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ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน มีความเป็นมายาวนานและขยายความ 

ร่วมมอืกว้างขวางยิง่ข้ึน จากความสมัพันธ์ด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรม

ในอดตี สูค่วามร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) 

ปัจจุบนัจีนทุม่เทให้แก่การวจัิยและพัฒนาอย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่นโยบาย

ปฏริปูและเปิดประเทศท�าให้จีนมคีวามก้าวหน้าด้าน วทน. ทดัเทยีมนานาชาติ 

ทัง้ไทยและจีนต่างมแีนวนโยบายทีจ่ะอาศยั วทน. เป็นแรงขับเคลือ่นด้าน

เศรษฐกิจและน�าพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle  

Income Trap) โดยจีนมนีโยบายจะพฒันาเป็นประเทศแห่งนวตักรรมใน 

พ.ศ.2563 และเป็นประเทศผู้น�านวตักรรมโลกใน พ.ศ.2573 ขณะที่ ไทย

มนีโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 

“Innovation-driven Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีขั่บเคลือ่นด้วย

นวตักรรม” 

จนีมยีทุธศาสตร์และนโยบายด้าน วทน. ทีส่�าคญั 2 ฉบบั ได้แก่ ฉบบั

แรก “เค้าโครงแผนพัฒนาด้าน วทน. แห่งชาติจีนระยะกลางและ

ระยะยาว พ.ศ.2549-2563” ซึ่งได้ก�าหนดสาขา วทน. เป้าหมาย

ส�าคญัของจนี 11 ด้าน (เช่น พลงังาน น�า้ และเหมอืงแร่) 13 โครงการ 

(เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก high-end generic chips และซอฟต์แวร์

พืน้ฐาน) และเทคโนโลยลี�า้ยคุ 8 ด้าน (เช่น ไบโอเทคและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) ฉบับที่สอง “เค้าโครงยุทธศาตร์การพัฒนาเพื่อขับ

เคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งประกาศใน พ.ศ.2559 ได้ก�าหนด 

เป้าหมายการพัฒนา 3 ขั้น แบ่งเป็น พ.ศ.2563 พ.ศ.2573 และ 

พ.ศ.2593 ส่งผลให้จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายใหม่ด้านการวิจัย

และพัฒนาระดับโลก โดยใน พ.ศ. 2558 จีนมีค่าใช้จ่ายด้าน R&D 

มูลค่ารวม 220 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 

ของ GDP ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และคาดว่าจะแซงหน้า

สหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้าน R&D มากที่สุดของ

โลกใน พ.ศ.2562

องค์กรและหน่วยงานหลักท่ีก�ากับดูแลด้าน วทน. มีองค์กรระดับ

ประเทศเป็นผู้ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญคือ คณะท�างานระดับชาติ

ด้านวทิยาศาสตร์และการศกึษา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ส�านกังาน

ก�ากับกิจการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้าน 

การป้องกันประเทศ (SASTIND) รวมทั้งองค์กรเทียบเท่าระดับ

กระทรวง ได้แก่ สภาวทิยาศาสตร์แห่งชาตจินี (Chinese Academy 

of Sciences: CAS) ซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นผู้ควบคุมทรัพยากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ทั้งนี้ ยังมีองค์กรย่อยในระดับ

มณฑลและท้องถิ่นด้วย ส�าหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย และ

สถาบนัวจิยันัน้ สามารถทีจ่ะจัดตัง้แพลตฟอร์ม อาท ิห้องปฏบัิตกิาร

ทดลองหลักระดับประเทศและศูนย์บ่มเพาะหลักระดับประเทศ 

ได้

องค์กรหลักที่ดูแลความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศของจีน

ในระดับชาติ คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่งชาติจีน โดยมีสอง

หน่วยงานส�าคัญ ได้แก่ ส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ (DIC) 

และศูนย์แลกเปลี่ยนด้าน วทน. แห่งชาติจีน (CSTEC) ส่วนกลไก

ความร่วมมือหลัก แบ่งเป็น “กองทุนโครงการความร่วมมือ วทน. 

ระหว่างประเทศ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ “กองทุน

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติจีน (National Natural Science 

Foundation of China: NSFC)” ซึง่ให้การสนบัสนนุเงนิทนุส�าหรบั

โครงการวจิยัร่วมระหว่างประเทศทีส่�าคญั นอกจากนัน้ กลไกความ

ร่วมมือที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ “ฐานความร่วมมือด้าน วทน. 

