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การจดัสัมมนาวจิยัยุทธศาสตร์ไทย – จนี คร้ังที่ ๕ 
ภายใต้การจดังาน “มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016) 

ระหว่างวนัที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

___________________________________________ 
 
หัวข้อ  

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – จนี: ปัจจุบันสู่อนาคต 
(Thailand – China Strategic Partnership: Present to Future) 

 

รูปแบบการสัมมนา   
การน าเสนอท่าทีเชิงยทุธศาสตร์โดยผูท้รงคุณวุฒิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนและนกัวิจยัไทย – จีน

น าเสนอผลงานทางวิชาการภายใต ้๓ ประเด็นหลกั ดงัน้ี 
๑. ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิไทย – จนีภายใต้เศรษฐกจิโลกชะลอตวั (Strategic Partnership on 

Economic Relations) 
๒. รถไฟไทย – จนีและการเช่ือมโยง (Strategic Partnership on Connectivity and 

Development) 
๓. ความมัน่คงและประเด็นอืน่  ๆ(Strategic Partnership on Security and Other Issues) 

 

ร่างก าหนดการ 
วนัพุธที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 ลงทะเบียน 
๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพธิีเปิดงาน 

มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016) ภาคนิทรรศการ  
และการสัมมนาวิจยัยทุธศาสตร์ไทย – จีน คร้ังท่ี ๕ 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.     งานเล้ียงรับรองอาหารค ่า (เฉพาะผู้มีบัตรเชิญ) 
การกล่าวปาฐกถาโดย  รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์(รอยนืยนั) 
และผูบ้ริหารระดบัสูงของจีน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นเจ้าภาพ 



๒ 

 

วนัพฤหัสบดีที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. กล่าวเปิดการสัมมนาวจิัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน คร้ังที ่๕ และกล่าวต้อนรับ 

โดย    เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัหวัเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 นายกสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. ร่วมถ่ายภาพหมู่ 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.      ประเด็น “ความสัมพนัธ์เศรษฐกจิไทย – จีนภายใต้เศรษฐกจิโลกชะลอตวั” 

(Strategic Partnership on Economic Relations) 
น าเสนอโดย  ผูท้รงคุณวุฒิระดบัสูง  ฝ่ายไทย ๑ คน  และฝ่ายจีน ๑ คน  
มีผูร่้วมรับเชิญแสดงความเห็น ๖ คน (ฝ่ายไทย ๓ คน และฝ่ายจีน ๓ คน) 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

๑๒.๓๐ –  ๑๓.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวนั   
๑๓.๓๐ –  ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ประเด็น “รถไฟไทย – จีนและการเช่ือมโยง” (Strategic Partnership on Connectivity 

and Development) 
น าเสนอโดย  ผูท้รงคุณวุฒิระดบัสูง  ฝ่ายไทย ๑ คน  และฝ่ายจีน ๑ คน  
มีผูร่้วมรับเชิญแสดงความเห็น ๖ คน (ฝ่ายไทย ๓ คน และฝ่ายจีน ๓ คน) 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๘.๐๐ น.               รับประทานอาหารเยน็  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นเจ้าภาพ 

 
วนัศุกร์ที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น.        ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      ประเด็น “ความมัน่คงและประเด็นอืน่ ๆ” (Strategic Partnership on Security and 

Other Issues) 
น าเสนอโดย  ผูท้รงคุณวุฒิระดบัสูง  ฝ่ายไทย ๑ คน  และฝ่ายจีน ๑ คน  
มีผูร่้วมรับเชิญแสดงความเห็น ๖ คน (ฝ่ายไทย ๓ คน และฝ่ายจีน ๓ คน) 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวนั   
 
 



๓ 

 

วนัศุกร์ที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ต่อ) 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน (การน าเสนอบทความโดยนักวชิาการไทย – จีนใน ๓ กลุ่ม) 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     การน าเสนอบทความของนกัวิชาการไทยและจีน  แบ่งออกเป็น ๓ หอ้งประชุมยอ่ย  
 ห้องประชุมย่อยที ่๑ “เศรษฐกิจและความร่วมมือไทย – จีน”  (เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

การท่องเที่ยว ฯลฯ)   
Session Chair :  ดร.หล่ี เหรินเหลียง  

 ห้องประชุมย่อยที ่๒ “รถไฟไทย – จีนและการเช่ือมโยง Connectivity ในภูมิภาค” 
Session Chair :  รองศาสตราจารย ์ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น  

 ห้องประชุมย่อยที ่๓ “หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงและประเด็นอ่ืน ๆ” 
Session Chair :  พนัเอก ดร.ไชยสิทธ์ิ  ตนัตยกุล 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.    พธิีปิดการสัมมนา  
 สรุปผลการสัมมนาโดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาตแิละผูบ้ริหารฝ่ายจีน  เพื่อ

ประกาศความร่วมมือในอนาคต และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใชป้ระกอบการจดัท า
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย (White Paper) เสนอรัฐบาลของแต่ละประเทศต่อไป 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเล้ียงรับรองอาหารค ่า 
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน เป็นเจ้าภาพ 

 
วนัเสาร์ที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙    
๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทศันศึกษา (เฉพาะแขกรับเชิญและนกัวิจยัจีน) 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีนเป็นเจ้าภาพ 
๑๘.๐๐ น. เล้ียงรับรองอาหารค ่า 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน เป็นเจ้าภาพ 
 
วนัอาทติย์ที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 คณะจีนเดินทางกลบัประเทศ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 
 


