รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การพัฒนาความสัมพันธกบั สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ

จัดทําโดย นายเศรษฐพันธ กระจางวงษ
รหัส 8044

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ป 2559
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนาความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

จัดทําโดย นายเศรษฐพันธ กระจางวงษ
รหัส 8044

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ป 2559
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(ดร. ธีวินท สุพุทธิกุล)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท.)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในปจจุบัน นานาประเทศตางตระหนักดีวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญใน
การนําพาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางในโลกไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ประเทศตางๆ จึง
หันมาดําเนินความสัมพันธเชิงการทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) มากขึ้น ปจจุบัน จีนเปน
ประเทศที่ไดมีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมหลายแขนง และเปนมิตรประเทศที่
สําคัญที่สุดประเทศหนึ่งของไทย จึงควรมีการศึกษาวางแผนพัฒนาความสัมพันธใหเปนระบบและมี
แผนรองรับมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจัดวา เปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่มี
ประโยชนหลากหลายในการประยุกตใชในการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศ เชนการวางผังเมือง
การวางแผนเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การติดตามและเผา
ระวังภัยพิบัติธรรมชาติ จึงไดมีการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางพัฒนาความสัมพันธไทยกับจีนใน
ดานเทคโนโลยีอวกาศ
ผลของการศึกษาในเชิงความสัมพันธระหวางประเทศ พบวา การแสวงหาความจีนและไทย
ในดานเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ซึ่งเปนสาขาที่มีประเด็นดานความมั่นคงเกี่ยวของดวยนัน้
เปนสาขาที่มีโ อกาสพัฒ นาไดม ากจากพื้นฐานความสัม พันธท างการเมืองที่แนนแฟน ทื่ทําใหจีน
คอนขางเปดในการพัฒ นาความรวมมือในมิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศไทย
ซึ่งเปนมิตรประเทศในอาเซียนที่ใกลชิดที่ไมมีความขัดแยงใดๆ สําหรับในดานเศรษฐกิจ จีนก็ตองการ
ขยายการคาการลงทุนผานระบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่เนนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และขยายชอง
ทางการพาณิชยผานระบบสารสนเทศมากขึ้นเพื่อรองรับตลาดที่มีขนาดใหญมากของจีน และในดาน
สังคมและวัฒนธรรม ไทยเปนประเทศที่เปดรับวัฒนธรรมของตางชาติไดดี และสามารถผสมกลมกลืน
กับชาวจีนไดงาย ทําใหความไววางใจในการเจรจาหารือความรวมมือกันมีความคลองตัวและประสบ
ผลสําเร็จไดมาก และอยูในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เมื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของมิติความรวมมือดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยอาศัยการวิเคราะห SWOT พบวาสถานการณและเงื่อนไขในการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีนมี จุดแข็ง ประกอบดวยไทยและจีนมีกรอบความรวมมือ
รองรับที่ชัดเจน และมีการระบุสาขาเทคโนโลยีอวกาศใหเปนสาขาสําคัญสาขาหนึ่ง เทคโนโลยีของจีน
มีความกาวล้ําทันสมัย และแกไขขอจํากัดเดิมของเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก และมีราคาที่ถูกกวา
รวมทั้ง ไทยมีองคก รหลักรับผิดชอบดานกิจการอวกาศองคก รเดียวที่บูร ณาการงานดานอวกาศไว
จุดออน ประกอบดวย กรอบความรวมมือที่เปนรูปธรรมยังเนนหนักไปในดานการวิชาการมากกวาการ
ประยุกตใช องคกรที่เกี่ยวของและใชประโยชนยังมีนอย มีขอจํากัดในความรูภาษาจีน รวมทั้งขาด
ตัวแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรประจําในพื้นที่เพื่อหารือกับฝายจีนซึ่งเนนสายสัมพันธสวนบุคคล
ในมิติดานโอกาส ความสัมพันธฉันมิตรที่ไทยมีกับจีนมายาวนานประกอบกับสถานการณความตึงเครียด
ระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน ยิ่งทําใหจีนเห็นความสําคัญของไทยและตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาทาทายรวมกัน ในขณะที่อุปสรรค ประกอบดวยความไมเสถียรใน
แบบแผนการปฏิสัมพันธกับจีน ที่มีการผสมผสานระหวางแบบแผนทางการกับการเจรจานอกระบบ
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รวมทั้ง ไทยตองคํานึง ถึงการรัก ษาความสมดุล ในความสัม พันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ
มหาอํานาจอื่น ตลอดจนการที่ป ระชาชนในภูมิภาคเอเชียยัง เนนใหความสนใจการคาการลงทุน
มากกวาการพัฒนาเทคโนโลยี
ปจ จุบันนี้ จึง สรุป ไดวา มีเงื่อนไขสถานการณที่เหมาะสมหลายอยางที่ไทยสง เสริมการ
พัฒนาความสัมพันธในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับจีน ทั้งจากบรรยากาศการเมืองระหวาง
ประเทศ สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันของทั้งสองประเทศ ความใกลชิดในดานภูมิศาสตรและการ
คมนาคมขนสง การสรางกรอบความรวมมือโดยตรงระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรของสองประเทศ
และการที่ประเทศไทยเริ่มตนพัฒนาภารกิจดานอวกาศไวที่สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดกลไกที่มองภาพรวมไดอยางมีบูรณาการ
และสามารถขยายไดอยางเปนระบบตอไป
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการสงเสริมใหมีการเรียนการสอน การฝกอบรม การ
จัดสรรทุน และการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร ใหมีองคความรูดานภาษาจีนและทัศนคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีนใหมากขึ้น ควรมีการผลักดันความรวมมือระหวางรัฐ-รัฐ รัฐ-เอกชน
และเอกชน-เอกชน ในการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีร ะหว าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนขนาดใหญที่มีแหลงทุนและเครือขายพรอม โดยเนนการใชประโยชนในเชิงพาณิชยที่เปน
แรงจูงใจเพื่อผลประโยชนของภาคเอกชนเหลานั้นดวย สําหรับขอเสนอในดานการดําเนินงาน เห็น
ควรมีการสงเสริมการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวงตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของในมิติ
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศกับจีนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความชัดเจน
และเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งผนึกกําลังในการเจรจากับฝายจีนใหไดประโยชนจากความรวมมือมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสรางแรงจูงใจตางๆ อาทิ มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการนําเขาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่เปนนวัตกรรมที่สามารถนําพาการบรรลุเปาหมายของ SDGs ไดโดยใชทรัพยากรที่นอยลง
การตั้งคณะอนุกรรมการบัญญัติและจัดทําอภิธานศัพทเทคนิควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย-จีนอังกฤษ ตลอดจนเพิ่มบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือเจรจาและสรางเครือขายความสัมพันธดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับจีนโดยตรงตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การพัฒนาความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สําเร็จลงดวยคําแนะนํา ความกรุณา และการใหคําปรึกษา
ในการจัดทํารายงานทุกขั้นตอนอยางดียิ่ง จากคณาจารยที่ปรึก ษาทั้ง สามทานไดแก ทานอาจารย
ดร. ธี วิ น ท สุ พุ ท ธิ กุ ล อาจารย ที่ ป รึ ก ษาหลั ก เอกอั ค รราชทู ต อุ ม เมาลานนท และผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา ซึ่งผูศึกษาตองแสดงความขอบคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้ นอกจากนั้น
ยังตองขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. เขียน ธีระวิทย อาจารยผูประสิทธิประสาทความรู
ดานจีนศึกษาใหกับผูศึกษาและยังชวยใหคําแนะนําการทํางานที่เกี่ยวของกับจีนมาโดยตลอด และ
ศาสตราจารย ดร. ไพรั ช ธั ชยพงศ อดีต ปลั ดกระทรวงวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ผู บ ริ ห าร
กระทรวงวิทยาศาสตรที่ไดใหขอคิดเห็นและวิสัยทัศนในดานความสัมพันธดานวิทยาศาสตรที่ไทยควร
มีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูศึกษาใครขอขอบคุณ รศ.ดร. วีระพงษ แพสุวรรณ ทานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญ ประเสริฐ ทานรองปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายอลงกรณ เหลางาม ทานผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนใหเขา
รับการฝกอบรมในหลักสูตรนี้ ตลอดจนเพื่อนรวมงานในสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศ
สัมพันธ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดทุมเทการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบในชวงที่
ผูศึกษาเขารับการฝกอบรม ทําใหภารกิจตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี
นอกจากนี้ ผูศึกษาใครขอขอบคุณ คุณภัทรรัตน หงสทอง ผูอํานวยการสถาบันเทวะวงศ
วโรปการ และเจา หน าที่ ส ถาบั นฯ ทุก ทา น ที่ร วมจัด หลัก สูต รนั ก บริห ารการทูต ที่มี คุณ คา ยิ่ง นี้
โดยเฉพาะ คุณชไมพร ตันติเวสส คุณพรสุข ศานติกรถาวร คุณชรินทร สายพชร คุณนิตยา สุพงศพาณิช ที่ไดดูแล ชวยเหลือประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการศึกษา และการจัดทํารายงาน
การศึกษาสวนบุคคลเปนอยางดี รวมทั้งเพื่อนรวมหลักสูตร นบท. 8 หลายทานที่เปนทั้งกําลังใจและ
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
สุดทายนี้ ตองขอขอบคุณคุณพอคุณแม ผูมีพระคุณสูงสุดที่ไดใหกําเนิด ใหความอบอุนและ
โอกาสทางการศึกษาตอผูศึกษามาโดยตลอด และคุณสุไร กระจางวงษ ภรรยาของผูศึกษา และบุตร
ทั้งสาม ไดแก ด.ญ.เนื้อบุญญ ด.ญ.เฉกรัตน และ ด.ช.ณัฐธัมม กระจางวงษ ที่คอยเปนกําลังใจใหกับผู
ศึกษาทั้งในชีวิตการทํางานและการเรียน จนผูศึกษาสามารถประกอบกิจในการทํางาน เลาเรียน และ
ทําความดี ไดอยางเขมแข็งตลอดมา
เศรษฐพันธ กระจางวงษ
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและคําถามการศึกษา
1.1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตชวงทศวรรษ 2540 เปนตนมา สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
และไดกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจชาติห นึ่งของโลก พัฒนาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
กาวหนาอยางมากของจีน ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานสําคัญที่มีความใกลชิดทั้งทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม และเปนมหามิตรสําคัญมาตลอดทั้งในชวงสมัยสงครามเย็น และในสถานการณปจจุบันที่
จีนเองเริ่มมีการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนเกิดความลอแหลมกับประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศ จีนและไทยยังคงรักษาความเปนมิตรประเทศไวไดอยางดี
และตอเนื่อง ผานความสัมพันธหลายระดับตั้งแตระดับพระราชวงศ ระดับรัฐบาล บรรษัทภาคเอกชน
และประชาชนโดยทั่วไป ความสัมพันธที่แนนแฟน ไดเปดโอกาสใหจีนคอนขางเปดในการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาความรวมมือในมิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศไทย ทั้งในดาน
เทคโนโลยี ก ารแพทย แ ละสาธารณสุ ข เทคโนโลยี พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น พลั ง งานทดแทน และ
ประสิท ธิภาพการใชพลัง งาน เทคโนโลยีร ถไฟและระบบราง เทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก
เทคโนโลยีท างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแปรรูป สมัยใหม ตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรศึกษาแนวทางที่จะเปดรับและ
แลกเปลี่ยนถายทอดความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับจีนอยางเปน
ระบบมากขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติทางลบของสังคมไทยที่เคยมีตอ วทน. ของจีน
ภายใตคําแถลงนโยบายปจจุบันของรัฐบาล ตอสถาบันนิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวัน
ศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ขอ 8 วาดวยการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจ ากวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒ นา และนวัต กรรม 1 จึง ไดม อบหมายใหก ระทรวงวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ยายมิติการดําเนินงานจากกระทรวงที่สังกัดกลุมภารกิจดานสังคม มาเปนกลุมภารกิจดาน
เศรษฐกิจ เพื่อใหก ระทรวงวิท ยาศาสตรฯ มีบ ทบาทในการสง เสริม ศัก ยภาพในการแขง ขันดา น
เศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดยแนวทางที่จะ
นํา ไปสู ก ารพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อ ยา งรวดเร็ ว จํ า เป น ที่ จ ะตอ งมี ก ารขยาย
ความสัมพันธและความรวมมือในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้นดวย
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่กําลังพัฒนาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมา
1

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 12 กันยายน 2557
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2557), หนา 14-15.

2
ถวงดุลกับการพึ่งพิงดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนา
ตะวันตก ที่บางครั้งก็มีนโยบายที่ตําหนิรัฐบาลไทย ตลอดจนเพื่อไทยมีตัวเลือกใหมในการเขาถึงโอกาส
ในการนําวิทยาการที่กาวหนาและราคาไมสูง มาใชป ระโยชน ดัง นั้น กระทรวงวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจึง ควรมีการศึกษาแนวทางดําเนินความสัม พันธกับจีนในสาขาดาน วทน. ที่สําคัญเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรที่จะแสวงหาความรวมมือในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจีนกําลังมีการ
พัฒ นาที่รุ ดหนา อาทิ เทคโนโลยีด านการเกษตร ด านการแพทย ดา นพลัง งาน ดานการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐาน คมนาคมขนสง ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง อยางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ที่จีนมีความกาวหนาอยางโดดเดน ไมวาจะเปนการพัฒนาจรวดขนสงดาวเทียม การสงดาวเทียม
โทรคมนาคม ดาวเทียมสํารวจโลก การสงสถานีอวกาศ การสงยานอวกาศพรอมมนุษย ไปจนถึงการ
สงยานอวกาศสํารวจดวงจันทร เปนตน
ดังนัน้ การศึกษาในที่นี้ จึงจะขอเลือกวิเคราะหในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ
กับจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเปนเทคโนโลยีดานกายภาพขั้นสูงสุดในบรรดา
เทคโนโลยีตางๆ ที่มีอยูในโลกปจจุบัน ซึ่งในระยะยาวประเทศไทยมีความตองการพัฒนาและขยายขีด
ความสามารถดานอวกาศของตนเอง หากแตยังไมไดมีการระบุไวชัดเจนใหเปนสาขาสําคัญในรางแผน
ยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ที่มีอยู 12 สาขา2 อาทิ นวัตกรรมอาหาร ยานยนต
สมัยใหม อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน รวมทั้งไมมีระบุไวในแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2559-2562)
ซึ่งเปนแผนงานดานการตางประเทศฉบับปจจุบันของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งระบุ
สาขาความรวมมือสําคัญไว 8 สาขา ประกอบดวยกลุมยุทธศาสตรหลัก 4 กลุม ไดแก อาหารและ
เทคโนโลยีเกษตร พลังงาน ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส และกลุมประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น
ไดแก ระบบราง สเต็มศึกษา ฐานชีวภาพ และสังคมสูงวัย3
1.1.2 คําถามการศึกษา
ประเด็นที่นาสนใจที่นาจะไดมีการศึกษาวิเคราะหในที่นี้ จึงประกอบดวยคําถาม
การศึกษา ไดแก
1) ประเทศมหาอํานาจอยางจีน จะเปดโอกาสใหไทยแสวงหาประโยชนจากการ
พัฒนาความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไดมากนอยเพียงใด
2) ไทยจะมีโอกาสไดประโยชนจากการพัฒนาความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศกับจีนอยางไร และยังคงมีอุปสรรคอะไรบางและไดมีแนวทางแกไขอยางไรบาง
3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรมีแนวทางในระยะยาวในการสงเสริม
และพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับจีนอยางไร
2

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ, รางแผนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร พ.ศ. 2560-2564 (กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2558), หนา 18-25.
3
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2562 (สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559), หนา 4-8.