ระหว่างประเทศ (International S&T Cooperation Base)”  

ที่ได้รับการรับรอง ก่อตั้งโดยรัฐบาลท้องถิ่น ผู ้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย อาทิ สวนวิทยาศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ ศูนย์วิจัยร่วมระหว่างประเทศ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างประเทศ และฐานสาธิตความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลไกและสาขาความร่วมมือหลักด้าน วทน. ระหว่างไทย-จีน แบ่ง

เป็นคณะกรรมการร่วม (Joint Committees) ระดับรัฐบาลต่อ

รัฐบาล และระดับหน่วยงานกับหน่วยงาน ซึ่งกลไกความร่วมมือ

ระดบัรฐับาลต่อรฐับาล เริม่ขึน้เมือ่ พ.ศ.2521 โดยกระทรวงการต่าง

ประเทศของไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน มีการจัดประชุม

คณะท�างานร่วมไทย-จีนเรื่อยมารวม 21 ครั้ง ครั้งล่าสุด พ.ศ.2557 

ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระหว่างไทย-จีน
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จัด

ขึ้น ณ 

ก รุ งป ั กกิ่ ง 

โดยเน ้นส ่ง เสริม

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย

ระยะสั้นและโครงการวิจัยร่วมในสาขา

ต่างๆ ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ การเกษตร 

พลังงาน สาธารณสุข แพทย์แผนโบราณ ยารักษาโรค นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) ฯลฯ ส่วนกลไกความร่วมมือระดับหน่วยงาน

กบัหน่วยงาน เริม่ต้นขึน้เมือ่ พ.ศ.2548 โดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

ของฝ่ายไทยกับฝ่ายจีนจัดประชุมแล้วสองครั้ง โดยมีคณะท�างาน 

(Working Group) 6 กลุ่ม แบ่งเป็น (1) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ

ร่วมด้านเทคโนโลยีระบบราง (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

(3) การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (4) โครงการแลก

เปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่ (Talented Young Scientist  

Visiting Program) (5) พลงังานใหม่และพลงังานทดแทน (6) ความ

ร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งน้ี 

รายละเอียดของความร่วมมือ วทน. ไทย-จีน แบ่งเป็น 6 โครงการ 

ได้แก่ (1) โครงการในพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการด้านดาราศาสตร์กับ Yunnan 

Observatories (YNO) และโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภมูสิารสนเทศ Institute of Remote Sensing Application (IRSA) 

ฯลฯ

  

(2) โครงการ 

ของหน่วยงานภาย

ใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

เช่น โครงการ Remote Sensing 

Satellite Data Service Platform โดยร่วมกันจัด

ตัง้สถานรีบัสัญญาณ ณ ประเทศไทย เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูภาพถ่าย

ดาวเทียมระหว ่ างกันในสาขาต ่ างๆ เช ่น  เกษตรกรรม  

สิ่งแวดล้อม และการป้องกันภัยพิบัติ ฯลฯ (3) โครงการวิจัยร่วมที่

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก NSFC ของจีน กับ NRCT และ TRF 

ของไทย (4) โครงการภายใต้กระทรวงอื่นๆ ของไทย เช่น กระทรวง

สาธารณสขุ หรอืรฐัวสิาหกจิ (5) โครงการของสถาบนัวจิยัต่างๆ เช่น 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 

(Phuket Marine Biological Center: PMBC) และ (6) โครงการ

ของบริษัทเอกชน

เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของจีนด้านเงินทุนและแหล่งทรัพยากร

ด้าน วทน. ความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างไทย-จีนถือว่ามีคุณค่า

อย่างสูง ขณะที่ฝ่ายไทยมีจุดแข็งในบางสาขา เช่น เวชศาสตร ์

เขตร้อน ปัจจุบันทั้งฝ่ายไทยและจีนต่างต้องอาศัย วทน. มาเป็น 

แรงขับเคล่ือนในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม นอกจากนั้น ประเทศไทยยังเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่

ส�าคัญของจีนในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

3



 • กลไกที่มีศักยภาพ นอกจากการรักษากลไกความ 

ร่วมมอืเดมิผ่านการแลกเปลีย่นนกัวจัิย การฝึกอบรม และโครงการ

วิจัยร่วมแล้ว กลไกความร่วมมือที่มีศักยภาพในอนาคต ได้แก่ ด้าน

ห้องปฏิบัติการร่วม การถ่ายโอนเทคโนโลยี การพัฒนามาตรฐาน

เทคโนโลยร่ีวมกนั การบ่มเพาะและเสรมิสร้างความสามารถส�าหรบั

ธุรกิจ Start Up ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ วทน.   

