
 
 

โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน  ครั้งท่ี ๘ 
 (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) 

ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” 
“Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision” 

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

สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) 
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยและจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  
โดยมีความร่วมมือกันในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ ก้าวไปสู่การเป็น
มิตรประเทศที่ใกล้ชิดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญความร่วมมือระหว่างไทยและจีนยังได้น าไปสู่การ
ท าคุณประโยชน์ต่อภูมิภาคร่วมกันอีกด้วย โดยเฉพาะความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่  
(The Belt and Road Initiative) ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดการเชื่อมโยงกันเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม  รวมทั้งก าหนดให้มีหลักการของการด าเนินงานโดยร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกันสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันแบ่งปัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของจีนในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ไทยภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน   โดยเฉพาะ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และการเชื่อมโยงภูมิภาค (Connectivity) 
 นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ได้มีการจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน” ขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีให้กับนักวิชาการไทยและจีน ได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ
ระหว่างกัน เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาวิจัยและบทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไทย-จีน มาประมวลเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ในแต่ละปี วช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลักของจีน คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สลับกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย – จีน ให้การสนับสนุนบางกิจกรรมการจัดงาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน”  แต่ละปีจะ
มีการก าหนดหัวข้อหลัก และรูปแบบการจัดสัมมนา เน้นการน าเสนอบทความทางวิชาการจากนักวิจัยทั้งฝ่าย
ไทยและจีน มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในประเด็นส าคัญหรือประเด็นที่คาดการณ์ในอนาคตและ
เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านที่เก่ียวข้องกับไทย-จีน 



๒ 
 

ในปี ๒๕๖๒ นี้ วช. และ HQU ร่วมมือกับ ๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สมาคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทย-จีน และ China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) ในการจัด “การสัมมนา
วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๘” (The 8th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อ 
“Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision” 
นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฉบับใหม่ระหว่าง วช. และ HQU เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้มีความคล่องตัว และทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยการจัดงานสัมมนาข้างต้น จ าเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ ๓-๔ เดือน ก่อน
การจัดงานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับไทย-จีน 

๒.๒ เพ่ือน าองค์ความรู้จากผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย-จีน 
๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ระหว่างนักวิจัย 

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน 

 
๓.   รูปแบบการจัดสัมมนา 
 ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการน าเสนอผลงานวิจัย  
ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและน าเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย 
ได้แก่  

๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: การลงทุน, การค้า, การเงินและอีคอมเมิร์ซ 
(Economic Cooperation: Investment, Trade, Finance and E-Commerce) 

๒) ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม: การเป็นเมืองและการลดความยากจน  
(Socio-cultural Cooperation: Urbanization and Poverty Reduction) 

๓) ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม 
(S&T Cooperation: Human Capital and Innovation Development) 

๔) ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและการป้องกันประเทศ 
(Policy Coordination, Diplomacy and Defense Cooperation) 

๕) การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย 
(Tourism, Agriculture and Transportation in Thailand) 

๖) ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน  
(The Overseas Chinese and Sino-Thai Exchanges) 
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๔.  วัน เวลา และสถานที่ 
๔.๑ ช่วงเวลาเตรียมการ 

มีนาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๔.๒ ช่วงเวลาจัดสัมมนาฯ  

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑฝูเจี้ยน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๕.   หน่วยงานที่จัดการสัมมนา 

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)   
สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS)  
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 

 
๖. กลุ่มเป้าหมาย 

นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน  
 

๗. ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาท่ีใช้ในการสัมมนา : ภาษาไทย และ ภาษาจีน 
 ภาษาท่ีใช้ในบทคัดย่อ (Abstract) : ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาท่ีใช้ในรายงานการวิจัย (Research Report) : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนองาน (Oral Presentation) : ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน 
 ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอด้วยสไลด์ (PowerPoint) : ภาษาอังกฤษ 
 (หมายเหตุ ในการสัมมนานี้จะมีล่ามจีน – ไทย ท าการแปลสดผ่านหูฟัง) 
 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย สถาบันวิชาการ  
ในประเทศไทยและประเทศจีนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน      
 ๘.๒ การเสนอแนะประเด็นที่ส าคัญจะสามารถใช้เป็นข้อมูลให้รัฐบาลสามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๘.๓ การเสนอแนะข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือให้ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
สามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการก าหนดโจทย์วิจัยและการศึกษาวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ไทย-จีนต่อไป 