3
1.1.3 สมมุติฐาน
จากคําถามการศึกษาดังกลาว ประเด็นการตอบคําถามการศึกษาที่สําคัญ จึงไดแก
1) จีนในฐานะประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน ตองการสงเสริมบทบาทใหตนเปนที่
ยอมรับในประชาคมระหวางประเทศผานการพัฒนาความรวมมือ และการใหความชวยเหลือตางๆ
รวมทั้งการถายทอด วทน. ใหกับมิตรประเทศ ดังนั้น ไทยในฐานะที่เปนประเทศเพื่อนบานที่ไมมีความ
ขัด แย ง ในมิติ ใ ดๆ กั บ จีน จึ ง เป นประเทศที่ จีน พร อ มที่ จ ะส ง เสริ ม และพั ฒ นาความร วมมื อด ว ย
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ที่มีพลานุภาพ
ทั้งในดานการเมืองและการทหาร เพื่อแสดงนัยของการผนึกกําลังกับมิตรประเทศในหวงอวกาศสวนนอก
(outer space) ในดานเศรษฐกิจสําหรับการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการ
วางแผนการจัดการตางๆ และในดานสัง คม เพื่อเชื่อมตอการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร
2) ความรวมมือทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะทําใหไทยไดประโยชนหลายดานจากการพัฒนาความรวมมือดังกลาว อาทิเทคโนโลยี
ของจีนเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีราคาถูกโดยเปรียบเทียบ การจัดสงอะไหลและการซอมบํารุง
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและจัดสงผูชวยชาญมาดูแลและเพิ่มขีดความสามารถ (capacity building)
ใหกับไทยสามารถทําไดสะดวกรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันก็ยังมีอุปสรรคหลายๆ ดาน อาทิ ขอจํากัด
ดานภาษาซึ่งจีนใชภาษาจีนเปนภาษาหลักในการสื่อสาร และนักวิทยาศาสตรไทยที่มีอยูสวนใหญจบ
จากประเทศตะวัน ตกและไมคุนเคยกับภาษาและวัฒนธรรมจีนและไมมีเ ครือขายพื้นฐานเดิม กับ
นักวิทยาศาสตรจีนเทาที่ควร
3) กระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย ซึ่ง มีภารกิจ โดยตรงในการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติ โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics and Space Development Agency-GISTDA) องคการมหาชน
ทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจการดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติ จึง
ควรมีการจัดทําแนวทางพัฒนาความสัมพันธกับจีนในมิติดังกลาวโดยเฉพาะ อาทิ มีการศึกษาตัวเลือก
ดานเทคโนโลยีของจีน อยางเต็มที่ พรอมทั้งมีก ารจัดเตรียมบุคลากรดานวิทยาศาสตรที่มีความรู
ภาษาจีนและคุนเคยกับวัฒนธรรมของจีน มาเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาในดานอวกาศ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษา ความสัม พั น ธ ท วิ ภ าคีร ะหวา งไทยกั บ จี นในด านวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือทางการทูต การพัฒนาและแกไขปญหารวมกัน และประมวลเทคโนโลยี
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศของจีนที่มีการพัฒนาอยู ที่ทําหนาที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาความ
รวมมือในมิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน
1.2.2 เพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของไทย โดยเฉพาะโครงสรางและการดําเนินงาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตลอดจนวิเคราะหหาปจจัยดานโอกาสและอุปสรรค ที่เกี่ยวของ การดําเนินความรวมมือกับจีนในมิติ
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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1.2.3 เพื่อวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับจีน
ที่ควรจะเปน พรอมกับจัดขอเสนอแนะแนวทางดําเนินความสัมพันธกับจีน ในดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธแ ละแสวงหาความรวมมือที่เปน
ประโยชนตอไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มุงเนนศึกษาวิเคราะหเหตุปจจัยการดําเนินความสัมพันธทวิภาคี
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยศึกษา
เฉพาะดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่ง เปนภารกิจ ในความรับผิดชอบของกระทรวง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และการสํารวจศักยภาพดานเทคโนโลยีอวกาศของจีนในดานตางๆ ที่
ไทยไดดําเนินการไปแลวและที่จะสามารถพัฒนาความรวมมือตอไปได โดยจะนํามาวิเคราะหถึงจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถแนะแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร การ
พัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจีน ในดานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศไดอยางมีระบบตอไป
1.3.2 แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาในที่นี้ จะใชแนวคิดทฤษฎี 2 กรอบ มาเปนกรอบความคิดในการศึกษา
ประกอบดวย
1) ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัย (Interdependence Theory) ซึ่ง จะใชประเมินมิติ
ความสัมพันธดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีน ทั้งในดานนโยบายตางประเทศ และ
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
2) การวิเคราะหแบบ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งจะใชประเมินจุดแข็งจุดออน
โอกาสและอุป สรรคในแงมุ ม ต างๆ สํ าหรับ การพัฒ นาความร วมมือ ดา นเทคโนโลยีอ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศกับจีน
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา (research methodology)
การศึกษาในที่นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) โดยอาศัยการ
วิเคราะหขอมูล 2 ลักษณะ ไดแก
1) ขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของหนวยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานที่มีภารกิจดาน
การตางประเทศที่ทํางานพัฒนาความรวมมือกับจีน
2) ขอมูลทุติยภูมิ ที่ไดจากการศึกษาเอกสารตางๆ เกี่ยวกับนโยบายและศักยภาพ
ในดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานอวกาศ และภูมิส ารสนเทศของจีน โดยเฉพาะขอมูลจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน ซึ่งมีภารกิจดูแลครอบคลุมองคกรดานอวกาศ ทั้งใน
สวนกลางและในภูมิภาคตามมณฑลตางๆ
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1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ประเทศไทยมีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1.4.2 เป น ฐานข อ มู ล สํ า หรั บ ใช ใ นการปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ แนวทางการดําเนินงานดานการทูต
วิทยาศาสตรของไทยไดอยางเหมาะสมในโอกาสตอไป
1.5 นิยามศัพท
เทคโนโลยีอวกาศ-เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสงดาวเทียมประเภทตางๆ เพื่อการสื่อสาร
การสํารวจอวกาศ การสํารวจโลกโดยใชดาวเทียม การติดตั้งสถานีอวกาศ การสํารวจดาวดวงอื่น การ
สงมนุษยไปอวกาศ
ภูมิสารสนเทศ-ขอมูลวาดวยธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร และลักษณะทางกายภาพของโลก ที่
ปรากฏออกมาเปนแผนที่ ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูลสํารวจระยะไกล และขอมูลพิกัด
ภูมิศาสตร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)-หนวยงานประเภทองคการ
มหาชน เทียบเทาระดับกรม ภายใตกํากับ ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีวิสัยทัศน
องคกรวา “นําคุณคาจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอยางยั่งยืน” (Delivering Value from Space) และ
มีเ ปาประสงคเพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศใหเปนความรูไรพรมแดนเพื่อเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ มีหนาที่เปนหนวยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การ
สรางโครงสรางพื้นฐาน และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เชนระบบดาวเทียมสํารวจทรัพยากร การ
พัฒนาซอฟตแวร การพัฒนาบุคลากรดานอวกาศ การพัฒนาเครือขายความรวมมือตลอดจนการ
ใหบริการขอมูลและใหคําปรึกษาเทคโนโลยีอวกาศในทางสันติ เชนการผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห
จัดทําฐานขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
การศึกษาการพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน ในมิติดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คอนขาง
เปนเรื่องแปลกใหม เพราะในการศึก ษาความสัม พันธไทยกับ จีนตลอดระยะเวลา 40 ป ของการ
สถาปนาความสัม พันธทางการทูต การศึกษาวิจัยจํานวนมากที่เ กี่ยวกับ จีนนั้นเนนหนัก ไปในดาน
การคาและวัฒ นธรรม เพราะในขณะนั้น ไมวาจะเปนนโยบายของรัฐบาล และความสัมพันธระดับ
ภาคเอกชน ประชาชน นัก เรียนนัก ศึก ษา ไมมีความสนใจและความเชื่อมั่นในวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจีน เหมือนกับที่มีตอประเทศตะวันตกและญี่ปุน โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ใชในการ
พัฒ นาอุตสาหกรรมขนาดใหญ โครงสรา งพื้น ฐาน ยานยนตขนสง ทั้ ง ทางบก ทางน้ํา ตลอดจน
เทคโนโลยีอวกาศที่ถือวาเปนเรื่องที่ไกลตัวสําหรับคนไทย
ในสถานการณปจจุบัน ภัยคุกคามความมัน่ คงหลักหาไดมีสาเหตุมาจากความขัดแยงกันทาง
การเมือง และการใชกําลังทหารเขาตอสูทําลายลางกันอยางเชนในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 แตโจทย
ของปญ หาความมั่นคงกลับ เกี่ยวของกับการเกิดภัยพิบัติที่มีสาเหตุจากการที่ม นุษยไดทําลายและ
เบียดเบียนธรรมชาติ จนกอใหเกิดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมมากมาย อาทิ ภัยพิบัติที่เปนผลมาก
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแหงแลง อุทกภัย วาตภัย และโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา และ
วิกฤตการณดานพลังงาน ซึ่งเปนปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบแบบขามพรมแดนของรัฐ ซึ่งทุกประเทศ
ตองชวยกันแกไข และการแกไขที่มีประสิทธิภาพก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ชวยควบคุม
ผลกระทบ ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งตรวจวัดและติดตามดูแล อาทิ เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ซึ่งแตกอนไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปาหมายสรางขอไดเปรียบทางการทหาร แต
ปจ จุบันไดรับการประยุก ตใชในภารกิจดานการสอดสองดูแลความมั่นคงของโลกและการจัดการ
ภัยพิบัติมากขึ้น เชนเดียวกับที่ อดีตนักการทูตชาวแคนาที่มชี ื่อเสียงอยาง Daryl Copeland ไดเขียน
ไวในบทความวาดวยการทูตวิทยาศาสตรในยุคโลกาภิวัตนวา “ในที่สุด วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จะกลายเปนแสงสวางที่มาสองทางใหกับโลกยุคโลกาภิวัตน ซึ่งจะกลายเปนปจจัยสําคัญใหประเทศ
ตางๆ ตองหันหนาเขามารวมมือกันทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี”4
ในมิติความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบันจึงมีปจจัยเหนี่ยวนําความสัมพันธไทย-จีน ใน
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศไดเ ป นอยางดี เนื่องจากจีนตองการขยายอิท ธิพลทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาค พรอมกับการรวมกับประชาคมโลกในการแกไขปญหา
ทาทายตางๆ ในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความหวาดระแวงจีนมากขึ้นโดยเฉพาะจาก
4

Daryl Copeland, Guerrilla Diplomacy, Rethinking International Relations (Boulder: Lynne Rienner
Publishers, 2009), p. 22.
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ปญหาหมูเกาะในทะเลจีนใต จีนจึงมุงรัก ษาความสัมพันธอันดีกับไทยเพื่อรักษาเขตอิทธิพลทั้งบน
พื้นดินและหวงอวกาศ และถวงดุลอํานาจกับสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงพยายามรักษาอิทธิพลไวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป
ความพยายามที่จะพัฒนาดาน วทน. ของจีนใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของจีนในดาน
ตางๆ ในชวงเริ่มคริสตศตวรรษที่ 21 ไดพิสูจนศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของจีนใน
ขณะเดียวกันใหเปนที่ประจักษ ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ อาทิ ระบบทางดวน
เชื่อมมณฑล ระบบรถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร เทคโนโลยีการแพทยและ
สุขภาพ จนถึงเทคโนโลยีอวกาศ ที่พัฒนาไปจนสามารถสงยานอวกาศไปสํารวจดวงจันทร ในขณะที่
ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการพนจากสถานะของประเทศที่มีรายไดปานกลาง
และตองการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ใหเปนประเทศชั้นนํา โดยเฉพาะเมื่อเขาสูยุค
การรวมตัวประชาคมอาเซียนเมื่อปลายป 2558 ที่มีการเปดเสรีกับประเทศภูมิภาค รัฐบาลไทยจึงได
ตระหนัก วา การจะเพิ่ม ขีดความสามารถและศัก ยภาพในการแขง ขัน ตอ งใช วิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เปนเครื่องมือสําคัญในการชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพึ่งพาจีนในดาน
วิทยาศาสตร จึงกลายเปนทางเลือกใหมอันทรงพลานุภาพ ที่จะชวยใหประเทศไทยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการเปนประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความกาวหนาและยืนยันสถานะของการเปนผูนํา
ในภูมิภาคได โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเ ปนองคกรภาครัฐที่สําคัญ ที่จะผลักดัน
นโยบายดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ จีน ซึ่ง ในการศึก ษานี้ จะมุง ไปยัง ความรวมมือดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยีขั้นสูงสุดประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ
การศึ ก ษาในที่ นี้ จะใช แ นวคิ ด ทฤษฎี 2 กรอบ มาเป น กรอบความคิ ด ในการศึ ก ษา
ประกอบดวย 1) ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศวาดวยการพึ่งพาอาศัย (Interdependence
Theory) เพื่อใชวิเคราะหปจจัยความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับจีน และศึกษาความสอดคลองใน
นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ และความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางไทยจีน ที่
จะเปนปจจัยสงเสริมหรือขัดขวางการพึ่งพาอาศัยในดานเทคโนโลยีระหวางกัน เพื่อนํามาวิเคราะหหา
คําตอบใหกับแนวทางพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางไทยและจีนในดาน
อวกาศและภูมิสาร สนเทศ และ 2) แนวคิดวาดวยการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) เพื่อใช
วิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของจีนมา
พัฒนาศักยภาพในดานดังกลาวของประเทศไทย โดยเฉพาะการมองผานองคกรราชการหลักของไทยที่
รับผิดชอบภารกิจดังกลาว ซึ่งหมายถึงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (สทอภ.) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานเดียวใน
ปจจุบัน ที่รับผิดชอบในการพัฒนาความรวมมือในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับนานา
ประเทศ
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีการพึ่งพาอาศัย (Interdependence Theory)
ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประเทศ ที่เกิดขึ้นไปคูขนานกับการแผขยายอํานาจและการ
ถวงดุลอํานาจทางการเมืองการทหารในยุคสงครามเย็น และตอมา สถานการณความสัมพันธระหวาง

8
ประเทศหลังยุคสิ้นสุดสงครามเย็นในปลายศตวรรษที่ 20 ที่รัฐตางๆ ที่เ คยมีความขัดแยงกันทาง
การเมืองไดเปดความรวมมือกัน ไดทําการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางประเทศสะทอนความ
ชั ด เจนของแนวคิ ด ทฤษฎี นี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และกลายเป น แนวคิ ด ทฤษฎี สํ า คั ญ ในการอธิ บ ายมิ ติ
ความสัมพันธระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตน
โรเบิรต โคเฮน (Robert Keohane) และโจเซฟ ไน (Joseph Nye) นักทฤษฎีที่มี
ชื่อเสียงในแนวคิดทฤษฎี ก ารพึ่ง พาอาศั ย ไดเ สนอลัก ษณะของแนวคิด เกี่ย วกับ การพึ่ง พาซึ่ ง ให
ความสําคัญ ในประเด็นเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคง โดยมีแนวคิดสําคัญวา เนื่องจากการที่
ประเทศตางๆ ไมมีปจจัยเพียงพอสําหรับการตอบสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่ง จึงไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคไดสําเร็จหากปราศจากความรวมมือกับอีกประเทศหนึ่งหรือกลุมประเทศ และการ
พึ่งพาอาศัยกันจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อสังคมนั้นๆ กลายเปนสังคมอุตสาหกรรมและมีการทําให
ทันสมัย ยิ่งกวานั้นเมื่อกระบวนการดังกลาวเพิ่มขึ้น วิถีท างที่จ ะเขาสูตลาดเปนสิ่ง จําเปนเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จและรักษาความเจริญทางเศรษฐกิจเอาไว เชน ระบบการคา (Trade System) เปน
ตัวอยางรูปแบบของ กระบวนการการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ และความรวมมือในดานอื่นๆ โดย
มีสูตรในการอธิบายวา หากอัตราสวนของการคากับตางประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
(GDP) ขยายตัวขึ้นเทาไร ยอมหมายความวารัฐพึ่งพากับประเทศนั้นมากขึ้น5
นอกจากนี้ “การพึ่งพาอาศัยกัน” ยังหมายรวมถึง ความออนไหวตอผลกระทบ
ระหวางกัน (sensitivity) อยางนอยในระยะใดระยะหนึ่ง และคําวา “การพึ่งพาอาศัยกัน” ยังเปนไป
ในลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (mutual dependence) โดยมีส าเหตุจากความจําเปนของ
สถานการณทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ที่ทําใหแตล ะฝายตองแสวงหาความรวมมือ ความ
ชวยเหลือพึ่งพาระหวางประเทศซึ่งกันและกัน
Keohane & Nye ยัง ได อ ธิบ ายผลที่ เ กิ ดขึ้ น จากการพึ่ ง พาอาศั ย กัน ไว ว า
ความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกันนี้จะกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระหวางประเทศตางๆ
จนเกิดเปนการพึ่งพาที่ซับซอน (complex interdependence) ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีจน
นําไปสูความรวมมือระดับภูมิภาค ซึ่งผลจากการพึ่งพาอาศัยจะกอใหเกิดผลสําคัญดังตอไปนี้
1) การพึ่งพาอาศัยจะกอใหเกิดความความสัมพันธที่ซับซอน ลักษณะสําคัญคือ
ความสัมพันธที่ซับซอนทางเศรษฐกิจผานชองทางเลือกที่หลากหลาย เกิดการเปลี่ยนนโยบายของแตละ
ประเทศ เพื่อใหส อดคลองกับ ลําดับของความสําคัญและการแกไขปญ หา ทั้ง นี้แสนยานุภาพทาง
การทหารจะมิใชเครื่องมือที่ไดผลในการดําเนินนโยบายตางประเทศอีกตอไป
2) ระดับ การพึ่งพาอาศัยที่เพิ่มมากขึ้นจะลดอํานาจผูกขาดของรัฐบาลลง และ
ดําเนินความรวมมือตามกฎระเบียบ ขอตกลงระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น การลดอํานาจการผูกขาด
ของตนเองลง เพื่อแลกเปลี่ยนกับปจจัยทีจะสนับสนุนความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
3) รัฐมิใชตัวแสดงที่สําคัญเพียงหนึ่งเดียวในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ
อีกตอไป ตัวแสดงอื่นๆ เชน บรรษัทขามชาติ องคการระหวางประเทศ จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
5

Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Power and Interdependence (Little: Brown and Company,
1997), p. 25.
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นอกจากนี้ผลประโยชนแหงชาติจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น แปรผันไปตามการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
และการมีผลประโยชนรวมกัน
4) การพึ่งพาอาศัยจะนําไปสูการพัฒนาที่ทันสมัย ซึ่งจะทําใหเกิดผลตอเนื่องคือ
การพึ่งพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น6
เปาหมายแรกของการพึ่ง พากันนั้น มุงเนนไปยังการสรางความเจริญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งตามกรอบการวิเคราะหความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบื้องตน ก็มาจากการพิจารณา
ตัวเลขของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ และมูลคาการคา แตในความเปนจริงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน และรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน ตองอาศัยอุตสาหกรรมเปนตัวนํา และ
เนนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อสรางเสริมศักยภาพในการจัดการ การผลิต
และพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มปริมาณการผลิต7 ดวยเหตุนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนตัวแปร
สําคัญในการเปนปจจัยเหนี่ยวนําการพึ่งพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี สู ง กว า ไปยั ง ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ต่ํ า กว า
กระบวนการถายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ไมเพียงแตจะชวยประเทศผูรับเทานั้น แตยังเอื้อ
ประโยชนตอประเทศผูให ใหมีความกาวหนาในการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากการขยาย
พื้นที่ในการทดสอบ ทดลองการใชเทคโนโลยีดังกลาว และการขยายการวิจัยและการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของของแตละประเทศ ดังนั้นเมื่อการพัฒ นาแพรกระจายไปอยางทั่วถึงใน
สัง คมต า งๆ ทั่ว โลก ก็จ ะเกิ ด ปรากฏการณ ที่ เ รี ยกว า กระบวนเปลี่ ย นแปลงไปสู ภ าวะทัน สมั ย
(modernization) นอกจากนี้ยัง มองวาการเปลี่ยนแปลงสัง คมจากสัง คมเกษตรกรรมไปสูสัง คม
อุตสาหกรรมเปนสิ่ง ที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เมื่อสัง คมพัฒนามากขึ้นแลว เพราะสัง คมไมได
แยกตัวอยูอยางโดดเดี่ยวแตกลับเชื่อมโยงกันไวดวย “ระบบโลก” เมื่อสังคมเกษตรกรรมเริ่มมีการ
ติดตอสัม พันธกับ สัง คมอุตสาหกรรมหรือสัง คมสมัยใหม ยอมมีก ารเปดรับ แนวคิดของสัง คมใหม
แลวนําไปสูการพัฒนาใหเปนไปตามสังคมนั้นๆ เกิดการเปดรับเทคโนโลยี คานิยมใหม รูปแบบการ
ทํางาน รูปแบบการผลิต ตลอดไปจนถึงวิถีชีวิต8
Keohane & Nye ไดแบงความรวมมือของการพึ่งพาออกเปน 3 ระดับ ไดแก
1) ความสัม พัน ธร ะหวางรัฐต อรัฐ (interstate relations) ซึ่ง เปนการเป ด
ความสัมพันธ ที่เริ่มจากการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ที่เปดชองทางใหกับการสื่อสารและ
ไหลเวียนใหกับมิติความสัมพันธในดานตางๆ
2) ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐบาล (transgovernment relations) ซึ่ง
หมายถึง หนวยงาน/องคกรตางๆ ของรัฐ ซึ่งเปนความสัมพันธในสาขาตางๆ ที่รัฐบาลของประเทศ
คูสัมพันธเปดติดตอรวมมือกัน โดยมีโครงการที่เปนรูปธรรม
6

Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Ibid, pp. 8-9
พงษรัตนดา บุตรโต, ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับกัมพูชา ในชวง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558), หนา 32.
8
วิภาวี เอี่ยมวรเมธ, ทฤษฎีโลกาภิวัตน [ออนไลน], 2558, แหลงที่มา:
http://arts.kmutt.ac.th/ssc260/doc/global_2.doc.
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3) ความสัมพันธขามชาติ (transnational relations) ซึ่งเปนการขยายตัวของ
ความรวมมือจากรัฐสูภาคประชาชน เอกชน ผานมิติความรวมมือแลกเปลี่ยนในดานตางๆ ทีป่ ระชาชน
เอกชน หรือตัวแสดงที่นอกเหนือจากรัฐ/หนวยงานรัฐ ใชชองทางที่ไมเปนทางการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน9 ซึ่งจะเปดชองทางติดตอสัมพันธไปมาหาสู คาขาย แลกเปลี่ยน เพื่อเชื่อมโยงดึงดูดและแพร
ขยายศักยภาพของตนขามพรมแดน เพื่อกระจายปจจัยและพลังในการพัฒนารวมกัน
การพึ่งพาจะชวยใหไดมาซึ่งความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ไดงายขึ้น
จากความรวมมือ และยังไดมาซึ่งภาพลักษณของตนและพันธมิตร ตลอดจนเอกลักษณบทบาทใหม
2.1.2 แนวคิด SWOT Analysis
SWOT คือ แนวความคิดในการประเมินและวิเ คราะหสถานภาพขององคกรทั้ง
ปจ จัยภายในและภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการบริห าร การวิเคราะห SWOT ยัง เปนการ
กําหนดกรอบการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งเปาหมายไว 10 คําวา SWOT หลักการ
สําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณ ภายใน
และสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน การวิเคราะห สภาพการณ
(Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหปจจัยภายใน และวิเคราะหโอกาสอุปสรรค คือรูจักวิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมภายนอกใหชัดเจน การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในซึ่งจะชวยใหทราบถึงสถานะและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก รวมทัง้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอการพัฒนาความรวมมือ
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน จึงจะเปนการวิเคราะหสภาพเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศของจีน และโครงสรางที่เกี่ยวของดานตางๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
มีอยูในมิติดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ และโอกาสและอุป สรรคที่จ ะแสวงหาความ
รวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศกับจีนภายใตบริบทโลกและความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน ซึ่ง
จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธ
เพื่ อ พั ฒ นาความร ว มมื อ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในมิ ติ ด า นเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศของไทยกับจีน ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) S หรือ Strength หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายในที่ทําใหเกิดความเขมแข็งหรือ
เปนจุดแข็งขององคกรที่จะนําไปสูการไดเปรียบคูแขงขัน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
เชน จุดแข็ ง ดานเทคโนโลยีของจีน ความพรอมดานโครงสราง นโยบาย ดานแผนกลยุท ธ ดา น
ทรัพยากรบุคคล ดานงบประมาณของไทย ซึ่งการวิเคราะหจุดแข็งขององคกรในที่นี่ จึงหมายถึงจุดแข็ง
ของเทคโนโลยีอวกาศของจีน และจุดแข็ง ของกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเด็น
โครงสรางหนวยงาน นโยบายและแผน กลยุทธที่มีอยู รวมทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการ
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ

9

Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Power and Interdependence (Little: Brown and Company,
1997), p. 58.
10
Armstrong, M., Management Processes and Functions (London: CIPD, 1996), pp. 28-32.
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2) W หรือ Weaknesses หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายใน ที่ทําใหเกิดความออนแอ
หรือเปนจุดออน ของเทคโนโลยีอวกาศจีน และของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่อาจ
นําไปสูขอจํากัด ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะประเทศการนําเขา
เทคโนโลยีทันสมัยจากตางประเทศเพื่อมาพัฒนาศักยภาพดานอวกาศของไทย W เปนเปนปญหาหรือ
ขอบกพรองที่ตองการปรับปรุง
3) O หรือ Opportunities หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอก ที่เอื้อประโยชนให
เปนโอกาสที่ชวยสงเสริมการพัฒนางานและประโยชนที่ตนเองตองการ ซึ่งในที่นี้จะเลือกวิเคราะห
นโยบายและเทคโนโลยีดานอวกาศของจีนเปน O หลัก ในการวิเ คราะหเพื่อศึก ษาศัก ยภาพดาน
เทคโนโลยีอวกาศของจีนที่จะสามารถมาชวยพัฒนาเทคโนโยอวกาศของไทย
4) T หรือ Threats หมายถึง ปจ จัยตางๆ ภายนอก ที่เ ปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งในที่นี้ จะมีการวิเคราะหอุปสรรคที่ติด
อยูกับเทคโนโลยีอวกาศของจีน ซึ่งจะจํากัดโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนอยางเต็มที่
ดังนั้น การวิเคราะห SWOT ในที่นี้ จึงสามารถแบงออกเปนสองสวน คือสวนของ
การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน หรือปจจัยจากตัวเทคโนโลยีที่มีอยูและขององคกรที่เกี่ยวของกับโอกาส
และอุปสรรคหรือปจจัยภายนอกขององคกร ซึ่งหมายถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และบริบทแวดลอมอื่นๆ ในความสัมพันธระหวางไทยและจีน
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในมิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใชทฤษฎี
การพึ่งพาอาศัยและการวิเคราะห SWOT เปนแนวทางการศึกษาที่นิยมใชในปจจุบัน โดยในมิติของ
ประเด็นความรวมมือระหวางประเทศ หรือระดับโลก ทั้ง ในความสัมพันธพหุภาคีร ะดับโลก หรือ
องคการสหประชาชาติ ความรวมมือในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค จนถึงความสัมพันธในระดับทวิภาคี
จักริน ฉายะพงศ อดีตอธิบดีกรมพิธีการทูตและรองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ได
กระทรวงการตางประเทศ ไดศึกษาเรื่อง การจัดทํายุทธศาสตรการทูตพหุภาคี11 โดยใชแนววิเคราะห
SWOT Analysis ในรูปแบบการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธ โดยบทสรุปที่สําคัญพบวาประเทศไทยมี
จุดแข็งหลายดานที่เปนพื้นฐานของประเทศไทยประสบความสําเร็จในการทูตพหุภาคี ไดแก 1) ในดาน
สังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยมีลักษณะพื้นฐานที่มาจากวัฒนธรรมผสมผสาน มีการยอมรับความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรม/ศาสนา มีความสัมพันธอันราบรื่นในระดับดีกับประเทศมหาอํานาจและ
ประเทศสําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง และเปนปจจัยกําหนดใหแนวนโยบายตางประเทศของไทยมีแนว
สายกลาง เนนการประนีประนอมผสมผสาน และมีความยืดหยุนสูง 2) ดานเศรษฐกิจ ไทยถูกจัดวา
เปนหนึ่งในประเทศเอเชียที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับที่นาพอใจ และไทยจึง
เริ่มมีบทบาทเปนผูใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานและประเทศ
ในภูมิภาค นอกจากนั้น ไทยยัง มีบ ทบาทสําคัญ ในการรวมกอตั้ ง เวทีร ะดับ ภูมิภ าคและเปนที่ตั้ ง
11

จักริน ฉายะพงศ, "การจัดทํายุทธศาสตรการทูตพหุภาคี," รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 58 (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.,
2551), หนา 14-16.
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สํานักงานขององคการระหวางประเทศ 3) กลไกการเปนตัวแทนดานการตางประเทศ การตางประเทศ
ของไทยเปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานของรัฐบาลที่มีผลตอภารกิจที่แทรกซึมอยูในเกือบทุก
หนวยงาน ซึ่งชวยดําเนินภารกิจในการดูแลและปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีตางๆ ที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นในทุกดานและทุกสาขา
ฐมาภรณ อภิสนธิ์ ไดศึกษา การดําเนินความรวมมือของหนวยงานไทยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใ นกรอบคณะกรรมการอาเซี ย นวา ด ว ยวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี (ASEAN
Committee on Science and Technology : COST)12 เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยใชการวิเคราะห SWOT พบวา โครงการความรวมมือที่ก ระทรวงวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดมีบทบาทสําคัญในการริเริ่ม ผลักดัน และมีสวนรวมสําคัญในการดําเนินการเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการสําคัญที่มีบทบาทนําไดแก การวิจัยและการอบรม
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ไมโครอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ดานวัสดุศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แตอยางไรก็ตาม ยังมี
ปญหาและอุปสรรคหลายประการ จึงทําใหความรวมมือที่เปนรูปธรรมภายใตกรอบ ASEAN COST
ไมไดรับการผลักดันเทาที่ควร ซึ่งอุปสรรคเหลานั้นไดแก การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนโครงการ
สําคัญ ระดับความแตกตางของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียน
การขาดบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เ กี่ยวของ และรูปแบบความรวมมือเปนไปใน
แนวทางวิชาการ มากวา ที่จะนําผลการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย รวมทั้งการขาดการจัดทําแผนกลยุทธ
ในภาพรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหมูประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเสนอแนะทางแกไข
ไดแก การจัดทําแผนกลยุทธความรวมมือดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีของภูมิภาค การลงขัน
จัดสรรงบประมาณ การจัดตั้งคณะกรรมการประสานนโยบาย และการประชาสัมพันธผลงาน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ ไดศึกษา
เรื่อง ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ13 ซึ่งถือ
เปนดัชนีชี้วัดที่ใชในการเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถแตละดานของประเทศตางๆ ทั่วโลก
พบวาสาเหตุที่ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยยังไมกระเตื้องขึ้นเทาที่ควร เนื่องจากการ
ลงทุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทยยังมีคอนขางนอย รวมทั้งทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยัง ไม ไดรับ การพัฒ นาเทาที่ควร การที่รัฐบาลไทยมีนโยบายและทิศทางการพัฒ นาวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น มีการกําหนดเปาหมายชัดเจนทั้งเปาหมายดานการลงทุน
งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ตั้ ง เป า จะมี ก ารลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาร อ ยละ 1 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศภายในป 2559 โดยเอกชนมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 70 ตลอดจนการสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนรูปธรรม จะเปนทางแกไขปญหาที่สําคัญ
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คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาผูแทนราษฎร ไดรายงานผลการศึกษา
เรื่อง จะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําพาไทยสูอาเซียนไดอยางไร 14 โดยมีขอเสนอแนะสําคัญคือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนึ่งในกรอบความรวมมือ ที่ควรผลักดันใหประเทศไทยมีความริเริ่ม
และเปนผูนําของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ นับตั้งแตไทยไดริเริ่มใหมีการจัดทํา “ขอริเริ่มกระบี่”
(Krabi Initiative) เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ขอริเริ่มดังกลาวถือเปน blueprint สําคัญ ในการให
สมาชิกยึดถือเปนแนวทางพึ่งพาอาศัยกันในการการพัฒ นาขีดความสามารถทางการแขง ขัน ของ
ประเทศสมาชิกในภาพรวม และของประเทศอาเซียนในการเจรจาตอรองและรวมมือกับประเทศคู
เจรจาตางๆ อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุน เปนตน โดยไดเสนอแนะสิ่งที่ควรดําเนินการประกอบดวย 1) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของหนวยงาน 2) การพัฒนากลไกความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒ นาและสง เสริม 3) นําขอเสนอแนะขอ ริเ ริ่ม กระบี่ไปปรับ ปรุง แผนปฏิ บัติก ารอาเซียนดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับตอไป และ 4) สรางกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราย
สาขา การดํ าเนินการตามแผนปฏิบัติก ารอาเซียนด าน วทน. และแผนการจัดตั้ง ประชาสัง คมวัฒ นธรรมอาเซี ยน (ทั้ง นี้ เนื่อ งจากในขณะนั้น รัฐบาลไทยยัง จัดใหก ระทรวงวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อยูในกลุม ภารกิจกระทรวงดานสังคม และไดปรับ เปลี่ยนใหเปนกระทรวงภารกิจดาน
เศรษฐกิจในป 2558)
บทความเชิงวิชาการของเศรษฐพันธ กระจางวงษ เรื่อง เมื่อมังกรใหญหันมาพนไฟที่ไรกาซ
เรือนกระจก15 ไดวิเคราะหวาแนวนโยบายการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศของจีนจะเปลี่ยน
มาสนใจใชมิติของการทูตวิทยาศาสตรมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาประเทศจีนที่รวดเร็วในชวงสอง
ทศวรรษหลังที่เนนหนักการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและการใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหนักได
กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมจีนเองและตอโลก ตั้งแตป 2550 เปนตนมา จีนไดแซงหนาสหรัฐอเมริกา
เปนประเทศที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนลําดับหนึ่งของโลก และเปนที่จับตามองและถูก
เรียกรองจากประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ํา และกลุมประเทศหมูเกาะ ขอใหจีนมีความสวนรวมกับ
ประเทศพัฒ นาแลวในการแกไขปญ หาของโลก ซึ่งจีนเองก็เ ปนประเทศที่ จ ะไดรับผลกระทบมาก
เชนกัน และเปนประเทศที่มีความลอแหลมจากภัยพิบัติธรรมชาติสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ผลของ
สถานการณทําใหจีนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการตางประเทศ ในทิศทางของความพยายามพึ่งพา
อาศัยกับประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในการรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยการนํา
เทคโนโลยีที่จีนคิดคนไดเองหลายประเภทเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน และตองการขยายความ
รวมมือกับ ประเทศเพื่อนบาน เพื่อสง เสริม บทบาทและภาพลัก ษณของตนในฐานะของการเปน
ประเทศมหาอํานาจกําลังพัฒนาที่มีสวนรวมกับประชาคมโลกในการแกไขปญหาตางๆ และยังเพื่ อ
ปกปองเสถียรภาพในมิติดานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอมของจีนเอง
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากการสรางกรอบความคิดจากแนวคิดทฤษฎีพึ่งพาอาศัย และการวิเคราะห SWOT ซึ่งจะ
เปนเครื่องมือหลักในการศึกษาวิเคราะหในการศึกษานี้ และจากผลการสํารวจวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของที่
มีการใชแนวคิดทฤษฎีดังกลาว จึงพบแนวทางในการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการศึกษาใน 3 สวน
ไดแก
2.3.1 การใชกรอบทฤษฎีการพึ่งพาอาศัย มาวิเคราะหวาเหตุใดไทยกับจีนตองพึ่งพาอาศัย
กันในมิติความรวมมือดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ และไทยจะไดประโยชนอยางไรในการพัฒนาความรวมมือกับจีนดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
2.3.2 การใชแนวคิด SWOT Analysis มาวิเ คราะหแ นวทางและกระบวนการนํ า
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศของจีน มาใชกับ ประเทศไทย โดยมีโ ครงสรางองคก รของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยเปนกลไกพัฒนาความรวมมือ จะมีจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคอยางไรเมื่อมองจากนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศของจีนและไทย และ
พัฒนาการดานเทคโนโลยีอวกาศที่มีอยู
2.3.3 จากผลการวิเคราะหจากสองแนวความคิด จะมีการจัดทําขอเสนอแนะวา ความ
รวมมือนี้ควรพัฒนาตอไปอยางไร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย ซึ่งรับผิดชอบงาน
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จะกําหนดทิศทางอยางไรที่จะพัฒนาความรวมมือกับจีนใน
ดานนี้ใหกาวหนายิ่งขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการนําแนวคิดทฤษฎีที่สรางกรอบใหกับการศึกษาตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 สามารถ
วิเคราะห รูปแบบการดําเนินความสัมพันธกับจีนในมิติดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไดดงั นี้
3.1 การดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน
ในทศวรรษ 1990 นโยบายตางประเทศของจีนที่ไดปรับเปลี่ยนตั้งแตหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น
ที่เ รียกวานโยบายการเปนเพื่อนบ านที่ดี (Good Neighbor Policies) ไดทําให จีนมุง พัฒ นา
ความสัม พันธกับ ประเทศเพื่อนบานใกลเคียงเปนลําดับ แรก หรือการทูตขางบาน (Zhou Bian
Diplomacy) เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณที่เพื่อนบานมองวาเปนภัยคุกคามในชวงสงครามเย็นมาเปน
มิตรประเทศ จนถึงการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา แมวาจีนจะยังไมไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองภายในเหมือนกับประเทศสังคมนิยมตะวันตก แตรัฐบาลจีนก็มีความชาญฉลาดที่จะพัฒนา
ประเทศใหกาวหนาดวยเงื่อนไขที่เหมาะสมที่ตนเองเปนอยู จีนไดปฏิรูปตนเองผานระบบ เศรษฐกิจ
ตลาดแบบสัง คมนิยม (socialist market economy) กลาวคือการใชเศรษฐกิจสังคมนิยมเปน
รากฐานใหเศรษฐกิจรูปแบบอื่นๆ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เศรษฐกิจของรัฐ (state) จะเปนกลไก
หลักที่นําพาภาคเอกชนพัฒนาควบคูไปดวยกัน กฎหมายไดขีดเสนแบงชัดเจนระหวางกรรมสิทธิ์รัฐ
กรรมสิทธิ์ชุมชน (public) และกรรมสิทธิ์สวนบุคคล (individual) โดยชูกรรมสิทธิ์รัฐใหสูงเดนและให
เกิดบทบาทเต็มที่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่ออุมชูกรรมสิทธิ์อื่นๆ ใหมีศักยภาพใน
การแขงขัน กลาวคือ ขณะที่รูปแบบการเมืองการปกครองยังเปนรูปแบบพรรคคอมมิวนิสตที่ตอเนื่องมา
ระบบเศรษฐกิ จ ค อ ยๆ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแบบมี ก ลยุ ท ธ ผ า นกลไกรั ฐ วิ ส าหกิ จ (state-owned
enterprises/SOEs) เปนแกนกระดูกสันหลัง ที่ทําหนาที่สงผานนโยบายและมาตรการที่มีทั้งผลักดัน
ชี้แนะ สนับสนุน ตลอดจนประคับประคอง กิจการนอยใหญของภาคเอกชนที่รวมวงไพบูลยในการ
พัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การคุมภาคการผลิตหลักและอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ทําให
รัฐบาลสามารถกําหนด กลยุทธในการเรงระดมนักวิชาการ นักวิจัย ในสาขาตางๆ มาชวยพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลักดันตนเองสูการ
เปนประเทศชั้นนําในดานเทคโนโลยีเทียบเคียงกับประเทศตะวันตก นอกจากนั้น ยังไดเรงพัฒนาคน
ควบคูกับฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อันที่จริง รัฐบาลจีนไดประกาศใหการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนนโยบายชาติ
มาตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1970 โดยในการประชุมสมัชชาผูแทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต
ในปลายป 2521 (ค.ศ.1978) ไดมีมติประกาศใช "นโยบายสี่ทันสมัย" (Four Modernizations) โดย
เนนการพัฒนา 4 เรื่อง ไดแก วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการปองกัน
ประเทศ และตอมาไดพัฒนาเปน 2 นโยบายหลักแหงชาติ คือ ยุทธศาสตรเสริม กําลังใหแกประเทศ
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ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนนโยบายที่
คอยควบคุม ความไมส มดุล ของการพัฒ นา การเติบ โต และการอนุรัก ษท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไวดวยกัน16
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา การลงทุนในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของจีนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากงบวิจัยใน ป 2543 (ค.ศ. 2000) อยูเฉลี่ย 0.9% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ในป 2555 เพิ่มเปน 1.6% เปนอันดับ 4 ของโลก รองจากญี่ปุน เยอรมนีและสหรัฐอเมริก า จีนมี
จํานวนบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากถึง 32 ลานคน เปนอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต
นั้นมา และบุคลากรดานการวิจัย 1.05 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา โดยมี
นักวิทยาศาสตรและบุคลากรทางดานเทคโนโลยีกวา 300 คนตอประชากร 10,000 คน17
ในป 2558 จีนไดก าวขึ้นมาเปนผูนํารายใหมดานการวิจัยและพัฒนา (research and
development-R&D) ระดับโลก โดยมีคาใชจายดาน R&D มูลคารวม 220 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปน สัดสวนรอยละ 2.1 ของ GDP ซึ่งมากเปนอันดับ 2 ของโลก และคาดวาจะขึ้นมามีสถานะ
เปนประเทศที่มีคาใชจายดาน R&D มากที่สุดของโลกในป 2562 ขณะเดียวกัน จีนยังมีนักวิจัยดาน
R&D (แบบทํางานเต็ม เวลา) มากที่สุดใน โลก จํานวน 1.52 ลานคน ประเทศจีนยังเปนเจาของ
สิทธิบัตรของนวัตกรรมใหมๆ จํานวนมาก รวมทั้งมี ผลงานอยูในฐานขอมูล Science Citation Index
(SCI) มากเปนอันดับ 2 ของโลก ระบบการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจีน ไดมีการกระจายการ
ดําเนินการผานองคกรและหนวยงานหลัก ซึ่งเปนแหลง ของเงินสนับสนุน และมีหนวยงานระดับ
มณฑลเปนฐานกระจายการพัฒนา สําหรับองคกรระดับประเทศนั้น มีผูกําหนดนโยบายที่สําคัญ คือ
คณะทํางานระดับชาติดานวิทยาศาสตรและการศึกษา สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสํานักงานกํากับกิจการดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดานการปองกันประเทศ ซึง่ มี
สวนกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีดานอวกาศและภูมิส ารสนเทศ ทั้ง ในมิติของเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาของประเทศไปพรอมกับการปองกันประเทศ18
ในดา นแผนแม บ ทการพั ฒ นาด าน วทน. จี นมี เ อกสารที่ สํา คั ญ 2 ฉบั บ ได แ ก กรอบ
แผนพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติจีนระยะกลางและระยะยาว ป พ.ศ.
2549-2563 ซึ่งไดกําหนดสาขา วทน. เปาหมาย สําคัญของจีน 11 ดาน (เชน พลังงาน น้ํา และเหมืองแร)
13 โครงการ (เชน เครื่องใชไฟฟาหลัก, high-end generic chips และซอฟตแวรพื้นฐาน) และ
เทคโนโลยีล้ํายุค 8 ดาน (เชน ไบโอเทค เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และอีกฉบับซึ่ง
เพิ่งไดประกาศในป 2559และกลายเปนพิมพเขียวการพัฒนา วทน. ของจีน คือ กรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา วทน. 3 ขั้น แบงเปนป
2563 ป 2573 และป 2593 ที่วางแผนเปนขั้นตอนอยางชัดเจนใหจีนกาวขึ้นสูการเปนผูนําระดับโลก
ในดาน วทน. อยางแทจริง
16