ความร่วมมือทางด้าน วทน. ระหว่างไทยและจีน ได้ด�าเนินมาอย่าง

มั่นคงและมีความต่อเนื่อง ช่วยสร้างรากฐานที่ดีให้แก่ความร่วมมือ

ระหว่างไทย-จีน ซ่ึงจากการพัฒนาด้าน วทน. ที่ก้าวไกลของจีน 

ท�าให้มโีอกาสมหาศาลในการพฒันาศกัยภาพความร่วมมอืระหว่าง

ไทย-จีนในอนาคต ทั้งในมิติของสาขาความร่วมมือ พื้นที่ความ 

ร่วมมือ คู่หุ ้นส่วนความร่วมมือ และกลไกความร่วมมือ ทั้งนี้  

การพฒันาความร่วมมอืด้าน วทน. ระหว่างไทย-จนี ให้เตม็ศกัยภาพ

และเกิดประโยชน์มากขึ้น ควรมีกลไกที่สามารถขยายสาขาความ

ร่วมมือด้าน วทน. ทั้งระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล และระดับหน่วยงาน

กับหน่วยงาน รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างเอกชน เพื่อขยายผล

ไปสู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

จากคุณค่าข้างต้นพบว่า ยังมีศักยภาพความร่วมมือด้าน วทน. 

ระหว่างไทย-จีนอีกมากในอนาคต โดยสามารถจ�าแนกเป็น สาขาที่

มีศักยภาพ พื้นที่ที่มีศักยภาพ คู่หุ้นส่วนที่มีศักยภาพ และกลไกที่มี

ศักยภาพ

 • สาขาท่ีมศีกัยภาพ เมือ่พจิารณาจากเศรษฐกจิเป้าหมาย 

12 สาขา ภายใต้นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2555-2564) รวมทั้ง 10 

อตุสาหกรรมเป้าหมายทีป่ระกาศโดยรฐับาลไทย สามารถระบสุาขา

ที่มีศักยภาพความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างไทย-จีน ได้แก่  

ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเท่ียวกลุ่มราย

ได้ดีและการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ เกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ การ

แปรรปูอาหาร หุน่ยนต์ การบนิและโลจสิตกิส์ เชือ้เพลงิชวีภาพและ

เคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร

 • พืน้ท่ีทีม่ศีกัยภาพ จากศกัยภาพด้าน วทน. มณฑลต่างๆ 

ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น พื้นที่ที่มีศักยภาพความร่วมมือด้าน วทน. 

ระหว่างไทย-จีน สามารถจ�าแนกตามจุดเด่นของแต่ละมณฑล รวม

ทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมณฑล/เมืองที่มี R&D ที่เข้มแข็ง 

เช่น กว่างตง เจียงซู และเจ้อเจียง

 • คูหุ้่นส่วนทีม่ศัีกยภาพ จากระบบนเิวศด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของจีนท่ีกล่าวไว้แล้ว หุ ้นส่วนความร่วมมือที่มี

ศักยภาพสามารถขยายจากสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ไปสู่แพลตฟอร์มด้านการวิจัยและถ่ายโอน

เทคโนโลยี สถาบันวิจัยของเอกชน และภาคธุรกิจที่เป็นเจ้าของ 

สิทธิบัตรและองค์ความรู้ 
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อาชีพวิศวกร

(Engineering Services)

อาชีพพยาบาล

(Nursing Services)

อาชีพการสำรวจ 

(Surveying Qualifications)

อาชีพนักบัญชี

(Accountancy Services)

อาชีพทันตแพทย 

(Dental Practitioners)

อาชีพแพทย

(Medical Practitioners)

อาชีพการบริการ / การทองเที่ยว 

(Tourism)

อาชีพสถาปนิก

(Architectural Services)

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีใน 8 วิชาชีพนี้มีผลดีต่อ

ประเทศไทย เพราะสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของไทย

มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทั้ง 8 วิชาชีพนี้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ท�าให้ผูจ้บการศกึษาใน 8 วชิาชพีดงักล่าว ตัง้แต่

ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น 

จากเดิมที่ตลาดมีการให้บริการประชากรเพียง 63 ล้านคน 

ตลาดก็จะโตขึ้นกลายเป็นตลาดของประชากรกว่า 600  

ล้านคน ในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

นอกจากนั้น ประเทศในอาเซียนยังอยู่ในทิศทางที่ก�าลังเติบโต

ด้านเศรษฐกจิ ประกอบกบัผูส้�าเรจ็วชิาชพีทัง้ 8 สาขาในไทยก็

มีความสามารถอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียน การเข้าไป

ท�างานในประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างเสรีหลังจากเปิด 

เออีซีจึงท�าให้ผู้ส�าเร็จวิชาชีพเหล่านี้มีโอกาสได้งานท�ามากขึ้น 

ดังนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

มาตรฐานของทั้ง 8 วิชาชีพจึงควรด�าเนินการอย่างเข้มงวด

รัดกุม เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาอาชีพนั้นๆ 

ให้คงที่หรือยกระดับให้สูงขึ้นในอนาคต

จากการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ที ่9 ณ เกาะบาหล ีประเทศ

