โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๗
(The Seventh Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
ภายใต้หัวข้อ “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน”
“The Belt and Road Initiative (BRI) and Thailand 4.0: Towards Common Development”
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

-------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยและจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
โดยมีความร่วมมือกันในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ ก้าวไปสู่การเป็ น
มิตรประเทศที่ใกล้ชิดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สาคัญความร่วมมือระหว่างไทยและจีนยังได้นาไปสู่การ
ทาคุณประโยชน์ต่อภูมิภาคร่วมกันอีกด้วย โดยเฉพาะความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
(The Belt and Road Initiative) ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อ
พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งกาหนดให้มีหลักการของการดาเนินงานโดยร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกันสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันแบ่งปัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุท ธศาสตร์ของจีน ในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ไทยภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยเฉพาะ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และการเชื่อมโยงภูมิภาค (Connectivity)
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ได้มีการจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน” ขึ้นเป็นประจาทุกปี
โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีให้กับนักวิชาการไทยและจีน ได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ
ระหว่างกัน เพื่อนาเสนอผลการศึกษาวิจัยและบทความเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ไทย-จีน มาประมวลเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ในแต่ละปี วช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลักของจีน คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สลับกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีสมาคมวัฒ นธรรมและ
เศรษฐกิจไทย – จีน ให้การสนับสนุนบางกิจกรรมการจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน” แต่ละปีจะ
มีการกาหนดหัวข้อหลัก และรูปแบบการจัดสัมมนา เน้นการนาเสนอบทความทางวิชาการจากนักวิจัยทั้งฝ่าย
ไทยและจีน มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสาคัญหรือประเด็นที่คาดการณ์ในอนาคตและ
เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านที่เกี่ยวข้องกับไทย-จีน
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่ อให้นักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไทย-จีน

๒
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทย-จีน หรือการศึกษาวิจัย
ในประเด็นคล้ายคลึงกันหรือเชื่อมโยงกันต่อไป
๒.๓ เพื่อประสานงานส่ งเสริมให้ มีการนาความรู้/องค์ความรู้ที่ ได้รับ จากการศึกษาวิจัย
มาเป็นข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลต่อไป
๒.๔ เพื่อประสานงานส่งเสริมการผลักดันให้มีการนานโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ไปใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
๓. รูปแบบการจัดสัมมนา
ประกอบด้ ว ยการบรรยายพิ เศษโดยวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และการน าเสนอผลงานวิ จั ย
ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนาเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๓ หัวข้อย่อย
ได้แก่
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม (Social Development Policy and Strategy
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้า (Industrial and Trade Policy
and Strategy)
การเชื่ อ มโยงแถบเศรษฐกิ จ เส้ น ทางสายไหมยุ ค ใหม่ กั บ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (Connectivity of BRI and EEC)
๔. วัน เวลา และสถานที่
การจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗” ในปี ๒๕๖๑ ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรมนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) ภาค
นิทรรศการ และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
วั น ที่ ๑๑-๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ การสั ม มนาวิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทย-จี น ครั้ ง ที่ ๗
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แหลมแท่น อ.เมือง จ.ชลบุรี)
วัน ที่ ๑๒-๑๓ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ศึ กษาดู งานในพื้ น ที่ ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก
ร่วมกับคณะนักวิจัยจีน
สาหรับนักวิชาการที่นาเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาครั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีนได้อานวยความสะดวกสนับสนุนด้านที่พัก อาหาร และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผล
งานวิ จั ย มายั งศู น ย์ วิจั ย ยุ ท ธศาสตร์ไทย - จี น ทางอี เมล์ thaichinesecenter@gmail.com ภายในวั น ที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕. หน่วยงานที่จัดการสัมมนา
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)

๓
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
๖. กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน
๗. ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน
ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในรายงานการวิจัย (Research Report) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอด้วยสไลด์ (PowerPoint) : ภาษาอังกฤษ
(หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามจีน – ไทย ทาการแปลสดผ่านหูฟัง)
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย สถาบันวิชาการ
ในประเทศไทยและประเทศจีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน
๘.๒ การเสนอแนะประเด็ น ที่ ส าคั ญ เช่ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายการพั ฒ นาสั ง คม
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้า และการเชื่อมโยง BRI กับ EEC เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาล
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดแนวทางการพัฒ นาประเทศและแก้ปัญ หา
อย่างเป็นรูปธรรม
๘.๓ การเสนอแนะข้อมู ลเชิงวิชาการเพื่ อให้ วช. และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ การวิจัย
สามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการกาหนดโจทย์วิจัยและการศึกษาวิจัยต่อเนื่อ งที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ไทย-จีนต่อไป
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