Marc Lanteigne, Chinese Foreign Policy (Oxon: Routledge, 2009), pp. 5-6.
สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ, สรุปแผนความรวมมือดาน วทน. กับสาธารณรัฐประชาชน
จีน (กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558), หนา 11-12.
18
เรื่องเดียวกัน, หนา 15.
17

17
ประธานาธิบ ดีสีจิ้นผิง ไดก ลาวแถลงการณครั้ง สําคัญ ในความกาวหนาของการพัฒ นา
ศักยภาพดาน วทน. ของประเทศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 วา วทน. ที่มีสาขาที่โดดเดนของจีน
แบง เปน วทน. สาขาพื้นฐานระดับโลก 10 สาชา อาทิ นาโนเทคโนโลยี สเต็มเซลล การตรวจพบ
มะเร็งระยะตน ฯลฯ และ วทน.ที่จีนสามารถพัฒนาคิดคนเอง ซึ่งเปนความภาคภูมิใจอี ก 13 ดาน
โดยมี 6 ดานเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไดแก ดาวเทียมติดอาวุธ โครงการ
ยานอวกาศที่มีม นุษยควบคุม โครงการสํารวจดวงจันทร ดาวเทียมนํารองเปยโตว คอมพิวเตอร
ศักยภาพสูง และการสื่อสารดวยอนุภาคควันตัมดวย19
ตารางที่ 1 สาขาความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมสมัยที่จีนมีศักยภาพ
ภาษาไทย
1. ทฤษฎีการหาน้ํามันในแผนดิน
2. การสังเคราะหอินซูลินจากโค
3. ทฤษฎี คณิตศาสตรวาดวยการหา
ตัวแปรซับซอน
4. การสร า งตั ว นํ า ไฟฟ า ยิ่ ง ยวด
สําหรับอุณหภูมิสูง
5. ฟสิกสของอนุภาคนิวทริโน
6. การสราง Quantum Hall effect
สนามแมเหล็กแบบซับซอน
7. นาโนเทคโนโลยี
8. เซลสตนกําเนิด (สเต็มเซลส)
9. การวินิจฉัยมะเร็งระยะเริ่มตน
10. การหาแผนที่ลําดับพันธุกรรม
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ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

1. Theory of continental origin of oil
1. 陆相成油理论
2. Artificially synthesized bovine insulin 2. 人工合成牛胰岛素
3. Theory of several complex variables 3. 多复变函数论
4. High temperature superconductivity 4. 高温超导
5. Neutrino Physics
6. Quantum anomalous Hall effect

5. 中微子物理
6. 量子反常霍尔效应

7. Nanotechnology
8. Stem-cell research
9. Biomarkers for early diagnosis of
cancer
10. Human genome sequencing

7. 纳米科技
8. 干细胞研究
9. 肿瘤早期诊断标志物
10. 人类基因组测序

[Online], 2016, Available from:
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/31/c_1118965169.htm [2016, July 22].
习近平：为建设世界科技强国而奋斗
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ตารางที่ 2 สาขาความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จีนสามารถคิดคนไดที่
ประธานาธิบดีไดกลาวระบุในแถลงการณวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1. ดาวเทียมติดอาวุธปรมาณู
1. Atomic & hydrogen bomb satellite
2. ขาวพันธุผสมเมล็ดหนัก
2. Supper hybrid rice
3. การเรียงพิมพอักษรจีนดวยเลเซอร 3. Chinese-character laser
phototypesetting
4. คอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง
4. High-performance computer
5. เขื่อนสามโตรก
5. Three Gorges Project
6. ยานอวกาศขับเคลื่อนโดยมนุษย 6. Manned space flight
7. การสํารวจดวงจันทร
7. Lunar exploration
8. การสื่ อ สารทางไกลด ว ยอุ ป กรณ 8. Mobile communication
เคลื่อนที่
9. การสื่อสารโดยใชอนุภาคควันตัม 9. Quantum communication
10. ดาวเทียมนํารองเปยโตว
10. Beidou navigation
11. เรือดําน้ําลึกควบคุมโดยมนุษย 11. Manned deep submergence
12. รถไฟความเร็วสูง
12. High-speed railways
13. เรือบรรทุกเครื่องบิน
13. Aircraft carrier

ภาษาจีน
1. 两弹一星
2. 超级杂交水稻
3. 汉字激光照排
4. 高性能计算机
5. 三峡工程
6. 载人航天
7. 探月工程
8. 移动通信
9. 量子通讯
10. 北斗导航
11. 载人深潜
12. 高速铁路
13. .航空母舰

ดังนั้น ศักยภาพความโดดเดนกาวหนาของ วทน. ของจีน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศ จึงมี
จุดเดนที่นาสนใจอยูหลายประการ ประการแรก ความทันสมัยในดานเทคโนโลยี และล้ําหนาหรือ
เทียบเคียงกับชาติตะวันตก ประการที่สอง การพัฒนาสาขา วทน. ของจีนมีการกําหนดไวในกรอบ
แผนพัฒนาไวชัดเจนและทําไดตามเวลา ประการที่สาม จีนมีรัฐบาล โดยองคกรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เปนผูนําในการพัฒนาจนเทคโนโลยีมีความเสถียรและมีการผลักดันใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยใน
เวลาตอมา
การพัฒนาประเทศในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีนไปจนกาวหนา
เทียบเคียงกับตะวันตก ไดทําใหการดําเนินนโยบายกาวออกไป (zou chu qu –走出去) มีความ
มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ จีนสามารถใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับ
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน และประเทศที่จีนมองวาไมเปนปรปกษ ควบคูกับการ
ขยายความสัมพันธดานการคาและการลงทุน ซึ่งรัฐบาลจีนพิจารณาวา การขยายความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะชวยสนับสนุนการขยายตลาดของจีนแลว ยังเปนเครื่องมือใน
การสงเสริมความสัมพันธอันดีตอกัน และเปนการขยายปจจัยพัฒนาใหกระจายไปในภูมิภาคเพื่อขยาย
เขตอิทธิพลและเชื่อมโยงจีน (connectivity) เขากับโลกภายนอก รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับการ
รวมมือวิจัยและพัฒ นากับ ประเทศอื่นๆ อาทิ โครงการดานการพัฒ นาพลัง งานแสงอาทิตย และ