อินโดนีเซีย ได ้ก�าหนดให้จัดท�าข ้อตกลงยอมรับร ่วมกัน  

(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้าน 

คุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ

เคลือ่นย้าย นกัวชิาชพี แรงงานเชีย่วชาญ หรอืผูม้คีวามสามารถ

พิเศษได้อย่างเสรี ข้อตกลงเรื่องการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือไป

ท�างานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี ได้

ก�าหนดครอบคลุม 8 วิชาชีพ ได้แก่

• อาชีพวิศวกร (Engineering Services)

• อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

• อาชีพสถาปนิก (Architectural Services) 

• อาชีพการส�ารวจ (Surveying Qualifications)           

• อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

• อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

• อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

• อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism) ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน

ส่องอาเซียน : ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์

55



กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือพีไอเอ็ม จัดงาน

“นวัตกรรมไทย-จีน”
นำ�เสนอผลวิจัย เตรียมจัดตั้ง

“สำ�นักง�นที่ปรึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา พีไอเอ็ม   

รว่มกบั สำานกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดังาน

นิทรรศการและสัมมนา “ไทยจีน 4 ทศวรรษ ความสัมพันธ์จาก 

การค้าและวฒันธรรมสูเ่ทคโนโลยแีละนวัตกรรม” ภายใต ้“โครงการ

การจัดทำาข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของสำานักงานที่

ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง” โดยมี นาย

สมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP 

ALL Academy ชั้น 16 พีไอเอ็ม

งานนิทรรศการและสัมมนาครั้งนี้ จัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษา

วิจัย เรื่อง “โครงการการจัดทำาข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำาเนิน

งานของสำานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  

กรุงปักก่ิง” ตลอดจนกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ 

ความสำาคัญและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) ของไทยกับจีน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน

หลากหลายสาขา ร่วมการเสวนา “อนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน 

ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้แก่

• ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส และรองประธานคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี                                                                                          

• Mr.Cao Zhouhua

ผู้ช่วยทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สถานเอกอัคราชทูตจีนประจำาประเทศไทย                                                                           

• ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์

ผู้อำานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3   

สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ดร.เขมทัต สุคนธสิงห์

ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำากัด

Thailand Focus : กองกาญจน์ จันทร์สวย
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือพีไอเอ็ม จัดงาน

“นวัตกรรมไทย-จีน”
นำ�เสนอผลวิจัย เตรียมจัดตั้ง

“สำ�นักง�นที่ปรึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา พีไอเอ็ม   

รว่มกบั สำานกังานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดังาน

นิทรรศการและสัมมนา “ไทยจีน 4 ทศวรรษ ความสัมพันธ์จาก 

การค้าและวฒันธรรมสูเ่ทคโนโลยแีละนวัตกรรม” ภายใต ้“โครงการ

การจัดทำาข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของสำานักงานที่

ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง” โดยมี นาย

สมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP 

ALL Academy ชั้น 16 พีไอเอ็ม

งานนิทรรศการและสัมมนาครั้งน้ี จัดขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษา

วิจัย เรื่อง “โครงการการจัดทำาข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำาเนิน

งานของสำานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  

กรุงปักกิ่ง” ตลอดจนกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ 

ความสำาคัญและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) ของไทยกับจีน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญใน

หลากหลายสาขา ร่วมการเสวนา “อนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน 

ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้แก่

• ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส และรองประธานคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี                                                                                          

• Mr.Cao Zhouhua

ผู้ช่วยทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สถานเอกอัคราชทูตจีนประจำาประเทศไทย                                                                           

• ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์

ผู้อำานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3   

สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ดร.เขมทัต สุคนธสิงห์

ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำากัด

Thailand Focus : กองกาญจน์ จันทร์สวย
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นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนหน่วยงานทั้งฝ่ายไทยและจีนนำาเทคโนโลยี

ท่ีโดดเด่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการอย่างคับค่ัง ประกอบด้วย หน่วยงาน

ฝ่ายไทย ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotech) 

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

บริษัท Sky Visual Imaging Venture Co.,Ltd. รวมทั้งคณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละคณะนวตักรรมการเกษตรของ

พีไอเอ็ม ส่วนหน่วยงานฝ่ายจีน ได้แก่ บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูง

รายใหญ่ของจีน CRRC Qingdao Sifang Co.,Ltd. Holly Group 

ผู้ดำาเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยอง บริษัทชั้นนำา

ด้านสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีน อาทิ Huawei, Haier 

และ TCL ร่วมด้วย บริษัท China Great Wall Industry Corpo-

ration และ MG Sales (Thailand) Co.,Ltd.

