
 

๑ 

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย 

กับ โครงการ The Belt and Road ของจีน” 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยและจนีได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร ์ โดย
มีความร่วมมือกันในหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อการกา้ว
ไปสู่การเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญความร่วมมือระหว่างไทยและจีนยังได้
น าไปสู่การท าคุณประโยชน์ต่อภูมิภาคร่วมกันอีกด้วย โดยเฉพาะนโยบาย “๑ แถบ ๑ เส้นทาง” (One Belt 
One Road Policy หรือ The Belt and Road Initiative) ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความส าคัญนั้น มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในด้านการเช่ือมโยงภูมิภาค (Connectivity) ซึ่งประเทศไทยเปน็
ประเทศที่มีความส าคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาในภูมิภาคด้วย 

ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจได้ทวี
ความส าคัญมากขึ้น ประเทศจีนได้กลายมาเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย และเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับตน้ๆ 
ของไทยรวมทั้งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด ในขณะเดียวกัน กระแสการ
พัฒนาที่จะมุ่งพัฒนาไปสู่ประเทศสังคมพื้นฐานความรู้ ซึ่งการวิจัยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหรือหนึ่งในวิธีการที่ดี
ที่สุดในการแสวงหาความรู้ที่จะน ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย -จีน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกองนโยบายและแผนการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นไทย-จีน โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการศึกษา
ร่วมกันระหว่างไทย-จีน โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อจะได้มี
ผลการวิจัยที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายทางยุทธศาสตร์และพัฒนาประเทศร่วมกัน
ระหว่างไทย-จีนต่อไป 

จากการที่ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการมาแล้วครั้งหนึ่ง    

ในประเด็นหัวข้อ เรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Strategic Cooperation ข้ึน เมื่อ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปเปน็ประเด็นข้อเสนอแนะ

ในเบื้องต้นได้ดังนี้ 

๑. ประเทศไทย มีความส าคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และเป็นศูนย์กลาง (Hub) ที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาภูมิภาค อันจะส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย ๑ แถบ ๑ เส้นทาง (One Belt, One Road 
Policy) ของจีน ดังนั้น จึงควรหาข้อแตกต่างในศักยภาพที่มีอยู่ โดยเฉพาะที่เป็นความถนัดและการมีที่ตั้งอยู่ใน
อาณาบริเวณพื้นที่ รวมทั้งขีดความสามรถที่ต้องพัฒนาข้ึนส าหรับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นจุดแข็งในการก าหนด



 

๒ 

 

เป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ เช่น การเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง การเป็นศูนย์กลางของพืชเมอืงรอ้น 
การเป็นศูนย์กลางของการนวดสปา และการเป็นศูนย์กลางของแฟช่ัน เป็นต้น 

๒. น าเป้าหมายที่ก าหนดได้มาพิจารณาระดับขีดความสามารถเพื่อก าหนดทิศทางในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งท าให้สามารถ
จ าแนกการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของประเทศไทยได้ ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Training Hub (ศูนย์กลางการ
ฝึกอบรม) Service Hub (ศูนย์กลางการบริการ) และ Research Hub (ศูนย์กลางการวิจัย) เป็นต้น 

๓. จัดท าโครงการโดยจัดเป็นกลุ่มๆ (Cluster) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน โดยพิจารณาจากขนาดความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต อันจะน าไปสู่การออกแบบ (Design) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างนวัตกรรมตามโมเดล
ประเทศไทย ๔.๐ 

จากประเด็นข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการจัดสัมมนาครั้งแรก จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะใช้
ประกอบในการพิจารณาการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจะต้องมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic  Corridor  : EEC) ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะพัฒนาภาคตะวันออกของไทย ให้
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจช้ันน าของเอเชียที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน และเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มี
ความครบถ้วน ที่เกิดจากการบูรณาการโครงการตามนโยบายของทั้งสองประเทศ ว่าจะส่งผลดีหรือผลกระทบ
อย่างไร ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้ึนอีกครั้ง ซึ่งเป็น         
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยก าหนดหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกของไทยกับ โครงการ The Belt and Road ของจีน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยและ โครงการริเริ่ม ๑ แถบ ๑ 
เส้นทาง ของจีน รวมทั้งความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการดังกล่าว  นอกจากนี้ยังจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลต่อไปด้วย 

ทั้งนี้ กรอบแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ประกอบด้วย ๘ แผนย่อย คือ ๑) การพพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ๒) 
การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือสัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง ๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(๑๐ อุตสาหกรรม) ๔) การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๕) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน ๖) การพัฒนา
บุคลากร ๗) การพัฒนาเมืองใหม ่(ฉะเชิงเทรา พัทยา ระยอง) และ ๘) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้เน้นให้พื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภาจะเป็นเมืองการบินภาค
ตะวันออก (โดยจะใช้แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ของจีนที่ มณฑลเหอหนาน) เพื่อหาทาง
เช่ือมโยงระหว่างกันในอนาคต และหาแนวทางเช่ือมโยงกับท่าอากาศยานของภูมิภาคต่อไป 