19
โครงการหาแผนที่ลําดับพันธุกรรมหรือการทําจีโนม (Genome) ของธัญพืช โดยเฉพาะขาว และความ
รวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเปนสาขาที่คัดเลือกมาศึกษาในที่น20ี้
โดยในป 2556 ไดจัดสรรเงินสนับสนุน 5,000 ลานหยวนแกโครงการตางๆ รวม 410
โครงการ และ “กองทุ น วิท ยาศาสตร ธรรมชาติ แห ง ชาติ จีน (National Natural Science
Foundation of China: NSFC)” ซึ่งใหการสนับสนุนเงินทุน สําหรั บ โครงการวิจัยรวมระหวาง
ประเทศที่สําคัญ นอกจากนั้น กลไลความรวมมือที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ “ฐานความรวมมือดาน
วทน. ระหวงประเทศ (International S&T Cooperation Base)” ที่ไดรับการรับรอง ซึ่งกอตั้งโดย
รัฐบาลทองถิ่น ผูประกอบการ มหาวิท ยาลัย และสถาบันวิจัย อาทิ อุทยานวิทยาศาสตรร ะหวาง
ประเทศ ศูนยวิจัยรวมระหวางประเทศ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ และฐานสาธิตความ
รวมมือระหวางประเทศ21
เมื่อพิ จ ารณานโยบายตางประเทศของจี นในปจ จุบั น การทู ตวิท ยาศาสตร กลายเป น
เครื่องมือสําคัญที่จีนใชดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อแสวงหามิตร และเขตอิทธิพลในการ
ใชป ระโยชนดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน ดังนั้น จุดเริ่มตนการวิเ คราะหความสัม พันธ
ระหวางไทยกับจีนในมิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น จึงไมควรเริ่มจากการมองจาก
สถานะของประเทศไทยวาเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพนอยกวาจีน และจะกําหนดกลยุทธใน
การเขาหาจีนอยางไร เพื่อแสวงหาความชวยเหลือจากจีนในดาน วทน. ซึ่ง อาจเอนเอียงไปตาม
แนวความคิดวาดวยการพึ่งพิง (dependency) ที่อาจพิจารณาสถานะของไทยเปนเพียงผูขอและผูรับ
เพี ย งอ ย า งเดี ยว แต ใ นทา งกลั บ กั นเมื่ อ นํ า กรอ บแนวคิ ดทฤษฎี ด า นก ารพึ ง พ าอาศั ย
(Interdependence) ในมุมมองดานการทูตวิทยาศาสตรมาประกอบการวิเคราะหการพัฒนาความ
รวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศระหวางจีนกับไทย จะเห็นไดวา มีปจจัยหลายดานที่ทําใหจีน ซึ่งเปน
ประเทศมหาอํานาจขนาดใหญที่มีศักยภาพในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหลายๆ ดานตองการ
ที่จะพึ่งพาอาศัยความรวมมือกับประเทศไทย ดังนั้น ในการวิเคราะหในสวนนโยบายของประเทศจีน
จึงนํากรอบความคิดทฤษฎีวาดวยการพึ่งพาอาศัย มาเปนหลักในการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหจนี พรอมที่
จะพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบั ไทย และมีการผลักดันใหเกิดการลงนามใน
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนมากในชวงระยะเวลาที่ผานมา
3.1.1 บริบททางการเมืองระหวางประเทศ
ในดานการเมืองระหวางประเทศ การเติบโตกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจใหมในโลก
ทําใหประเทศมหาอํานาจชั้นนําของโลกอยางสหรัฐอเมริกา มีความหวาดระแวง และตองการถวงดุล
อํานาจกับจีนในเวทีการเมืองระหวางประเทศมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากนโยบายการตางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ที่ยังคงตองการรักษาอิทธิพลในทวีปเอเชีย ภูมิภาคเพื่อนบานรอบๆ จีน จีนมองวา
เพื่อนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพื้นที่ยุทธศาสตรของจีนที่ตองการรักษาอิทธิพล และถวงดุล
การเขามาประชิดของสหรัฐ ในขณะที่ การอางสิทธิเหนือทะเลจีนใตของจีน ทําใหประเทศเพื่อนบาน
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ในอาเซียนหลายประเทศมีความหวาดระแวง และพยายามหันไปใกลชิดกับประเทศมหาอํานาจอยาง
สหรัฐอเมริก า ไทยเปนประเทศที่ไมอยูในความขัดแยงดัง กลาว เนื่องจากในทางภูมิศาสตร ไมมี
พรมแดนติดตอกับจีนโดยตรงทั้งทางบกและทางทะเล ทําใหสามารถวางตัวเปนกลางในปญหาความ
ขัดแยง และถือเปนมิตรประเทศที่จีนยังคงไววางใจ และตองการรักษามิตรภาพในมิติดานการเมือง
ระหวางประเทศไว และก็ใชก ารทูตเชิง วิท ยาศาสตร เปนกลไกอันหนึ่ง ที่ส นับ สนุนมิตรภาพและ
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนใหสามารถดําเนินอยูตอไปไดอยางราบรื่นผานกิจกรรมความรวมมือ
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาระหวางกันผานการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่ง เปนเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีวิวัฒนาการมาจากการพัฒ นาขีด
ความสามารถทางทหารในการแสวงหาขอมูลภาคพื้นดิน และการขาว
3.1.2 บริบททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
จากปรากฏการณการขยายตัวและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในโลกที่เกิดขึ้นเปน
ระยะ และการเผชิญกับ ปญหาความไมส มดุล ของการใชท รัพยากรธรรมชาติ จนกอใหเ กิดวิก ฤต
ทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะจากสิ่งแวดลอม ทําใหประเทศพัฒนาแลวไดริเริ่มแนวการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม ที่เรียกวา การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial Revolution 4.0)
คือเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเนนมูลคาเพิ่มที่ใชทรัพยากรนอยที่สุด โดยการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอินเทอรเน็ต มาใชในกระบวนการผลิตสินคา จุดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือสามารถเชื่อม
ความตองการของผูบริโภคแตละรายเขากับกระบวนการผลิตสินคาไดโดยตรง และมีการสั่งซื้อ ชําระ
สินค าและเคลื่อ นย ายสิน คา และบริก ารจากผู ขายไปยัง ผูซื้ อ ผา นการอํา นวยความสะดวกของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสวนหนึ่งมีการเชื่อมตอกับระบบดาวเทียมในอวกาศ การพัฒนาเศรษฐกิจที่
รวดเร็วของจีน ซึ่งกลายเปนแหลงผลิตและบริโภคที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก ยิ่งทําใหจีนตองการ
ขยายและเปดชองทางการคากับประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันจีนเปนประเทศที่มี “ธุรกิจ Start up”
มากที่สุดในโลก และมีมูลคาการซื้อขายผานชองทางการสื่อสารทางไกล (e-commerce) มากที่สุดใน
โลกดวย เทคโนโลยีอวกาศเปนกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงธุรกิจ การคาเหลานี้ ตัวอยางเชน การสั่งซื้อ
สินคาผาน website บริษัทอาลีบาบา ของนาย Jack Ma นักธุรกิจจีนรายใหญที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เปนตน
3.1.3 บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒ นาความรวมมือในมิติตางๆ ระหวางไทยกับ จีน สามารถดําเนินไปได
ราบรื่นจากความใกลชิด และความกลมกลืนเขากันไดของวัฒนธรรมสองประเทศ ที่ทําใหการเขามาตั้ง
ถิ่นฐานของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย ไมไดกอใหเกิดความแบงแยกในสังคม แตกลับเพิ่มพูน
ความเกี่ยวของความเขาใจซึ่งกันและกัน ผานการผสมกลมกลืนทางวัฒ นธรรม จากความสัม พันธ
ระหวางชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยที่ลูกหลานไดกลายเปนคนไทยปะปนกับชาวไทย ไดสรางมิติ
ของความคุนเคยกับชาวจีน และมีผลทําใหสวนราชการหรือภาคเอกชนตางๆ ของจีน รูสึกผอนคลาย
และเปนกันเองในการปฏิสัมพันธกับสวนราชการและภาคเอกชนไทย ไมมีความหวาดระแวงรุนแรง
เหมือนกับเพื่อนบานอาเซียนอื่นๆ ทําใหโอกาสในการเปดความรวมมือในดานการคาและวัฒนธรรมที่
ผานมามีอุปสรรคนอย และสงผลใหการขยายความสัมพันธในมิติวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีความ
คลองตัวมากขึ้นดวย และกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนพึ่งพาอาศัยระหวางกันงายขึ้น
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ดังนั้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางไทยกับจีนดวยมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรมแลว จึงเห็นไดวา มีปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดการพึ่งพาอาศัยระหวางกันไดชัดเจน และ
สะทอ นใหเ ห็นว า การพัฒ นาความร วมมือ ดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีดา นอวกาศและภู มิ
สารสนเทศระหวางจีนกับไทย จะมีเงื่อนไขของการพึ่งพาอาศัยกันไดในระยะยาว เพราะจีนเองหาได
พิจารณาวาไทยเปนประเทศที่มีการพัฒนาดานดังกลาวนอยกวา และตองการพึ่งพิงจีนแตเพียงอยาง
เดียว ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยได แสดงใหเห็นมิติความตองการที่จะพึ่งพากันระหวางไทยกับจีน ที่สําคัญ
3.2 ไทยกับการพัฒนาความสัมพันธกับจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางไทย-จีน ถือวามีประโยชนและมีคุณคา
อยางสูงตอการพัฒนา วทน. ของไทย เมื่อพิจารณาจากศักยภาพดาน วทน. ของจีน ดานเงินทุนและ
แหลงทรัพยากรดาน วทน. ขณะที่ฝายไทยมีจุดแข็งในบางสาขา เชน เวชศาสตรเขตรอน ปจจุบันทั้ง
สองประเทศตางอาศัย วทน. มาเปนปจจัยและกลไกขับเคลื่อนในการแกไขปญหาพื้นฐานดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงตองการพึ่งพาอาศัยเติมเต็มสาขา วทน. ที่แตละฝายมีจุดแข็งที่จะมา
ชวยแกไขจุดออนของกันและกัน จีนเปนแหลงเงินทุนและมีทรัพยากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
มหาศาล ที่มีพัฒนาการที่โดดเดนและรวดเร็ว และกําลังขยับกาวขึ้นมามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
ในฐานะที่เปนผูลงทุนหรือผูสงออกทุนรายใหญ อยางไรก็ตาม การที่จีนมีประชากรจํานวนมหาศาลจึง
ยัง ตองแบกภาระในการพัฒ นาประเทศในองครวมอีก มาก และยัง ประสบกับ ปญ หาพื้นฐานบาง
ประการ เชน โรคเขตรอน มลภาวะ ปญหาดานการเกษตร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ ดังนั้น การทํา
ความรวมมือดาน วทน. กับ ประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดอยางไทยใหเ ขม ขนและตอเนื่องยอมจะ
สามารถรวมมือกันปองกันและแกปญหาตางๆ ทั้งที่เกิดภายในประเทศและปญหาขามพรมแดน เชน
โรคระบาดหรือบรรเทาความรายแรงของภัยธรรมชาติ ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศเปนตัวเลือกสําคัญในการ
วางแผนติดตามตรวจสอบ และแกไขบรรเทาปญหาตางๆ เหลานี้
ที่ผานมา ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความรวมมือในระดับรัฐบาลทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเริ่มขึ้นมาตั้งแตป 2521 ในรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม (Joint
Committee: JC) โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน และกระทรวงการตางประเทศ
ของไทยเปนหนวยงานคูเจรจา โดยในชวงเริ่มตน จะมีการประชุมปละ 1 ครั้ง และมีเวนบางเปนบางป
โดยในการประชุมครั้ง ที่ 20 ที่กรุงเทพฯ เมื่อป 2554 ไดใหความสําคัญ ทางดานพลัง งานใหมและ
พลังงานทดแทน การเกษตร การแพทยแผนโบราณ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวนการประชุมในครั้งที่ 21
ณ กรุงปกกิ่ง เมื่อป 2557 ไดตกลงเห็นพองในการดําเนินความรวมมือในดานการวิจัยรวมกัน 21 ดาน
อาทิ การเกษตร พลังงาน ระบบสาธารณสุขแหงชาติ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
ยังมีความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong SubregionGMS) อีกดวย โดยในสวนรายละเอียดโครงการความรวมมือ ไดมุงเนนการทําวิจัยรวมกันเพื่อใหเกิด
การพัฒนาและการถายโอนเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต22
22

สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ, สรุปความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559), หนา 15.
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ในป 2556 ทั้ ง สองฝ า ยได จั ด ให มี ก ารจั ด ทํ า ความตกลงว า ด ว ยการเป น หุ น ส ว นด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Partnership Program-STEP) โดยเฉพาะ
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ เพื่อเนนใหเกิดการแลกเปลี่ยน และ
ขยายผลความรวมมือเพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกันในรูปแบบ
โครงการ โดยมุงเปาหมายของกรอบภายใตความรวมมือหุนสวนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย-จีน
เพื่อสงเสริม 4 โครงการคือ
1) โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีจีน-ไทย (Thailand-China Technology Transfer
Center-TCTTC) ซึ่งมีศูนยบ ริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) เปนผูดําเนินการฝายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการถายทอด
เทคโนโลยีร ะหวางหนวยงาน สถาบัน วิจัยและมหาวิท ยาลัยระหวางประเทศอาเซี ยน ซึ่ ง ทําให
คณะทํางานฝายไทยคาดหวังความรวมมือที่จะพัฒนารวมกับจีนใหเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืนเปน
ประโยชนตอไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการรวม (Thailand-China Joint Research Center) เพื่อ
วิจัยและพัฒนาสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจรวมกัน ซึ่งทั้งสองประเทศไดเริ่มดําเนินการเรื่อง
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง โดยมี สวทช. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) เปนผูดําเนินการฝายไทยในการจัดฝกอบรมวิศวกรดานระบบการทดสอบการสั่นสะเทือนไปแลว
และมีแผนที่จะดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมรถไฟความเร็วสูงตอไป
3) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม (Talented Young Scientist Visiting
Program-TYSP) ที่มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)
เป นผู ดํา เนิ นการฝา ยไทย ซึ่ ง จีน ได ส นั บ สนุน ให ทุน นัก วิจั ยไทยไดไ ปปฏิบั ติง านที่ศู นย ถา ยทอด
เทคโนโลยีจีน-อาเซียนแลว และมีแผนที่จะรวมมือดานการประกอบการธุรกิจใหมรวมถึงดานนโยบาย
วทน. รวมกันตอไป และ ในป 2559 คณะทํางานฝายจีนจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร
รวมกันในสาขาตางๆ อาทิ ในสาขาดาราศาสตร โดยฝายไทยจะสงนักวิทยาศาสตรไปรวมทําวิจัยใน
ประเทศจีนจํานวน 10 คน ในสาขารถไฟความเร็วสูง การสํารวจระยะไกล นโยบายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ฯลฯ โดยฝายจีนจะสงนักวิทยาศาสตรมารวมทํา
วิจัยจํานวน 2-4 คน และเสนอใหฝายไทยสง ผูแทนไปเขารวมการฝก อบรมที่จีนในสาขาที่ส นใจ
โดยแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 20 วัน
4) โครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลดาวเทียมสํารวจ (Remote Sensing
Satellite Data Service Platform) โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(สทอภ. หรือGISTDA) เปนผูแทนฝายไทย ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลภาพถายดาวเทียม
ระหวางกันในสาขาตางๆ เชน เกษตรกรรม สิ่ งแวดลอมและการปองกันภัยพิบัติ ซึ่งไดมีการฝกจัด
อบรมเรื่องขอมูลดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตั้งอุปกรณควบคุมดาวเทียมพรอม
ซอฟทแวร ซึ่งจะขยายผลความรวมมือเพื่อดูแลการใชประโยชนจากดาวเทียมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนั้น ยังมีโครงการศูนยใหบริการขอมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล (Remote Sensing
Satellite Data Service Platform) คณะทํางานฝายจีนไดสนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือ ตลอดจน
ดําเนินการติดตั้ง Data Service Platform ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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นับเปนตัวอยางที่ดีในการรวมเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถดานเทคโนโลยีอวกาศของ
บุคลากรไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนใหพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับจีนได โดยเฉพาะการสนับสนุน
แบบไมคิดมูลคาในดานขอมูลดาวเทียมของจีน (CBERS-04) และการรวมพัฒนาระบบ Data Service
Terminal (Cloud Service Platform for Remote Sensing) ใหสามารถรองรับขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมไทยโชต (Thailand Earth Observation Satellite-THEOS) ซึ่งเปนดาวเทียมประเภท
สํารวจทรัพยากร สําหรับใหประเทศสมาชิกอาเซียนใชประโยชนตอไป23
ตารางที่ 3 กรอบความรวมมือระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระดับรัฐบาล (Inter-government)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน
กระทรวงการตางประเทศของไทย
เริ่มตนความสัมพันธ เมื่อป 2521
ลาสุดมีการประชุมรวมกันเปนครั้งที่ 21
ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อป 2557 ที่ผานมา
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
โครงการทําวิจัยรวมกัน

สาขาที่ระบุไวไดแก
เกษตรกรรม, พลังงาน, สาธารณสุข
การแพทยแผนโบราณ, นวัตกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร
ความรวมทางดานวิทยาศาสตรภายใตกรอบ
อนุภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)
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ระดับหนวยงาน (Inter-department)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
เริ่มตนความสัมพันธ เมื่อป 2556
ลาสุดมีการประชุมรวมกันเปนครั้งที่ 2
ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทยเมื่อป 2558 ที่
ผานมา
ทําความรวมมือรูปธรรมในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การวิจัยระบบราง (railway system)
2. เทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล
(platform for remote sense data)
3. การจับคูทางธุรกิจระหวางนักลงทุนไทย-จีน
(match making for enterprises)
4. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร
(exchange program for scientists)
มีการจัดตั้งคณะทํางานรวมกัน 6 กลุม
1. ทําวิจัยรวมดานระบบราง
2. แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร
3. การถายโอนเทคโนโลยี
4. เทคโนโลยีอวกาศ
5. นวัตกรรม
6. พลังงานทางเลือกใหม/การนํากลับมาใชใหม

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), รายงานประจําป 2556 (กรุงเทพฯ:
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), 2557).
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จากรายงานประจํ าป 2557 ของ สทอภ. ไดส รุป จํ านวนบัน ทึก ขอ ตกลงความร วมมื อ
(MOU) กับหนวยงานตางประเทศ ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน ว ยงาน ประกอบด ว ยบั น ทึ ก ความเข า ใจ (Memorandum of
Understanding-MOU) หนัง สือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent- LOI) และสั ญญาขอตกลง
(Agreement) รวมแลวจํานวนทั้งสิ้น 35 รายการ ซึ่งสามารถสรุปเปนรายละเอียด ไดดังนี้24
ตารางที่ 4 จํานวนบันทึกขอตกลงที่ สทอภ. มีอยู ณ ปจจุบัน (มิถุนายน 2559)
ลําดับ รายละเอียด
1.

2.

3.

ขอมูล

จํานวนขอตงลงความรวมมือ รวมทั้งหมด 35 ฉบับ
1..1 MOU
1.2 LOI
1..3 Agreement/Contract
วัตถุประสงคหลักความรวมมือ
2.1 เพื่อการวิจัย (R&D)
2.2 เพื่อการดําเนินงานเชิงพาณิชย หรือธุรกิจ
2.3 เพื่อความรวมมือดานการสรางองคความรู
และพัฒนาบุคคลากร (Capacity Building)
2.4 เพื่อการใชประโยชนจากทรัพยากรของ
หนวยงานนานาชาติ (Dante, UK)
รูปแบบของหนวยงานที่มีความรวมมือ
3.1 หนวยงานรัฐ
3.2 หนวยงานเอกชน
3.3 หนวยงานรูปแบบอื่นๆ อาทิ (องคกรระหวาง
ประเทศ/Dante, UK)

หมายเหตุ
25
4
6

* รวม MOU ใหม 3 เรื่อง
ที่ล งนาม ณ งาน ChinaASEAN
Expo 2014
เมือง Nanning

15
6
12
1
29
4
1

เมื่อไดพิจารณาความรวมมือที่ สทอภ. มีกับหนวยงานในตางประเทศ จะพบวาความรวมมือ
ตางๆ ที่ไดทําไวกับหนวยงานของประเทศจีนจํานวน 8 ความรวมมือ หรือประมาณ 1 ใน 4 ของความ
รวมมือทั้งหมดที่ สทอภ. ไดทําไวกับตางประเทศ ประกอบกับการดําเนินงานที่ผานมา หนวยงานของ
ประเทศจีนไดแสดงศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ ทั้งความกาวหนาดานเทคโนโลยี บุคลากร
รวมถึงนโยบายระหวางประเทศที่ชัดเจน ในการมีความรวมมือกับ ประเทศไทย เพื่อที่จ ะใหเ ปน
ศูนยกลางในการเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน ทําใหการขยายอายุของขอตกลงและ
การจัดทําขอตกลงใหมยังมีการดําเนินการอยูในปจจุบัน
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สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), รายงานประจําป 2557 (กรุงเทพฯ:
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), 2558).
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ปจจุบัน ความรวมมือในดานเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศกับหนวยงานของจีน ที่มี
มากับ สํานัก งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ ตั้ง แตป 2550 (กอนการจัดทําเปน
โครงการเปาหมายหลักของ STEP) แบงออกไดเปน 8 โครงการ ดังตารางที่ 5 สรุปรายละเอียดของ
ความรวมมือแยกตามรายชื่อหนวยงานจีน พรอมกรอบความรวมมือ25
ตารางที่ 5 โครงการความรวมมือกับหนวยงานจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ลําดับ
1.

Wuhan
University
(หนวยงานรัฐ)

2.

IRSA
Institute of
Remote Sensing
Application, CAS,
China
(หนวยงานรัฐ)

3.

CEODE
Center for Earth
Observation and
Digital Earth,
Chinese Academy
of Sciences
(หนวยงานรัฐ)
WITOSRC
Wuhan

4

25

หนวยงาน

ประเภท

วันลงนาม/
ระยะเวลา
10 เม.ย. 2550
(เปนการรวมลงนาม
ระหวางMOSTThailand และ
Wuhan University)
/ไมระบุวันสิ้นสุด

กรอบความรวมมือ (โดยยอ)
(Cooperation Areas)
MOU
- รวมกันจัดตั้ง และรวมบริหารจัดการ
“Sirindhorn International Center for
Geoinformatics” ในไทยและประเทศจีน
- รวมศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนนักวิจัยและ
ผูเชี่ยวชาญ ดานภูมิสารสนเทศและการ
ประยุกตใช
- ฝกอบรม และใหทุนการศึกษาแกเจาหนาที/่
ผูเชี่ยวชาญไทย ศึกษาตอ ณ ม.อูฮั่น
- ติดตั้งระบบรับขอมูลสัญญาณดาวเทียมไทย
โชต (THEOS) ณ ม. อูฮั่น
MOU 24 ก.ค. 2552
- การประยุกตใชงาน Remote Sensing และ
5 ป (สิ้นสุด2014)
(Thaichote) ในดาน
-ตออายุ 1 ป
1. ดานการเกษตร เชน การติดตามสภาพ
อัตโนมัติ
และผลผลิตพืช (crop condition &
productivity monitoring)
2. การใชที่ดิน (Land use)
3. การเฝาติดตามพื้นที่ปาไม (forest
monitoring)
MOU 29 ธ.ค. 2552 (ลง - เพื่อตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต
(Data นามครั้งแรก)/
และการใหบริการภาพถายดาวเทียมไทยโชต
Distributor - 3 ป และตออายุ
ในประเทศจีน
Agreement) (เริ่มนับ พ.ย. 54 เมื่อ - การเปนตัวแทนจําหนายภาพถายจาก
สถานี รับสัญญาณ
ดาวเทียม THEOS ในประเทศจีน
ดาวเทียม ไทยโชต
ได)
MOU 27 ส.ค. 2556 /
- เพื่อรวมทํา Feasibility Study (FS) และ
ไมระบุวันสิ้นสุด
Business Model 3 ดาน คือ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), สรุปความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศ
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน),
2559).
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ลําดับ

หนวยงาน
Information
Technology
Outsourcing
Service and
Research Center
(หนวยงานเอกชน)

5

CRESDA
China Centre for
Resources
Satellite Data
and Application
(หนวยงานรัฐ)

6.