ปจัจบุนัไทยและจนีตา่งมนีโยบายทีจ่ะอาศยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม (วทน.) เป็นแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและนำาพา

ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

โดยจนีมนีโยบายจะพฒันาเปน็ประเทศแหง่นวตักรรมใน ค.ศ.2020 

และเป็นประเทศผู้นำานวัตกรรมโลกใน ค.ศ.2030 ขณะที่ไทยมี 

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม” 

อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดตั้งสำานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง จะนำาพาประโยชน์ทั้งเชิงวิจัยและเชิง

พาณิชย์ให้เกิดขึ้นแก่ทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง

ประสานความรว่มมอืและแลกเปล่ียนความรูว้ทิยาการระหวา่งไทย

และจีนมากยิ่งขึ้น 

งานนี้มีคนสนใจเข้าร่วมชมอย่างล้นหลาม อาทิ นักวิทยาศาสตร์รุ่น

ใหม่ ผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ นิสิต 

นกัศกึษา โดยบรรยากาศมีการจดัแสดงบูธให้ความรูแ้ละมีผลติภัณฑ์

มากมายมาจัดแสดง เช่น เครื่องนาโนเทคโนโลยีต่างๆ สมุนไพร 

รถไฟฟ้าจำาลอง ยานอวกาศ เป็นต้น และมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบ

คำาถามลุ้นรับของรางวัลมากมาย

77



นักวิชาการชี้คำาตัดสินศาลโลก

สนับสนุนจุดยืนจีนกรณีทะเลจีนใต้
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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร  

ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีคำาตัดสินกรณีพิพาทระหว่าง

ฟิลิปปินส์กบัจนี ในเรือ่งสทิธเิหนอืหมูเ่กาะและปะการังในทะเลจนีใต้ 

ซึง่ฟิลปิปินส์ได้ยืน่คำาร้องต่อศาลไว้เมือ่ พ.ศ.2556

ประเด็นร้อนดังกล่าว Prof.Dr.Tang Zhimin ผู ้อำานวยการ 

ศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน์ ได้วเิคราะห์

ว่า จากคำาวนิจิฉยัของศาลโลกครัง้นี ้หากพจิารณาให้ดแีล้วจะพบว่า

มส่ีวนสนบัสนนุจดุยนืของจนี โดยจดุยนืของจนี 2 ประการสำาคญั 

ทีก่ล่าวอ้างไว้ในเอกสารคำาวนิจิฉยัของศาลฯ คอื

1) ประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือน่านนำ้าทะเลจีนใต้อยู่นอกเหนือ

ขอบเขตของอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฏหมายทะเล ฉบบัที่ 

2 (UNCLOS II) ศาลฯ จงึไม่มอีำานาจในการตดัสนิประเดน็ดงักล่าว 

(คำาตดัสนิ: territorial sovereignty… is beyond the scope of 

the Convention)

2) จนีได้ยืน่ประกาศยนืยนัก่อนหน้านีน้านแล้วว่า การปักปันเขตแดน

ทางทะเลอยูน่อกเหนอืบงัคบัโดยอนญุาโตตลุาการ ดงันัน้ ศาลฯ จงึ

ไม่สามารถตดัสนิประเดน็ดงักล่าวได้ (คำาตดัสนิ: declaration filed 

by China... excludes... disputes concerning maritime  

delimitation from compulsory arbitration)

ทัง้สองประเดน็ดังกล่าวในเอกสารคำาวินจิฉยัของศาลฯ ได้แสดงท่าที

สนบัสนนุคำากล่าวอ้างของจนี โดยระบชุดัเจนว่าศาลฯ จะไม่ตดัสนิ

เรือ่งใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกับอธปิไตยเหนอืดนิแดน จะไม่ปักปันเขตแดน

ใดๆระหว่างสองประเทศ (คำาตดัสนิ: Tribunal does not rule on 

any question of sovereignty over land territory and does 

not delimit any boundary between the Parties)

ส่วนประเดน็เรือ่งการอ้างเขตแดนตามเส้นประ 9 จดุ (Nine-dash 

line) คำาทีศ่าลใช้ตดัสนิ คอื “ไม่มหีลกัฐานทางกฎหมายสำาหรบัการ

อ้างอธิปไตยทางประวัติศาสตร์เหนือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี

ทะเลตามแนวเส้นประ 9 จดุ” (คำาตดัสนิ: There was no legal 

basis for China to claim historic right to resources within 

the sea areas falling within the nine-dash line) และต่อ

ประเด็นเร่ืองสิทธิเหนือพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำาเพาะของฟิลิปปินส์ 

ศาลฯ ระบวุ่าไม่เกีย่วข้องกบัการปักปันเขตแดนทางทะเล ซึง่เหน็ได้

ชัดว่าคำาตัดสินดังกล่าวนั้นหลีกเลี่ยงการตัดสินปัญหาเรื่องอธิปไตย

และการปักปันเขตแดนทางทะเล
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จากคำาอธบิายข้างต้น สรปุได้ว่า คำาตัดสนิของศาลอนญุาโตตุลาการ