 

๓ 

 

ซึ่งจากการที่รัฐบาลจีน มุ่งท าให้มณฑลเหอหนาน เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 
พลังงาน วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ไฮเทค โดยมีบริษัทแอปเปิ้ล ตั้งอยู่เขตเศรษฐกิจดังกล่าว และมีแรงงาน
กว่าสามแสนคน ท าให้มณฑลเหอหนาน เป็นจุดส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน (ดังนั้น    
ข้อหารือของไทย จึงต้องมุ่งกระชับความสัมพันธ์ การลงทุนอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งการดึง  
นักลงทุนมาร่วมลงทุนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย ผ่านกองทุน Silk Road 
ของจีน รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน) โดยไทยได้ตอบรับค าเชิญของจีน เพื่อ
เดินทางไปหารือและลงนามร่วมกันในช่วงกลางปีนี้ (เพื่อไม่ให้ไทยตกขบวนตามนโยบาย “One Belt, One 
Road” เส้นทางการเช่ือมโยงทางการค้าใหมข่องจีน เพราะเส้นทางการขนส่งทางการค้าของจนี เช่ือมโยงไปทกุ
ภูมิภาคของโลก) และเพื่อต้องการศึกษาทั้งระบบรางและอุตสาหกรรมการบินของจีน 

อาจกล่าวได้ว่า มณฑลเหอหนานจึงมีส่วนส าคัญในการเช่ือมโยงนโยบายการค้า One Belt 
One Road ของจีน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การบิน ที่ไทยตั้งเป้าจะพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ เพื่อยกระดับให้เป็นมหานครการบินใน
อนาคต อันสอดคล้องกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพเิศษแบบบูรณาการด้านการขนส่งทางอากาศสนามบินทีเ่มอืง    
เจิ้งโจวซึ่งมขีนาด ๕ รันเวย์ ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ ๗๐ ล้านคน และสามารถขนส่งสินค้าได้ ๓ ล้าน
ตันต่อปี โดยผู้ว่าการมณฑลเหอหนานพร้อมสนับสนุนนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยผ่านกองทุน Silk Road 
มมีูลค่าสูงถึง ๓ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะมีประเด็นค าถามที่น่าสนใจดังนี้ 
๑. แนวโน้มและทิศทางความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกกับโครงการริเริ่ม ๑ แถบ ๑ เส้นทาง จะมีความเกื้อกูลต่อกันในการด าเนินโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างไร รวมทั้ง จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนอย่างไร
บ้าง และรัฐบาลของทั้งสองประเทศควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

๒. ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยกับประเทศจีนจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับโครงการริเริ่ม  ๑ แถบ ๑ เส้นทาง 
ดังกล่าว ทั้งที่เป็นผลประโยชน์รว่มกันของทั้งสองประเทศ และ/หรือ สนองตอบต่อผลประโยชน์ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการตัดสินใจในการด าเนินการของรัฐบาลไทย รวมทั้งข้อ
หารือที่รัฐบาลไทยควรน าไปสู่การเจรจาหารือกับจีน เพื่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไทย-จีน   
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในรูปแบบการประชุม/สัมมนาวิชาการ  



 

๔ 

 

๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างนักวิจัย 
นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน  

๒.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะนักวิจัยที่จะเดินทางไปร่วมสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน 
ครั้งที่ ๖  ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒.๕ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อรัฐบาล 
 
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้การด าเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน มีความต่อเนื่องในการเผยแพร่ข้อมูล 
บทความทางวิชาการและงานวิจัยทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน และมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อให้
นักวิชาการและนักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับไทย-จีน โดยรวมกันเป็นเครือข่ายทางวิชาการด้านไทย-จีน อีกทั้งจะมีการน า
ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ มาประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์การวิจัยในประเดน็
ไทย-จีน เพื่อเสนอต่อรัฐบาล และใช้เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป   
 
๔. กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมงาน (ประมาณ ๘๐ คน) 

๔.๑ นักวิจัย นักวิชาการด้านจีนศึกษาจากหน่วยงานคลังสมองทั้งของภาครัฐและเอกชน  
๔.๒ ผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายจากภาครัฐ เช่น 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลฯ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น  

๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
 
๕. ระยะเวลา 

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๖. สถานท่ี 

ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
 
๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน 
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  
ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย กองนโยบายและแผนการวิจยั ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  