CSNO
China Satellite
Navigation Office
(BeiDou Office)
(หนวยงานรัฐ)

7.

GIIT
Geo-Spatial
Information
Technology
Co.Ltd.
(หนวยงานเอกชน)

8.

The
International
Corporation
Center of CSNO
และ Wuhan

ประเภท

วันลงนาม/
ระยะเวลา

กรอบความรวมมือ (โดยยอ)
(Cooperation Areas)
1) การติดตามภัยพิบัติ (Geospatial
Disaster Monitoring)
2) การใชดาวเทียมนํารองเปยโตว
(Application of Bei Dou Navigation
Satellite)
3) การพัฒนาระบบฐาน ขอมูลของนิคม
อุตสาหกรรมDevelopment of GeoSpatial Industrial Park in Thailand.
LOI (2013) 16 ก.ย. 2557/
- รวมกันพัฒนาการประยุกตใชงานขอมูล
และเปลี่ยนเปน -3 ป
ดาวเทียมและ GIS
MOU (2014) และตออายุโดย
- รวมกันศึกษาและวิเคราะหการจัดทําฐานฐาน
ความเห็นรวมกันของ ขอมูลภาพดาวเทียมรวมกัน
ทั้ง 2 ฝาย
- รวมกันสนับสนุนการบริการขอมูลภาพ
ไดอีกคราวละ 2 ป
ดาวเทียม
- การพัฒนาและถายทอดองคความรู
(Capacity Building) แกหนวยงานในกลุม
อาเซียน
MOU 16 ก.ย. 2557/
- รวมจัดตั้ง BeiDou/GNSS Center ณ Space
ไมระบุวันสิ้นสุด
Krenovation Park อําเภอศรีราขา จ.ชลบุรี
-รวมจัดกิจกรรม BeiDou/GNSS Application
Demonstration & Experience
Campaign.
- รวมกันฝกอบรม ดานดาวเทียมนําทาง เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของ นักวิจัยรุนใหม
(Talent Cultivation)
-ความรวมมือที่เกี่ยวกับการประยุกตใชงาน
ระบบระบุตําแหนงความแมนยําสูง
MOU 16 ก.ย. 2557/
- เพื่อรวมลงทุนทํา Feasibility Study (FS)
12 เดือน
และ Business Model (BM) ดาน
และตออายุโดย
Application of BeiDou Satellite
อัตโนมัติไดอีกคราว Navigation ในประเทศไทย ฝายละ 2 ลาน
ละ 12 เดือน
บาท
(GITT เปนบริษัทลูกของ WITOSRC ที่ไดจด
ทะเบียนในไทย)
LOI
16 ก.ย. 2557 /
- รวมผลักดันการจัดตั้ง BeiDou/GNSS
ไมไดระบุวันหมดอายุ Innovation Center ใน SKP ประเทศไทย
- เปน Open Platform สําหรับการพัฒนา
ความรวมมือ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน โดยอางถึง Article III ของ
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ลําดับ

หนวยงาน
Optic Valley
Holding Group
Co.LTD
(หนวยงานรัฐ และ
เอกชน)

ประเภท

วันลงนาม/
ระยะเวลา

กรอบความรวมมือ (โดยยอ)
(Cooperation Areas)
MOU ระหวาง GISTDA และ CSNO

3.3 ประโยชนที่ไทยไดจากความรวมมือกับจีนดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
จากกรอบความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศทั้ง 8 กรอบที่มีอยูกับ
ประเทศจีนนั้น ถือวามีคุณคาตอการพัฒ นาประเทศไทยในดาน วทน. อยางมาก โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาจากศักยภาพของจีนทั้งทางดานเงินทุนและแหลงทรัพยากรดาน วทน. และราคาเทคโนโลยี
จีนที่ถูกกวาของชาติตะวันตก ความรวมมือดังกลาวสามารถเปนแรงขับเคลื่อนใหไทยไดประโยชน
อยางเปนรูปธรรมในดานเทคโนโลยีอวกาศ และใชในการพัฒนาประเทศแบงออกได 5 ดานหลัก ไดแก
3.3.1 การพัฒนาฐานขัอมูลภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีของจีน ที่มีศักยภาพ สามารถชวยเสริมระบบการจัดทําฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศที่ไทยมีอยู ซึ่ง จะครอบคลุม ถึง การรับ สัญ ญาณดาวเทียม การประมวลผล ผลิตและ
ใหบริการขอมูลภาพดาวเทียม การควบคุมดาวเทียมการแปรตีความขอมูลภาพถายในรูปแบบตางๆ
การผลิตชั้นขอมูล GIS จากขอมูลภาพดาวเทียม และการใหบริการขอมูลภาพดาวเทียม ขอมูล GIS
และขอมูลสํารวจโลกจากแหลงอื่นๆ ทั้งในเชิงพาณิชยและเพื่อสาธารณประโยชน ตอบสนองการใชงาน
ของหนวยงานตางๆ ของรัฐและเอกชน อาทิ การทําฐานขอมูลนิคมอุตสาหกรรม ของ WITOSRC
3.3.2 การศึกษาวิจัยพัฒนาและถายทอดองคความรู
การรวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะชวยสนับสนุนการแสวงหาความรูใหมๆ
ทั้ง การสํารวจพื้นพิภพและอวกาศสวนนอก ซึ่ง จะครอบคลุม ศาสตรดานการพัฒ นากระบวนการ
เทคนิค และแนวทางการประยุก ตใชงานเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศใหมๆ รวมทั้งการพัฒนาสราง
ดาวเทียมขนาดเล็ก ขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อที่จะตอบสนองความตอเนื่องของการมีขอมูล ภาพ
ดาวเทียมและเพิ่มการใชงานขอมูลดาวเทียมใหเปนระบบที่ไรซึ่งพรมแดนและขอจํากัดทางเทคนิค
3.3.3 การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญและการสรางเครือขายนักวิทยาศาสตร
จี น ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การนํ า บุ ค ลากรไทย ไปศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละคุ น เคยกั บ
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมจีน เพื่อพัฒนาเครือขาย หรืออาจเรียกไดวา เปนกระบอกเสียงใหกับรัฐบาลจีน
จึงมีการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics-GI) ใหแกไทยในการ
ประยุ ก ต ใ ช ใ นสาขาต า งๆ และส ว นหนึ่ ง เพื่ อ เป น การสร า งอุ ป สงคข องความต องการใช ข อ มู ล
ภูมิสารสนเทศและอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมจีนใหเพิ่มมากขึ้น เชน การฝกอบรมดาวเทียมนําทาง
เปยโตว เพื่อสรางศักยภาพของนักวิจัยรุนใหม
3.3.4 การประยุกตใชในการจัดการดานตางๆ
ความรวมมือกับจีนเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยี
อวกาศและระบบขอมูลภูมิสารสนเทศในดานตางๆ อาทิ ความรวมมือกับ Institute of Remote
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Sensing Application (IRSA) เนนการประยุกตใชในดานการเกษตร การใชที่ดิน และการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม ความรวมมือ Wuhan Information Technology Outsourcing
Service and Research Center (WITOSRC) เนนพัฒนาการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรในการติดตามภัยพิบัติ เปนตน
3.3.5 การสรางและสงเสริมมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics-GI)
ประโยชนความรวมมือสําคัญประการสุดทายเกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานหรือ
ที่เรียกวา ระบบโครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ (National Spatial Data Infrastructure-NSDI)
ซึ่งจะเกี่ยวกับปรับปรุงและแกไขระบบการจัดทําแผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศใหไดมาตรฐานสากล
และสามารถประยุกตเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลกลางและของประเทศไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง จะเปนการสง เสริมใหเกิดความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการจัดทําขอมูล ประกอบการ
กําหนดเขตแดน การแบงสรรและจัดการทรัพยากร และการพัฒนาความรวมมือดานการติดตามเฝา
ระวังภัยพิบัติเปนตน
การที่ไทยไดทําโครงการความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีนอยาง
เป น รู ป ธรรม เป นตั ว อย า งของจุ ด เปลี่ ย นทศวรรษด า นการพั ฒ นาความสัม พั น ธ กั บ จี น ในด า น
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยโครงการที่มีอยูมีความหลากหลายและ
ตอบสนองความตองการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
3.4 การวิเคราะหความสัมพันธไทย-จีนดานเทคโนโลยีอวกาศโดยใชการวิเคราะห SWOT
จากข อมูล ความรว มมือ ดานเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิ ส ารสนเทศที่ ป ระเทศไทย โดย
สํานัก งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (สทอภ.) ไดดําเนินการไปแลวนั้น สามารถ
วิเคราะหหาความสอดคลองกับสภาพการปจจุบันที่จะเอื้อประโยชนตอการนําเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศของจีนมาใช โดยใชแนวทางวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการชวยประเมินปจจัย
สถานการณ และเงื่ อนไขบริบ ทที่อ ยูแวดลอ มประเด็นความรว มมือ ดา นเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศไทยกับจีนดังกลาว โดยการวิเคราะหในสวนแรก จุดแข็งจุดออน ซึ่งเปนองคประกอบ
ภายใน สามารถพิจารณาไดจาก 4 ดานไดแก ดานกรอบความรวมมือ ดานเทคโนโลยี ดานองคก ร
และดานบุ คลากร และสวนที่ ส อง โอกาสและอุ ป สรรค ซึ่ง เปนองคป ระกอบภายนอก สามารถ
พิจารณาไดจาก 4 ดาน ไดแก ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน บรรยากาศการเมืองระหวางประเทศ
ปรากฏการณเศรษฐกิจ และสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หากนํ า แนวคิ ด กระบวนการวิ เ คราะห SWOT มาประยุ ก ต ใ ช กั บ สถานการณ ข อง
ความสัมพันธไทย-จีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สามารถสรุปขอดีขอดอย โอกาส
และอุปสรรคได ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห SWOT ความรวมมือไทยกับจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
SWOT
เหตุผล
จุดแข็ง (S)
- ไทยและจีนมีกรอบความรวมมือดาน วทน. ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับองคกร
1. ดานกรอบ
โดยมีเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปนสาขาหลักอันหนึ่ง
ความรวมมือ - เทคโนโลยีอวกาศจีนมีการพัฒนาขึ้นใหม มีขอไดเปรียบดานราคา มีความกาว
2. ดานเทคโนโลยี ล้ําทันสมัย แกไขขอจํากัดเดิมของเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก
3. ดานองคกร - ไทยมี อ งค ก รหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบดา นกิจ การเทคโนโลยี อ วกาศองคก รเดี ย ว
4. ดานบุคลากร
สามารถมองภาพรวมในการจัดทําความรวมมือกับหนวยงานของจีน
- บุคลากรของไทยในดานอวกาศมีการกระจุกตัวและเครือขายที่ชัดเจน สามารถ
สรางทีม พัฒ นาความรวมมือดานอวกาศไดอยางมีบูร ณาการและไมก ระจัด
กระจาย เหมือนในสาขาอื่นๆ
จุดออน (W) - กรอบความรวมมือที่เปนรูปธรรมยังมีลักษณะเนนหนักในดานการศึกษาวิจัย
1. ดานกรอบ
แลกเปลี่ยนบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ยังไมไดมีการกระจายไปยัง
ความรวมมือ .
หนวยงานที่มีภารกิจดานการประยุกตใช เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
2. ดานเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงคมนาคม เทาที่ควร
3. ดานองคกร - ภาษาที่ใชประกอบเทคโนโลยีเปนภาษาจีน ทําใหมีปญหาในการศึกษาระบบ
4. ดานบุคลากร
การใชงานและคูมือ
- กิจการเทคโนโลยีอวกาศของไทยยังอยูในขั้นเริ่มตน และยังมีองคกรที่เกี่ยวของ
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาวคอนขางนอย
- บุคลากรดานวิทยาศาสตรที่มึความรูภาษาจีนมีอยูจํากัด มีผูสําเร็จการศึกษา
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจีนจํานวนนอย ขาดความคุนเคย
ในระดับสถาบัน และไทยไมมีผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรที่มีความรูดาน
เทคนิคประจําในจีนเพื่อติดตาม/เจรจากับจีนโดยตรง
โอกาส (O)
- ไทยกับ จีนมีความสัม พันธแนนแฟนมายาวนาน และไทยมีส ถานะเปนมิตร
1. ความสัมพันธ
ประเทศที่จีนไววางใจมากที่สุดในอาเซียนก็วาได
ไทย-จีน
- สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ และในภูมิภาค อาทิปญหากรณี
2. บรรยากาศ
พิพาทหมูเกาะในทะเลจีนใต ทําใหจีนถูกหวาดระแวงจากประเทศอาเซียนที่
การเมือง
ไดรับ ผลกระทบจากการแผขยายอิท ธิพลของจีน จึง ทําใหจีนยิ่ง ตองรัก ษา
ระหวางประเทศ ความสัมพันธกับไทยใหแนนแฟนผานการทูตวิทยาศาสตร
3. ปรากฏการณ - จีนกับไทยยังคงมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนา ที่ยังตองการการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจ คาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน การพัฒนาอุตสาหกรรม
4. สถานการณ
4.0 ที่ เ นน การลดต น ทุน กอ ใหเ กิ ด ความต อ งการขยายความรว มมือ ด า น
ดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SWOT
-

อุปสรรค (T) 1. ความสัมพันธ
ไทย-จีน
2. บรรยากาศ
การเมือง
ระหวางประเทศ
3.-4. สถานการณ
ดานเศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม

เหตุผล
ปญหาทาทายหลายอยางเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย เชน ภัยพิบัติที่
เกิดจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศโรคอุบัติ ใหม โ รคอุบัติ ซ้ํา ทําให
ประเทศตางๆ ตองรวมมือกันมากขึ้นเพื่อแกไขปญหา โดยเฉพาะจีนและไทย
เปนประเทศเพื่อนบานที่มักมีความเกี่ยวโยงของผลกระทบจากป ญหาตางๆ
ดวยกัน ในขณะที่เ ทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศเปนเครื่องมือในการ
วางแผนจัดการ และแกไขปญหาเหลานี้ไดเปนอยางดี
วัฒ นธรรมจี นเน น สายสั ม พัน ธ ส วนบุ ค คล (guanxi-关系) ปะปนกั บ การ
ปฏิสัมพันธอยางเปนทางการ บทเรียนของการเจรจาและพัฒนาความรวมมือ
ของจีนกับนานาปรเทศในหลายครั้งยังสะทอนภาพของการ เอารัดเอาเปรียบ
และผลประโยชนที่ทับซอน ไทยจึงตองระมัดระวัง
ในฐานะไทยเป น สมาชิ ก อาเซี ย น และต อ งการรั ก ษาความสั ม พั น ธ กั บ
สหรัฐอเมริกา และประชาคมยุโรปในขณะเดียวกัน จึงตองรักษาสมดุลในการ
พัฒนาความรวมมือกับจีนใหพอเหมาะพอควร
เปาหมายการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียยังมุงเนนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และอํานวยประโยชนใหกับการคาการลงทุน ทําใหการเจริญเติบโต
ของการพัฒนาภาคสังคมและเทคโนโลยี ซึ่งเปนกลจักรสําคัญในการพัฒนา
ประเทศยังไมไดรับความสนใจจากประชาชนเทาที่ควร