ถาวรครัง้นี ้ไม่ได้ตดัสนิเรือ่งอธปิไตยเหนอืทะเลจีนใต้ของจนี แต่คำา

ตดัสนิของศาลฯ คร้ังนีท้ำาให้ฟิลปิปินส์ได้รับผลประโยชน์เรือ่งสทิธิ

เหนือทรพัยากรทางทะเลในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิจำาเพาะ ซึง่คำาตดัสนิ

ดงักล่าวไม่ได้มส่ีวนช่วยธำารงเสถยีรภาพและสร้างความเจรญิให้กบั

ทะเลจนีใต้ เนือ่งด้วยหากปัญหาเรือ่งอธปิไตยยงัไม่ได้รบัการตดัสนิ

ชี้ขาด การแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติเหนือน่านนำ้าทะเลจีนใต้ก็

ไม่มคีวามหมาย ในทางกลับกนัคำาตดัสินดงักล่าวยังเป็นอปุสรรคต่อ

การร่วมมอืกนัพฒันาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรทางทะเลในหมู่

ประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัข้อพพิาททะเลจนีใต้ต่อไปในอนาคต

ขณะนีจ้ดุยนืของรฐับาลจีนประกอบด้วย 6 ข้อ คอื เจรจาอย่างสนัติ 

ควบคมุอย่างเป็นระบบ พฒันาร่วมกนั เปิดเสรกีารขนส่งทางทะเล 

ร่วมมือกับอาเซียนธำารงเสถียรภาพในพื้นที่ทะเลจีนใต้ และเจรจา

ทวิภาคีกับประเทศที่อ้างสิทธิ์ควบคู่กันไป โดยไม่เข้าร่วมและไม่

ยอมรับคำาตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรครั้งนี้ จากข้อมูล 

ข้างต้น เราสามารถเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพพิาททะเลจนีใต้คือ 

จนีและประเทศในแถบทะเลจนีใต้ต่างอ้างอธปิไตยเหนอืน่านนำา้ของ

ตนเอง โดยมกีารเจรจาทัง้ระดบัทวภิาคแีละพหุภาค ีเพือ่หาวธิกีาร

แบ่งเขตแดนทางทะเลของแต่ละประเทศ ทัง้นี ้ ภายใต้เงือ่นไขทีย่งั

ไม่สามารถตดัสนิเรือ่งอธปิไตย แนวทางแก้ไข 1) การร่วมมอืกนัรกัษา

ความมัน่คงและเปิดเสรภีาพในการขนส่งสนิค้าทางทะเล 2) พกัข้อ

พพิาท ใช้การเจรจาแบบทวิภาคหีรอืพหภุาค ีเพือ่สร้างกลไกท่ีได้รบั

ฉันทามติร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาและแบ่งปันผลประโยชน์จาก

ทรพัยากรทางทะเลร่วมกนั 

นอกจากนัน้ ศาลอนญุาโตตลุาการถาวรไม่ได้สนบัสนนุคำาร้องทัง้ 15 

ข้อของฟิลปิปินส์ ข้อทีเ่หน็ได้ชดั ได้แก่ ข้อที ่2 และ 13 ในส่วนของ

ข้อที ่ 2 ฟิลปิปินส์ยืน่ฟ้องร้องจนีว่า การอ้างอธปิไตยเหนอืน่านนำา้

ทะเลจีนใต้ด ้วยสิทธิทางประวัติศาสตร์นั้น ขัดต่ออนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยกฏหมายทะเล (คำาตัดสนิ: China’s claims to 

sovereign rights jurisdiction, and to “historic rights”,... are 

contrary to the Convention) ดงัทีก่ล่าวไว้แล้วข้างต้น ต่อประเดน็

แนวเส้นประ 9 จดุ ศาลฯ ได้จำากดัอำานาจตดัสนิไว้เพยีงแค่ทรพัยากร

ทางทะเล แต่ไม่ชีข้าดในเรือ่งอธปิไตยในทะเลจนีใต้ ส่วนคำาร้องที ่13 

ฟิลปิปินส์ กล่าวหาจนีว่าพฤตกิรรมการเดนิเรอืของจนีเป็นอนัตราย

และเป็นการกระทำาท่ีขัดกับอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฏหมาย

ทะเล (คำาตดัสนิ: China has breached its obligations under 

the Convention by operating its law enforcement vessels 

in a dangerous manner) ในข้อนีศ้าลฯ ระบวุ่า ศาลฯ ไม่มอีำานาจ

ในการตดัสนิใจเรือ่งการประจนัหน้ากนัระหว่างกองทพัเรอืและเรอื

ตามกฎหมายของฟิลปิปินส์กบัจนี (คำาตดัสนิ: The Tribunal found 

that it lacked jurisdiction to consider the implications of 

a stand-off between Philippine marines and Chinese naval 

and law enforcement vessels)
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CAS จัดอบรมมารยาทและวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจในไทย

.....................................................................................

