น
ประเทศจีนได้กลายมาเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย และเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับต้นๆ ของไทย รวมทั้งเป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด จีนมีความสาคัญในทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ต่อภูมิภาค การสร้างความร่วมมือกับจีนในลักษณะ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนา
ให้เป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ท่ามกลางกระแสการพัฒนาสู่ประเทศสังคมพื้นฐานความรู้ ซึ่งการวิจัยถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือหรือหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการแสวงหาความรู้ที่จะนามาแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือเพื่อการพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ดาเนินงาน
ศูน ย์ วิจั ย ยุทธศาสตร์ไทย-จี น ภายใต้การกากับดูแลของกองนโยบายและแผนการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นไทย-จีน โดยส่งเสริม
ให้มีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการศึกษาร่วมกันระหว่างไทย-จีน โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หรือยุ ทธศาสตร์การวิจัย เพื่อจะได้มีผลการวิจัยที่ส ามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการพั ฒ นาประเทศร่วมกัน
ระหว่างไทย-จีนได้
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงมีแผนการดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งศูนย์ฯ โดยในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนมีความต่อเนื่ องในการ
เผยแพร่ข้อมูล บทความทางวิชาการและงานวิจัยทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน และมีการจัดกิจกรรมเชิง
วิช าการเพื่ อ ให้ นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ ข้ อ มู ล และข่ า วสาร และเป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับไทย-จีน เพื่อรวมกันเป็นเครือข่ายทางวิชาการด้านไทย-จีน
อีกทั้งจะมีการนาความรู้ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ มาประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์
การวิจัยในประเด็นไทย-จีน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อจั ดสัมมนาระดมความคิดเห็ นเรื่อ ง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0” :
Strategic Cooperation
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในรูปแบบการประชุม/สัมมนาวิชาการ

๒
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน
๒.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๑ ส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน
๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน
๔. ขอบเขตการสัมมนา
๔.๑ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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 ๑๒๐ คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง
๗. ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๘. สถานที่จัดประชุม
อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน โดย พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และคณะ