จากการวิเคราะห SWOT เพื่อประมวลภาพรวมของสถานการณและเงื่อนไขการพัฒนา
ความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศของจีนเปนทางเลือกใหม ที่มีจุดแข็งในหลายดานที่จะชวยแกไขจุดออนของ
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยไดในระยะยาว โดยสถานการณปจจุบัน เต็มไปดวยโอกาสที่ไทย
ควรเรงผลักดันความรวมมือกับจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ วทน. สาขาอื่นๆ
รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนและมีบูรณาการรองรับการขยายความรวมมือ ก็จะสามารถขจัดอุปสรรค
ตางๆ ที่เปนตัวแปรขัดขวางไดอยางรัดกุม และนําพาประเทศไทยไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตาม
นโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่มีอยูตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเห็นไดวาการพัฒนาและการขยายความรวมมือดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีนนั้น มีโอกาสอยูมากจากบริบทความสัมพันธระหวางประเทศและ
ความสัม พันธร ะหวางไทยกับ จีนในดานตางๆ ทั้ง ดานการเมือง ซึ่ง จีนตองการรัก ษาอิท ธิพลและ
ความสัมพันธอันดีกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน มองวาไทยเปนมิตรประเทศที่ใกลชิดที่ไมมีความ
ขัดแยงใดๆ ดานเศรษฐกิจที่จีนตองการขยายการคาการลงทุนผานระบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่เนนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และขยายชองทางการพาณิชยผานระบบสารสนเทศมากขึ้น และในดาน
สังคมและวัฒนธรรมที่ไทยเปนประเทศที่เปดรับวัฒนธรรมของตางชาติไดดี และสามารถผสมกลมกลืน
กับชาวจีนไดงาย ทําใหความไววางใจในการเจรจาหารือความรวมมือกันมีความคลองตัวและประสบ
ผลสําเร็จไดมาก บริบทแวดลอมตางๆ สะทอนใหเห็นวาพัฒนาการความตองการขยายความรวมมือ
กับจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีนนั้น ไมไดเปนความตองการของไทยในฐานะ
ผูรับแตฝายเดียว แตกลับเปนลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันในประชาคมระหวางประเทศที่จีนไดใช
การทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) ผูกสัมพันธกับไทยไวใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของมิติความรวมมือดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยอาศัยการวิเคราะห SWOT พบวาสถานการณและเงื่อนไขในการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีน วิเคราะหได ดังนี้
1) จุดแข็ง ประกอบดวยไทยและจีนมีกรอบความรวมมือรองรับที่ชัดเจน และมีการระบุ
สาขาเทคโนโลยีอวกาศใหเปนสาขาสําคัญสาขาหนึ่ง เทคโนโลยีของจีนมีความกาวล้ําทันสมัย และ
แกไขขอจํากัดเดิม ของเทคโนโลยีจ ากประเทศตะวันตก และมีร าคาที่ถู ก กวา ไทยมีองคก รหลั ก
รับผิดชอบดานกิจการอวกาศองคกรเดียวที่สามารถมองเห็นภาพรวม และบุคลากรดานอวกาศมีการ
รวมกลุมที่ชัดเจน
2) จุดออน ประกอบดวย กรอบความรวมมือที่เ ปนรูป ธรรมยัง เนนหนักไปในดานการ
ศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนบุคลากร ยังไมไดมีขยายไปยังหนวยงานประยุกตใชมากนัก องคกรที่เกี่ยวของ
และใชประโยชนยังมีนอย ภาษาที่ใชประกอบเทคโนโลยีจีนเปนภาษาจีน และบุคลากรไทยที่มีความรู
ภาษาจีนและสําเร็จการศึก ษาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจีน ยัง มีจํานวนนอย
รวมทั้งยังขาดสํานักงานตัวแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรสําหรับเจรจาประเด็นเทคนิคความรวมมือ
กับจีนในพื้นที่โดยตรง
3) โอกาส ประกอบดวยความสัมพันธฉันมิตรที่ไทยมีกับจีนมายาวนาน สถานการณความ
ตึงเครียดระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และความพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและ
แกไขปญหาทาทายรวมกัน
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4) อุป สรรค ประกอบดว ยความไม เ สถี ย รในแบบแผนการปฏิสั ม พั นธ กั บ จี น ที่มี ก าร
ผสมผสานระหวางแบบแผนทางการกับการเจรจานอกระบบ การรักษาความสมดุลในความสัมพันธกบั
ประเทศเพื่อนบานและประเทศมหาอํานาจอื่นของไทย และการที่ประชาชนในภูมิภาคเอเชียยังเนนให
ความสนใจการคาการลงทุน มากไปกวาความตองการลงทุนดานเทคโนโลยี
การพัฒนาความรวมมือกับจีนในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จะทํา
ใหไทยไดประโยชนจากศักยภาพของเทคโนโลยีอวกาศของจีนที่มีความกาวหนาในระดับสูง และราคา
ที่ต่ํากวาเทคโนโลยีตะวันตกโดยเปรียบเทียบ หลายๆ ดาน ไดแก (1) การจัดทําระบบฐานขอมูล
ภูมิส ารสนเทศ (2) การศึก ษาวิจัยและถายทอดองคความรู (3) การแลกเปลี่ยนผูเ ชี่ยวชาญและ
เครือขายนักวิทยาศาสตร (4) การประยุกตใชในการจัดการดานตางๆ อาทิ การจัดการดานภัยพิบัติ
การวางผัง เมือง และ (5) การสรางและสง เสริม มาตรฐานขอมูล ภูมิส ารสนเทศ ทั้ง นี้ หากไทยมี
แผนพัฒนาความรวมมือที่ชัดเจน และมีการเจรจาความรวมมืออยางเปนระบบ
ปจ จุบันนี้ จึง ถือไดวา มี เ งื่อนไขสถานการณที่เ หมาะสมหลายอยางที่ไทยควรมุง ขยาย
ความสัมพันธในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับจีน ไมเพียงแตในดานอวกาศ และภูมิสาร สนเทศ
เทานั้น เทคโนโลยีในดานอื่นๆ อาทิ ระบบราง เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ ของจีนก็
กําลังมีพัฒนาการไปอยางรวดเร็ว และมีเงื่อนไขที่เอื้อตอการพัฒนาความรวมมือ ที่อาจสรุปได 5 ดาน
1) เวลาเหมาะสม (right timing) ชวงเวลานี้ จีนกําลังมีการพัฒนาเต็มที่และตองการขยาย
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะไทยในดานเศรษฐกิจและมิติอื่นๆ จึงมีความสะดวกที่
หารือเจรจาความรวมมือกันในสาขาตางๆ และกอปรกับรัฐบาลไทยไดปรับใหกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนจากกลุมภารกิจกระทรวงดานสังคมไปสูกระทรวงดานเศรษฐกิจจะชวยให
การทํางานประสานความรวมมือกับจีนในมิติดานเทคโนโลยีมีความคลองตัวและมีบูรณาการกับ
หนวยงานดานเศรษฐกิจมากขึ้น
2) สถานที่เหมาะสม (right place) เนื่องจากประเทศจีนมีศักยภาพองครวมของประเทศ
แข็งแกรงขึ้นทุกดาน และยังมีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ อยาง
ตอเนื่องรวมทั้งมีที่ตั้งที่ใกลชิดบนผืนทวีปเดียวกับไทย โอกาสที่จะเชื่อมตอกัน (connectivity) จึงมี
ความสะดวก
3) ภาษาเหมาะสม (right language) เนื่องจากมีการพัฒนาความรวมมือกันโดยตรงใน
ระดับโครงการ ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ จึงสงเสริมใหการ
เจรจามีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล ในการหารือประเด็นดานเทคนิคมากขึ้น และการติดต อ
ประสานงานกับหนวยงานดาน วทน. ในประเทศจีน สามารถสื่อสารในภาษาเทคนิคดาน วทน. ซึ่งเปน
ความรูเฉพาะดานรวมกัน และเกิดการพัฒนาความรวมมือที่เ ปนรูปธรรม นอกจากนั้น จากการที่
วัฒนธรรมจีนที่ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธแบบใกลชิด และความรวมมือหลายครั้งเกิดขึ้นไดจาก
การเจรจา ดังนั้น จึงควรมีผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความรูดานเทคนิคและ
วั ฒ นธรรมจี น ประจํ า การในสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง ป ก กิ่ ง เพื่ อ ติ ด ตามและสานต อ
ความสัมพันธกับหนวยงานจีนอยางใกลชิดโดยตรงในพื้นที่
4) ระยะทางเหมาะสม (right distance) เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับที่ตั้งของประเทศไทย
และสาธารณรับประชาชนจีน ซึ่งอยูในซีกโลกตะวันออกและทวีปเอเชียดวย มีความใกลชิดกันใน
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หลายดาน และมีสวนในการแบงปนการใชประโยชนจากผืนดินและหวงอวกาศดวยกัน การพัฒนา
ความรวมมือและเชื่อมโยงดานเทคโนโลยีอวกาศรวมกัน จะสามารถชวยใหก ารใชป ระโยชนจ าก
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชนการติดตามสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ พายุ
และการติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ เปนตน
5) กลไลการทํางานที่เหมาะสม (right mechanism) การที่ประเทศไทยรวมภารกิจดาน
อวกาศไวที่สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศในชวงเริ่ม ตนจะทําใหส ามารถ
มองเห็นภาพรวมมิติการพัฒนาความสัมพันธดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีนไดอยาง
เต็มที่และมีระบบชัดเจน และควรคอยๆ ขยายองคความรูและเทคนิคในการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดังกลาวไปยังหนวยงานตางๆ ใหมากขึ้นเรื่อยๆ และไปจนถึงภาคประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและใน
ทองถิ่นหางไกล
เงื่อนไขที่เหมาะสมดังไดกลาวมาแลว ชวยชี้แนะแนวทางใหกับการดําเนินนโยบายของไทย
ที่มีตอจีนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึง่
ไทยสามารถแสวงหาความรวมมือที่เปนประโยชนไดอีกมาก
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ใ นฐานะหน ว ยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด า น
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศควรมีการกําหนดนโยบายประการสําคัญรวมกับหนวยงานที่เกี่ยว
อื่นๆ ดังนี้
1) การปรับ นโยบายการเรียนการสอน การฝกอบรม การจัดสรรทุน และการ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหมีองคความรูดานภาษาจีนและ วทน. จีนใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถ
สงบุคลากรไปรับการถายทอดและแลกเปลี่ยนกับจีนดาน วทน. โดยเฉพาะ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิผล โดยหนวยงานที่เกี่ยวของหลัก อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ควรให
ความสําคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนสําหรับสาขาวิทยาศาสตร
และสํา นัก งานขาราชการพลเรือ น (ก.พ.) ควรมีก ารจั ดสรรทุ นเรี ยนตอในประเทศจีนในสาขา
วิทยาศาสตรมากขึ้น
2) การผลัก ดัน นโยบายสง เสริม ความรวมมือระหวางรัฐ -รัฐ รัฐ -เอกชน และ
เอกชน-เอกชน ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง 2 ประเทศ โดยเฉพาะภาคเอกชน
ขนาดใหญที่มีแหลงทุนและเครือขายพรอม เพื่อนําเทคโนโลยีเหลานี้ มาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และใชประโยชนในเชิงพาณิชยที่เปนแรงจูงใจเพื่อผลประโยชนของภาคเอกชนเหลานั้นดวย อาทิ
กระทรวงตางประเทศ ควรทํางานใกลชิดกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกระทรวงสาย
วิทยาศาสตรอื่นๆ ในการเจรจาขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตรหรือ Science Diplomacy ของไทย
และผลักดันใหไทยมีบทบาทนําในและแสวงหาและขยายความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศ และ
วทน. สาขาอื่นๆ กับจีนและภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย ควรมี
นโยบายทางภาษีและนโยบายทางการคาการลงทุนที่สงเสริมการนําเทคโนโลยีขั้นสูงที่เปนนวัตกรรมที่
สามารถนําพาการบรรลุเปาหมายของ SDGs เขามาใชในประเทศไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
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3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงาน ก.พ. สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงการต า งประเทศควรพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ให มี ข า ราชการประเภท
นักวิทยาศาสตรไปประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปกกิ่ง เพื่อใหเปนผูมีสวนหารือ
เจรจาดานเทคนิค และติดตามการพัฒนาความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศ และ วทน. สาขาอื่นๆ
กับจีน โดยทําหนาที่เปนผูประสานงานกลางใหกับหนวยงานดานวิทยาศาสตรของไทยที่มีประเด็นดาน
เทคนิคอีกหลายกระทรวง เชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงสาธารณสุข เปนตน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) กระทรวงและหนวยงานที่เ กี่ยวของในมิติก ารดําเนินความสัม พันธร ะหวาง
ประเทศกับจีนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรบูรณาการการทํางานระหวางใหมีความชัดเจน
และเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งผนึกกําลังในการเจรจากับฝายจีนใหไดประโยชนในการใช วทน. รวมกัน
อาทิ กระทรวงตางประเทศ กับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรทํางานใกลชิดในการเจรจา
ขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตรของไทย
2) หนวยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของควรสงเสริมกิจกรรมการแลก เปลี่ยน
ทั้ง ภาคเยาวชนและเอกชนกับ จี น รวมทั้ ง สรางแรงจูง ใจตางๆ ใหคนไทยหันมาสนใจจี นในดา น
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้น วาเปนปจจัยที่สงเสริมการพัฒนา การคาและการ
ลงทุน ตลอดจนการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและรึคระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ราชบัณฑิตยสถานควรมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพทเทคนิคดาน
วิทยาศาสตร 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เพื่อจัดทําอภิธานศัพทดาน วทน. ซึ่งปจจุบัน เปนสาขาที่มี
พลวั ตสูง ที่สุด เพื่ อให มีคํา ศัพท ที่เ หมาะสมที่ ใช ในการสื่ อสารในภาษาไทย มี ความทัน สมัย และ
ครอบคลุมการสื่อความหมายที่มีศัพทเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะคําศัพทของจีนในสาขาเหลานี้ ซึ่งมีการบัญญัติขึ้นใหมเฉพาะโดยไมนิยมทับศัพท
ตามเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่คนไทยควรเรียนรู
4) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีนโยบายจะดําเนินการสงเจาหนาที่
ไปประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่งนั้น เจาหนาที่ดังกลาวควรมีหนาที่ศึกษา วิเคราะห และ
จัดทําขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย มาตรการ การพัฒนาดาน วทน. ที่เกี่ยวของกับประเทศจีน
และเผยแพรองคความรูของจีนใหเปนประโยชนแกวงการศึกษาและภาคเอกชนไทย ตลอดจนสงเสริม
การจับคูธุรกิจและการถายโอนเทคโนโลยีระหวางเอกชนจีน-ไทย พรอมทั้งแสวงหาความตองการหรือ
ความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา และโดยที่ภารกิจความสัม พันธในดาน วทน. กับจีน กําลังเปน
ภารกิจที่ทาทายและมีแนวโนมที่จะมีงานในปริมาณมาก จึงเห็นควรที่จะมีเจาหนาที่สายวิทยาศาสตร
อยา งนอ ย 2 คน ประกอบดวยระดับ อั ครราชทู ตที่ป รึก ษา 1 ตํา แหน ง และระดับ ชํานาญการ/
ปฏิบัติการอีก 1 ตําแหนง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
5) สงเสริมใหมีการผลักดันการศึกษาเทคโนโลยีจีนในดานอื่นๆ เพื่อพัฒนาความ
รวมมือตอไป อาทิ ในสาขาเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งยังมีอีกหลายแขนงที่ไทยยังไมไดมีความรวมมือกับจีน
อาทิ การสํารวจดวงจันทรดวยดาวเทียมฉางเออ (Chang E Lunar Probe) การวิจัยอวกาศดวยสถานี
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วิจัยอวกาศคางฟาเทียนกง (Tian Gong Space Station) และการสงยานอวกาศมีมนุษยควบคุมใน
กลุมยานเสินโจว (Shen Zhou Manned Spacecraft) เปนตน
จากขอเสนอแนะที่เกี่ยวของดังกลาว สามารถประมวลเปนประเด็นความตองการพรอม
ขอเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมไดดังนี้
ตารางที่ 7 แนวทางที่ไทยควรดําเนินการเพื่อรองรับและใชประโยชนจากการพัฒนาความสัมพันธ
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับจีน
ประเด็นความตองการ

ขอเสนอแนะแนวทาง
(ใชโอกาสและจุดแข็ง ลดอุปสรรคและจุดออน)
1. การสรางบุคลากร องคความรู 1. การสงเสริมใหมีการศึกษาสายวิทย-ภาษาจีนในประเทศไทยมาก
และสรางการ ศึกษาวิจัยและ
ขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหมีทักษะดาน
พัฒนานวัตกรรมดาน
ภาษาจีน
ภูมิ สารสนเทศ
2. จัดสรรทุนรัฐบาล หรือขอทุนรัฐบาลจีนใหเยาวชนไปศึกษาตอใน
(Geo-Informatics)
ดาน วทน. ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น
3. ขอสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการฝกอบรมดานเทคนิค การวิจัย
รวมกัน (Joint laboratory)
2. การมีขอมูลดาวเทียมและ 1. สนับสนุนการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
ระบบการใช ประโยชนจาก 2. เปดโอกาสใหมีการนําอุปกรณทั้งฮารดแวร และซอฟตแวรของ
ดาวเทียมที่ตอเนื่อง
จีน มาทดลองใชประโยชน ใหมากขึ้น อาทิ การใชระบบ
ดาวเทียมนํารอง เปยโตว
3. การสรางบทบาทนําในเวที 1. พัฒนานักวิทยาศาสตรใหมีทกั ษะในการเจรจา เพื่อประโยชนใน
ระหวางประเทศในดาน
การพัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศ
เทคโนโลยีอวกาศและ
2. กระทรวงสายวิทยาศาสตร (อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ภูมิสารสนเทศ
กระทรวงพลังงาน กระทรวง ICT กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ) และกระทรวงสายสังคมศาสตร (อาทิกระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม) ควร
ทํางานใกลชิดกันมากขึ้นเพื่อนําการทูตวิทยาศาสตรไปใชใหเกิด
ประโยชนเต็มที่
4. ความตองการการพัฒนาขีด
ความสามารถดาน Space
Technology ของประเทศ

1. จีนอาจเปนตัวเลือกที่ดสี ําหรับการพัฒนา ดาวเทียมดวงใหมของ
ไทย เนื่องจากมีราคาถูก และมีคุณภาพ
2. การอาศัยความสัมพันธที่แนนแฟนอาจมี โอกาสใหไทยมี
สามารถสงนักบินอวกาศไปประจําสถานีอวกาศ หรือสํารวจดวง
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ประเด็นความตองการ