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบการจีนแห่งประเทศไทย ให้
เกียรติเรียนเชิญ Prof. Dr.Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ 
ผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ
นางสาวอรสา รัตนอมรภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เป็น
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “มารยาทและวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจใน
ไทย” ให้แก่บรรดาบริษัทจีนในประเทศไทย ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ  
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

โดยเนือ้หาในการอบรมประกอบด้วยประวตัศิาสตร์ไทย ธรรมเนยีมปฏบิตัขิอง
ไทย ลักษณะเฉพาะของสังคมวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างจากจีน มารยาทการ
ทกัทายแบบไทย มารยาทในการทำาธรุกจิของไทย การจดัห้องประชมุ การเลีย้ง
รับรอง การรับส่งแขก ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่นักธุรกิจจีน 
และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานข้ามวัฒนธรรม 

New Revolution of Thai Industry  

ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0

.....................................................................................

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการ
จดัการปัญญาภวิฒัน์ นำาโดย Prof. Dr. Tang Zhimin ผูอ้ำานวยการ
ศูนย์ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ OIE Forum 2016 
“New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่: 
ประเทศไทย 4.0” จัดโดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร Impact Forum อิมแพค 
เมืองทองธานี 

นายศริิรุจ จลุกะรัตน์ ผูอ้ำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
กล่าวรายงาน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“ทิศทางเศรษฐกิจไทยยุคใหม่” ภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นหนึ่งกลไก
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนา
ให้เป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซ่ึงต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในประเทศ ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงจำาเป็นต้องปฏิวัติ
และเดินหน้าสู ่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันาต่อยอด
ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งแบ่งเป็น First S-Curve, 2nd S-
Curve และ New S-Curve เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข็มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ

First S-Curve คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรเติม: ลงทุนในกลุ่ม
เดิมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต ได้แก่ 
อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ การแปรรูป
อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2nd S-Curve คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูปใหม่เพื่อให้
สามารถเติบโตต่อไปในยุคของเทคโนโลยีในอนาคตได้ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ 
เซรามคิ แก้วและกระจก ปนูซเีมนต์ ไม้แปรรปู เคร่ืองหนงั และโลหะ

New S-Curve คือ การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล และ การแพทย์ครบวงจร 

ทั้งนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจน  
นำาชยัศริ ิประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.คณศิ 
แสงสพุรรณ ทีป่รกึษา มูลนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
ร่วมเสวนา “New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติ
อุตสาหกรรมใหม่: ประเทศไทย 4.0” และในช่วงบ่าย มีการเสวนา 
3 ห้องย่อย ได้แก่ “Wellness & Bio Industry (อตุสาหกรรมอาหาร 
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข)” “Smart Industry 
(อตุสาหกรรม Automation หุ่นยนต์ Digital)” “Creative Industry 
(อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม บริการ)” เพื่อนำาเสนอข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการผลักดัน และ
สนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
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CAS จัดอบรมมารยาทและวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจในไทย

.....................................................................................

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สมาคมผู้ประกอบการจีนแห่งประเทศไทย ให้
เกียรติเรียนเชิญ Prof. Dr.Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ 
ผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ
นางสาวอรสา รัตนอมรภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เป็น
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “มารยาทและวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจใน
ไทย” ให้แก่บรรดาบริษัทจีนในประเทศไทย ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ  
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

โดยเนือ้หาในการอบรมประกอบด้วยประวตัศิาสตร์ไทย ธรรมเนยีมปฏบิตัขิอง
ไทย ลักษณะเฉพาะของสังคมวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างจากจีน มารยาทการ
ทกัทายแบบไทย มารยาทในการทำาธรุกิจของไทย การจดัห้องประชมุ การเลีย้ง
รับรอง การรับส่งแขก ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่นักธุรกิจจีน 
และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานข้ามวัฒนธรรม 

New Revolution of Thai Industry  

ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0

.....................................................................................

