สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
กลุ่มภารกิจ :

บริหารทรัพยากรบุคคล

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ
โครงการ “2017 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia
and Oceania”
2. สถานที่
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. วันที่
4 - 8 ธันวาคม 2560
4. สรุปเนื้อหา
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้
วันที่ 5 ธันวาคม 2560
1. พิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ โดย Mr. Zhu Weimin รองผู้อานวยการ สานักงานการ
ต่างประเทศเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
2. รับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์สาหรับธรรมาภิบาลและความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกแห่งมหาวิทยาลัยฟูต้าน
เวลา 09.30 - 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ China's Foreign and Asian Pacific Policy in the
New Era โดยศาสตราจารย์ Wu Xinbo คณบดี สถาบันการศึกษานานาชาติ และผู้อานวยการศูนย์สาหรับ
ธรรมาภิบาลและความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกแห่งมหาวิทยาลัยฟูต้าน
โดยสรุปคือ ภูมิภาคเอเชียมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุด โดยในปี 2560 ภูมิภาคเอเชียมีส่วนในการสร้าง
เศรษฐกิจโลกถึง 56% ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจโลกถึง 34.6% ซึง่
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเล รวม 20 ประเทศ ถือเป็นแหล่งการ
ลงทุนอันดับ 1 และเป็นเพียงประเทศเดียวที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ความมุ่งหมายของจีนคือการทาตามความมุ่งหวังในระดับชาติและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสนับสนุน
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียเพื่อให้ไปถึงฝันเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะทางานร่วมกันกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความสันติและการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เช่น การสร้างชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียที่มีเป้าหมาย ความ
รับผิดชอบ ความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างเอเชียให้เป็นภูมิภาคที่มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน
และเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ ในส่วนของการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนั้น
จีนจะดาเนินการตามแนวคิด Belt and Road โดยโครงการเส้นทางบกมีชื่อเป็นทางการว่า “แถบเศรษฐกิจ

เส้นทางสายไหม” (Silk Road Economic Belt) ส่วนเส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า “เส้นทางสายไหมทาง
ทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Maritime Silk Road) ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนาเสนอเมื่อปี ค.ศ. 2013
ปัจจุบันมีกว่า 50 ประเทศที่ได้ลงนามในความความตกลงเพื่อดาเนินความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
แล้ว
เวลา 14.00 - 16.30 น. การบรรยายในหัวข้อ China's Economic Strategy and Shanghai's
Role in the New Era โดยศาสตราจารย์ Yin Xingmin รองผู้อานวยการ ศูนย์สาหรับการศึกษาด้าน
เศรษฐกิจแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยฟูต้าน
โดยสรุปคือสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และด้วย
รายได้ต่อหัวของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทาให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประสบการณ์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ระยะ 5 ปี (2016 2020) ของจีนมีเป้าหมายการเจริญเติบโตคือทาให้จีนร่ารวยยิ่งขึ้น มีผลิตภาพแรงงานและ GDP สูงขึ้น มี
การเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น เป้าหมายการเจริญเติบโตมีความ
จาเป็นสาหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อที่จะเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรให้ได้ภายในปี
ค.ศ. 2020
นครเซี่ยงไฮ้นั้นมีบทบาทด้อยลงในด้านผลิตผลระดับชาติแต่เข้มแข็งขึ้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
นครเซี่ยงไฮ้เป็นคลัสเตอร์ของชุมชนเมืองใหม่หลายๆ แห่ง และศูนย์กลางด้านการเงินในนครเซี่ยงไฮ้ก็เพิ่ม
บทบาทของตนในการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ในปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มี GDP
ต่อหัวสูงสุดในระดับจังหวัดและคาดว่าจะสูงขึ้นเท่ากับของประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน ที่ผ่านมาการค้าเป็น
กลไกขับเคลื่อนหลักสาคัญสาหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
หรือ Foreign Direct Investment: FDI เป็นช่องทางหลักสาหรับการเคลื่อนที่ของเทคโนโลยีเข้าสู่จีนอัน
ผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างความทันสมัยอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อดึงดูด FDI
จากทั่วโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับก็มีแรงจูงใจเพื่อดึงดูด FDI มายังเมืองของตนมาก
ที่สุดเท่าที่ทาได้ ซึ่งที่ผ่านมา มูลค่า FDI ที่ไหลเข้าสู่ประเทศจีนจนถึงปลายปี ค.ศ. 2016 มีมูลค่าถึง
1,557.90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นครเซี่ยงไฮ้เองต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกับเมือง
ข้างเคียงได้แก่มณฑลเจียงซู และมณฑลเจ้อเจียงเพื่อให้เกิดสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอันจะเป็นตัวช่วยให้นคร
เซี่ยงไฮ้มีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้น
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าคณะเยี่ยมชมเมืองเก่า Fengjjing ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,500 ปี
และปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าที่มีคลอง 1 ใน 4 แห่งใน
ประเทศจีนทางตอนใต้ที่มีคนเดินทางมาเยี่ยมชมมากที่สุด
ช่วงบ่าย เป็นการนาเสนอด้านการท่องเที่ยวของเมืองต่าง ๆ ได้แก่ เมืองดันนะดิน กรุงมะนิลา เมือง
ควีนส์แลนด์ เทศบาลนครทาชเคนต์ เขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ต้า เมืองโอซาก้า จังหวัดปกครองตนเอง
พิเศษเชจูและ กรุงโซล
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า เดินทางไปเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ประกอบด้วย ชั้นเรียนต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ใช้บริการ เช่น ชมรมร้องเพลง ชมรมวาดภาพ
ชมรมสะสมแสตมป์และสิ่งพิมพ์ ห้องสาหรับเล่นกีฬา เช่น ปิงปอง ราดาบ ไทเก็ก ห้องเรียนสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ ห้องออดิทอเรียมสาหรับกิจกรรมการประชุม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร

ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์ ห้องสมุดที่เปิดทุกวันแม้แต่วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยม
ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนโดยเดินทางไปเยี่ยม อพาร์ทเม้นท์ของประชาชนในเมืองเซี่ยงไฮ้
ช่วงบ่ายเป็นการกล่าวปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรโดย Mr. Zhu Weimin รองผู้อานวยการ
สานักงานการต่างประเทศเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษาภายในเมืองเซี่ยงไฮ้
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
5. การดาเนินงานต่อเนื่อง
ไม่ม.ี
6. ผู้รายงาน
นางสาวพลอยนภัส พัฒน์ธนัย นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานพิธีการ ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