ขอเสนอแนะแนวทาง
(ใชโอกาสและจุดแข็ง ลดอุปสรรคและจุดออน)
จันทร และประกอบกิจกรรมสํารวจอวกาศไปพรอมกับจีนไดใน
อนาคต
5. ความตองการบุคลากร/
1. ผลักดันความรวมมือระหวางรัฐและภาค เอกชน ในชาติและ
หนวยงาน/บริษัทเอกชน ที่จะ ขามชาติ
มารวมงานและชวยพัฒนา 2. สรางแรงจูงใจในลักษณะตางๆ เชนการลดภาษี นําเขา
งาน/ทําการตลาดใหกบั
เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี/ นวัตกรรมทีเ่ ปนประโยชนใน
สทอภ.
การพัฒนาประเทศตามหลักเกณฑ SDGs
4.3 บทสงทาย
การศึกษามิติความสัมพันธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทยกับจีน ในดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ชวยใหเห็นพัฒนาการของความสัมพันธของสองประเทศที่มีมากวา 40 ป
นับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ที่มีวิวัฒนาการจากเดิม
เนนเพียงการคาและการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม มาสูการขยายความสัมพันธในดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งความรวมมือในดานดังกลาวจะชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
จากการถายทอด เชื่อมโยง ขอมูล ขาวสาร และการติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการที่
ไมหยุดยั้ง
แมวาเทคโนโลยีอวกาศจะเปนเทคโนโลยีที่สงอุปกรณออกไปไกลนอกบรรยากาศโลก แต
ประโยชนของมันกลับทําใหมนุษยเห็นมิติอันกวางใหญและรูจักตนเองมากขึ้น รูจักโลกมากขึ้น และก็
ทําใหพูดคุยกันมากขึ้น จะเห็นไดวาในปจจุบัน วิ ถีก ารดําเนินชีวิตในหลายแงมุม ของคนในสัง คม
สะดวกสบายขึ้นจากเทคโนโลยีอวกาศ ที่ทําใหโลกเขาสูยุคของการรับรูขาวสารและการเรียนรูแบบไร
พรมแดน อันที่จริงแลว ดาวเทียมก็เปนเพียงอุปกรณหรือกลไกหนึ่ง ที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อทําหนาที่
ประสานเชื่อมโยงเครือขายความคิ ดใหม นุษยพูดและฟง กันมากขึ้น เขาใจกันเองมากขึ้น เขาใจ
ปรากฏการณธรรมชาติมากขึ้น และที่สําคัญที่สุดก็คือ รักที่จะอาศัยรวมกันในสังคมโลกอยางสันติ
และอยูกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณของโลกที่มีพรอมมูลสําหรับการบรรลุเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
หากมีการจัดการที่ดีรวมกัน
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ภาคผนวก ก
โครงสรางความรวมมือกับหนวยงานดานเทคโนโลยีอวกาศของจีนที่ไทยมีความรวมมือในปจจุบัน
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ภาคผนวก ข
เทคโนโลยีอวกาศของจีนประเภทตางๆ
จีนไดพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอยางหลากหลายและมีการสงดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู
หวงอวกาศจํานวนมาก ดังสรุปได ดังนี้
1. จรวดสําหรับการสงยานและดาวเทียมขึ้นสูอวกาศ (Space Rocket)
จีนไดผลิตจรวดสําหรับสงยานและดาวเทียมขึ้นสูอวกาศ ที่มีชื่อเฉพาะวา ฉางเจิง (Change
Zheng —长征) หรือ Long March โดยปจจุบันมีการพัฒนาไปถึงฉางเจิง-7 โดยจรวดรุน ฉางเจิง-5
เปนจรวดขนสวนใหมที่มีขนาดใหญที่สุดของจีน น้ําหนักขึ้นบินสูง สุด 869 ตัน สามารถขนสง วัตถุ
น้ําหนัก 25 ตัน ใชออกซิเจนเหลวและไฮโดรเจนเหลวเปนเชื้อเพลิง จรวดรุนฉางเจิง-6 ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตขนาด 120 ตัน เปนจรวดสงที่ตองการความฉับไวในการปฏิบัติภารกิจ แตมีศักยภาพในการ
จัดสงสัม ภาระไดเ พียงราว 1 ตัน ขึ้นไปสูวงโคจรแบบสัมพันธกับ ดวงอาทิตยที่ ร ะดับ ความสูง 700
กิโลเมตร เครื่องยนตใหมนี้ยังคงใชเชื้อเพลิงเหลว ประกอบดวยออกซิเจนเหลวกับกีโรซีน จรวดรุนฉาง
เจิง -7 เปนจรวดขนสงขนาดกลาง ที่เปนตัวหลักดานการขนสงทางอวกาศของจีน ความสามารถการ
ขนสงวัตถุน้ําหนัก 13.5 ตัน และในระยะยาว คาดวาจรวดชุดฉางเจิงจะใหบริการการขนสงในอวกาศ
กวารอยละ 80 ของจีน และทําใหในปจจุบัน จีนเปนประเทศที่ 3 ที่มีจรวดขนสงที่มีเทคโนโลยีระดับ
สูงสุดยอดตอจากสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ซึ่งจรวดรุนนี้ เปนพื้นฐานของเทคโนโลยีการบินอวกาศของ
จีนที่ทําใหจีนประสบผลสําเร็จสําคัญในการตั้งสถานีอวกาศนานาชาติอีกดวย

2. ดาวเทียมสื่อสาร (Telecommunication Satellite)
ดาวเทียมสื่อสารเปนดาวเทียมทําหนาที่เพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารของโลกเขาไว
ดวยกัน และเปนดาวเทียมที่มีการผลิตมากที่สุด ทั้งโดยภาครัฐและบริษัทเอกชนจํานวนมากของหลาย
ประเทศทั้งที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา การทําธุรกิจกับดาวเทียมประเภทนี้มีมากที่สุด เพราะเปน
ดาวเทียมประเภทใชเชื่อมตอสัญญาณในการถายทอด ไมวาจะเปนสัญญาณเสียง สัญญาณภาพ หรือ
สัญญาณขอมูลอิเ ล็กทรอนิกส จีนมีดาวเทียมสื่อสารชุด จงซิง (Zhong Xing-中星) โดยจีนไดยิง
ดาวเทียมสื่อสาร จงซิง 10 (中星10号) และ จงซิง 11 (中星11号) จากศูนยยิงดาวเทียมซีชัง มณฑล
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เสฉวน เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และพฤษภาคม 2556 ตามลําดับ ดาวเทียมจงซิงจะสามารถให
ขอมูลดานการสื่อสาร การแพรสัญญาณ บริการสงขอมูลอื่นๆ สําหรับผูใชในจีนและภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก โดยสําหรับเทคโนโลยีดานนี้ ไทยเองมีดาวเทียมชุดไทยคมใหบริการเปนหลักแลว จึงไมมี
ความจําเปนตองพึ่งพาดาวเทียมชุด จงซิง ของจีนเทาใดนัก อยางไรก็ตาม จีนกําลังจะเปนชาติแรกใน
โลกที่สามารถพัฒนาดาวเทียมสื่อสารควอนตัม ที่ใชอนุภาคของแสงหรือที่เรียกวาโฟตอน (photon)
ที่มีพลังงานสูงมากและมีชวงคลื่นสั้นมาก สงขอมูลรหัสจากอวกาศที่รวดเร็วมากและไมสามารถจาร
กรรมลัก ลอบถอดรหัส ได โดยขณะนี้นัก วิทยาศาสตรจีนกําลัง ทดสอบติดตั้ง ระบบสําหรับ การสง
ดาวเทียมขึ้นสูอวกาศและคาดวาจะยิงภายในป 2559 หากการดําเนินการสําเร็จ โครงการนี้คือการ
ปฏิวัติการสื่อสารของโลก และจะเปนพิสูจนชัดเจนวาจีนเปนประเด็นที่มีระบบดาวเทียมสื่อสารและ
โทรคมนาคมที่ทันสมัยที่สุดในโลก เทคโนโลยีใหมนี้จะปกปองระบบสารสนเทศสําหรับโลกไซเบอรใน
อนาคตไดมากขึ้นถึงรอยละ 120 และจีนมีแผนที่จะใชดาวเทียมควอนตัมครอบคลุมการสื่อสารทั่วโลก
ภายในป 2030 สําหรับภาคพื้นดินนั้น จีนยังไดสรางเครือขายระบบสื่อสารควอนตัมของตนเองเพื่อใช
ในภารกิจดานความมั่นคงและปองกันประเทศ

3. ดาวเทียมสํารวจโลก (Earth Observation Satellite)
การสํารวจทรัพยากรโลกดวยดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ไดวิวัฒ นาการจากการไดรับ
ภาพถายโลก ภาพแรกจากการสงสัญญาณภาพของดาวเทียม Explorer VI ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2502 ตั้งแตนั้นมา การสํารวจโลกดวยภาพถายดาวเทียม ไดมีการพัฒนาเปนลําดับทั้งระบบบันทึก
ขอมูล และอุปกรณที่สามารถใชประโยชนดานตางๆ อยางมากมาย วิวัฒนาการของดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดาวเทียมจํานวนมากไดถูกสงเขาสูวงโคจร เพื่อประโยชน
ในดานการสํารวจทรัพยากร โดยจีนมีดาวเทียมชุดเกาเฟน (Gao Fen) เปนดาวเทียมชุดสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยดาวเทียมเกาเฟน 8 สงเขาสูวงโคจร เมื่อเดือนมิถุนายน 2558
การใชดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและสภาพแวดลอมของโลก เปนการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีการถายภาพและโทรคมนาคม โดยการทํางานของดาวเทียมสํารวจทรัพยากรจะใชหลักการ
ที่เรียกวาการสํารวจขอมูลจากระยะไกล หรือ Remote Sensing ซึ่งโดยทั่วไปจะใชคลื่นแสงที่เปน
พลัง งานแมเ หล็ก ไฟฟา (EME : Electro-Magnetic Energy) ที่สง มาจากดวงอาทิตยในการ
บันทึกภาพ อันที่จริงแสงจากดวงอาทิตยมีอยูหลายชวงคลื่น ดังเชนเราสามารถแยกสวนที่มนุษยเห็น
ดวยตาเปลาได เชน สี 7 สี แบบที่เห็นจากรุง หรือปริซึม สวนที่เรามองไมเห็นก็เชนอุลตราไวโอเล็ต
อินฟราเรต รังสีเอ็กซ รังสีแกมมา เปนตน แสงเหลานี้ทําหนาที่เสมือนสื่อกลางสงผานระหวางวัตถุ
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เปาหมาย และอุป กรณบัน ทึก ขอมู ล อุป กรณถา ยภาพที่ติดตั้ง อยูบ นดาวเที ยม มั ก จะได รับ การ
ออกแบบใหมีความสามารถถายภาพ และมีความหลากหลายทั้งในเรื่องการรับคลื่นในชวงของคลื่น
แสงตางๆ ที่เ รียกวา Band และในเรื่องรายละเอียดของภาพที่เ รียกวา Resolution ทั้ ง นี้ เพื่อ
ประโยชนในการจําแนกภาพวัตถุบนพื้นโลกใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดาวเทียมสํารวจบางประเภทยัง
เปนดาวเทียมที่ยิงสัญญาณเรดาหเปนสื่อในการบันทึกภาพแทนคลื่นแสงจากดวงอาทิตยดวย ขอมูล
จากดาวเทียมประเภทนี้ สามารถชวยในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อาทิ
การสํารวจพื้นที่ปาไม การเกษตร การใชที่ดิน ธรณีวิท ยา อุทกวิท ยา การจัดทําแผนที่ภูมิป ระเทศ
ตลอดจนติดตามภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ ฯลฯ
สําหรับ ดาวเทียมประเภทนี้ ไทยเองมีดาวเทียมไทยโชต หรือ ธีออส (Thailand Earh
Observation Satellite-THEOS) ซึ่งเปนโครงการพัฒนาดาวเทียมสํารวจที่รัฐบาลไทยไดมอบหมาย
ให สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องคการมหาชน พัฒนารวมกับบริษัท EADS
Astrium ประเทศฝรั่งเศส โดยไดยิงขึ้นสูวงโคจรเมื่อปป 2550 และกําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาใหบริการ
ขอมูล ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไทยกําลังอยูในระหวางพิจารณาจัดสรางดาวเทียมสํารวจดวงใหมขึ้น โดยจีน
เปนประเทศหนึ่งที่อยูในเลือกประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยจะใหจัดสรางดาวเทียมสํารวจดวงใหม

4. ดาวเทียมระบบนํารอง (Global Navigation System Satellite-GNSS)
การพัฒนาดาวเทียมระบบนํารอง (Global Navigation System Satellite-GNSS) เริ่มขึ้น
ครั้งแรกโดยสหรัฐอเมริกา ที่รูจักกันดีในชื่อของดาวเทียมจีพีเอส (Global Positioning Satellite
System-GPS) มีจุดประสงคสําหรับการใชงานในกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ตอมา การ
พัฒนาระบบอกพิกัดไดมีการนํามาใชงานทั่วไป ทั้งในการบริหารจัดการของภาครัฐ การติดตอสื่อสาร
และขนสง ตลอดจนการพาณิชยทั่วไป ดาวเทียมที่ใชกับระบบ GPS ถูกสงขึ้นสูอวกาศครั้งแรกในป
พ.ศ. 2506 โดยใชเปนระบบนํารองใหกับเครื่องบิน เมื่อดาวเทียมที่ใชกับระบบ GPS ขยายตัวมากขึ้น
จึงมีพื้นที่การครอบคลุมมากขึ้น และไดมีการนํามาประยุกตใชงานอยางกวางขวาง เชน การนํารองให
เรือเดินสมุทรพาณิชยในบริเวณที่ระบบนํารองภาคพื้นดินไมสามารถใชได
การทํางานของดาวเทียมระบบนํารองจะแตกตางจากดาวเทียมอื่นๆ คือจะทํางานใน
ลักษณะของหมูดาวเทียม (constellation) เพื่อเชื่อมโยงเครือขายกําหนดพิกัดภูมิศาสตรระหวางกัน
จีนไดพัฒ นาดาวเทียมประเภทนี้ในชื่อวา เปยโตว (Bei Dou-北斗) ซึ่ง ไดเ ปดใหบ ริก ารกั บ
ประชาชนโดยทั่วไป และพยายามขยายความรวมมือในการใชประโยชนจากดาวเทียมดังกลาวกับ
ประเทศไทย รัฐบาลจีนตั้งเปาไววา ในป 2563 ระบบเปยโตวจะกาวสูระดับโลกดวยกลุมดาวเทียมนํา
รองทั้งหมด 37 ดวง ซึ่งเปนหมูดาวเทียม GNSS ที่มีโครงขายจํานวนดาวเทียมนํารองสูงที่สุดในโลก
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(ดาวเทียม GPS ของสหรัฐฯ และดาวเทียมโกลนาสส (GLONASS) ของรัสเซียมีอยางละ 24 ดวง และ
ดาวเทียมกาลิเลโอของสหภาพยุโรป มี 30 ดวง

5. เทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ
จีนยังไดพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศโดยอาศัยวิทยาการของตนเองอีกหลายดาน ไดแก
5.1 สถานีอวกาศ
"เทียนกง" (Tian Gong-天宫) เปนสถานีอวกาศแหงแรกของจีน ที่ใชเปนสถานที่
ทดสอบพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมตอและการเทียบทาซึ่ง จําเปนสําหรับการสนับสนุนศูนย
อวกาศที่ใหญขึ้น การปลอยสถานีอวกาศเทียนกง-1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 เปนสวน
หนึ่งของโครงการสถานีอวกาศเทียนกง หรือมีชื่อทางการวาโครงการ 921-2 ซึ่งมีเปาหมายที่จะสง
สถานีอวกาศมีคนอยูอาศัยขนาดเต็มกึ่งถาวรขึ้นสูวงโคจรภายใน พ.ศ. 2563 เทียนกง-1 เปน "โมดุล
หองปฏิบัติการอวกาศ" หนัก 8.5 เมตริกตัน และสามารถเทียบกับอวกาศยานมีคนบังคับและอัตโนมัติ
ได ยานอวกาศเสินโจว 8 เสินโจว 9 และเสินโจว 10 คาดวาจะเทียบกับเทียนกง 1 ระหวางชวงที่ยัง
ปฏิบัติการไดอีกสองปขางหนา โดยขณะนี้ จีนไดเตรียมความพรอมติดตั้งสถานีอวกาศเทียนกง 2 ณ
สถานี ป ล อ ยดาวเที ย มที่ เ มือ งจิ่ ว ฉวน มณฑลกานซู แล ว หลั ง จากมี ก ารทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด า น
อิเล็กทรอนิกส กลไกเครื่องมืออุปกรณที่เสร็จสมบูรณ
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5.2 ยานอวกาศพรอมมนุษย
จีนไดทําการสง มนุษย นายหยาง ลี่เหวย ขึ้นไปโคจรในอวกาศครั้งแรกเมื่อป 2542
โดยยานอวกาศ "เสินโจว-1" (Shen Zhou-神州) และยังไดมีการสงมนุษยไปอีกในปฏิบัติการเสินโจว
5 เมื่อป 2546 และในป 2551 ยัง ไดสง เสินโจว 7 กับ นักบินอวกาศ 3 คน และปฏิบัติการเดินใน
อวกาศเปนครั้งแรก
เวลาผานมา 17 ป จีนยัง ประสบผลสําเร็จอยางตอเนื่องดานการบินอวกาศ โดยป
2559 จีนมีแผนสงยานอวกาศพรอมมนุษย "เสินโจว-11" หรือลําที่ 11 ในกลุมยานอวกาศพรอมมนุษย
เพื่อเชื่อมตอกับสถานีอวกาศ เทียนกง 1 ที่ลอยอยูในอวกาศ และเทียนกง 2 ที่ใกลกําหนดการจะยิงสงแลว

5.3 ยานอวกาศสํารวจดวงจันทร
จีนประสบความสําเร็จในการสํารวจดวงจันทรครั้งแรกในป 2550 เมื่อสามารถสงยาน
สํารวจ ในชื่อวา ฉางเออ (Change E –嫦娥) ไปสํารวจดวงจันทรเปนครั้งแรก และปฏิบัติการบนดวง
จันทรเปนระยะเวลา 16 เดือน ตอมา ไดมีการสงยานสํารวจชุดฉางเออไปเยือนดวงจันทรแลวอีก 3
ครั้ง ในป 2554 2556 และ 2558 ตามลําดับ โดยการสํารวจดวงจันทรครั้งลาสุดดวยฉางเออ 4 เปน
โครงการนํารองที่เปดโอกาสใหมีการรวมลงทุนจากภาคเอกชนทั้งที่เปนตัวบุคคลและเปนองคกร ธุรกิจ
เปนครั้ งแรก ทั้งนี้เพื่อเรง ใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในดานการบินอวกาศพรอมๆ กับ ลดตนทุนและ
สงเสริมความสัมพันธระหวางกองทัพกับพลเรือน

ที่มา เศรษฐพันธ กระจางวงษ, “ดาวเทียม ดวงดารา ผูสองสวางทางปญญา,” วารสารวิทยุสราญรมย
27, 28 (กรกฎาคม-กันยายน 2548): 83-99.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_space_program
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiuchuan_Satellite_Launch_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Xichang_Satellite_Launch_Center
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นักวิทยาศาสตร 5 กองสํารวจดวยดาวเทียม สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6 ว. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
เลขานุการเอก กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ
กงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู กระทรวงการตางประเทศ
ผูอํานวยการกลุมงานประสานงานกลางอนุสัญญา สํานักประสาน
การจัดการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขาราชการผูป ฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สํานักงาน ก.พ.

48
ตําแหนงปจจุบัน

ผูอํานวยการสวนความรวมมือระหวางประเทศ 3
สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