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการ
จดัการปัญญาภวิฒัน์ นำาโดย Prof. Dr. Tang Zhimin ผูอ้ำานวยการ
ศูนย์ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ OIE Forum 2016 
“New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่: 
ประเทศไทย 4.0” จัดโดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร Impact Forum อิมแพค 
เมืองทองธานี 

นายศริริจุ จลุกะรตัน์ ผู้อำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
กล่าวรายงาน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“ทิศทางเศรษฐกิจไทยยุคใหม่” ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งกลไก
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนา
ให้เป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซ่ึงต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในประเทศ ดังน้ัน ภาคอุตสาหกรรมจึงจำาเป็นต้องปฏิวัติ
และเดินหน้าสู ่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันาต่อยอด
ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งแบ่งเป็น First S-Curve, 2nd S-
Curve และ New S-Curve เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข็มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ

First S-Curve คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรเติม: ลงทุนในกลุ่ม
เดิมท่ีมีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ การแปรรูป
อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2nd S-Curve คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูปใหม่เพื่อให้
สามารถเติบโตต่อไปในยุคของเทคโนโลยีในอนาคตได้ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่มห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ 
เซรามคิ แก้วและกระจก ปนูซเีมนต์ ไม้แปรรปู เคร่ืองหนงั และโลหะ

New S-Curve คือ การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล และ การแพทย์ครบวงจร 

ทั้งนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจน  
นำาชยัศริ ิประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.คณศิ 
แสงสพุรรณ ทีป่รกึษา มูลนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
ร่วมเสวนา “New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติ
อุตสาหกรรมใหม่: ประเทศไทย 4.0” และในช่วงบ่าย มีการเสวนา 
3 ห้องย่อย ได้แก่ “Wellness & Bio Industry (อตุสาหกรรมอาหาร 
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข)” “Smart Industry 
(อตุสาหกรรม Automation หุ่นยนต์ Digital)” “Creative Industry 
(อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม บริการ)” เพื่อนำาเสนอข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการผลักดัน และ
สนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
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CAS จัดโครงการพัฒนาผู้สื่อข่าวไทยก้าวไกลสู่จีน-อาเซียน

.....................................................................................

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด 
“โครงการพัฒนาผู้ส่ือข่าวไทยก้าวไกลสู่จีน-อาเซียน” เพื่อเสริมสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูส้ือ่ข่าวไทยเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานทีส่ำาคญัของจนี 
และส่งเสริมให้ผู ้สื่อข่าวไทยเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจการเมือง สังคม
วัฒนธรรมและนโยบายของรัฐบาลจีนในปัจจุบัน ซึ่งจัดอบรม ณ โรงแรม 
สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด โดยเนือ้หาการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย
หัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยาย 
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์สัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ก้าวไกลด้วยหัวใจเดียวกัน” 

2. ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู ้อำานวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “ครองแผ่นดินจีน: พรรค ผู้นำา 
อำานาจรัฐ”

3. Prof. Dr. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำานวยการ
ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยายหัวข้อ 
“เจาะลึกเศรษฐกิจมังกร ผลกระทบต่อไทยและอาเซียน” 

4. อาจารย์กนิษฐา ลีลามณี นักวิชาการอิสระ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายหัวข้อ “มองจีน  
Gen ใหม่ เข้าใจสังคม-วัฒนธรรมจีน” 

CAS นำาสื่อมวลชนศึกษาดูงาน Haier Thailand

.....................................................................................

เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2559 มร.หยาง เสีย้วหลนิ ประธานกรรมการ
บริหาร กลุ ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย ให้เกียรติต้อนรับ  
คณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรมใน “โครงการพัฒนาผู้สื่อข่าวไทย
ก้าวไกลสู่จีน-อาเซียน” จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

จากจุดเริ่มต้นในการควบรวมกิจการโรงงานซันโยเมื่อปี 2550 ใช้
เวลาไม่ถึง 10 ปี กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย ได้กลายเป็นฐาน
การผลิตในอาเซียน พร้อมทั้งมีฝ่าย R&D และ Trading Company 
ของตัวเอง ซึ่งถือเป็นไฮเออร์นอกประเทศจีนแห่งแรกที่มีครบทั้ง 3 
ส่วนในหนึ่งเดียว กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทยเน้นผลิตสินค้า
หลัก 4 ประเภท คือ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้
แช่ โดยมีกำาลังการผลิตรวม 1,500,000 หน่วยต่อปี แบ่งเป็น ตู้เย็น 
1,000,000 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 300,000 ชุด เครื่องซักผ้า 
150,000 เครื่อง และตู้แช่ 50,000 เครื่อง สินค้าท่ีผลิตได้ 40% 
จำาหน่ายในไทย อกี 60% ส่งออกไปทัว่โลก โดยมตีลาดสำาคัญ ได้แก่ 
ญี่ปุ่น เวเนซุเอลา อิตาลี ฝรั่งเศส และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัท
ไฮเออร์ ประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างโมเดลการลงทุนของบรรษัท
ข้ามชาติจีนที่อาศัยไทยเป็นฐานผลิตส่งออกไปยังอาเซียนและ 
ท่ัวโลก โดยซือ้ควบรวมกิจการท้องถิน่เพือ่เตบิโตและต่อยอดสู่สากล 
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