การเสวนาโต๊ะกลม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 (International Relations in 21st Century)
ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สานักงานการวิ จยั แห่งชาติ (วช.) กรุงเทพ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ.2562 เวลา 14.30-16.00 น.
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พลเอกสุรสิ ทธิ์ ถนัดทาง ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน.สานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
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อ.ดร.วิ ลาสิ นี พิ บลู ย์เศรษฐ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ฝ่ ายจีน
ศาสตราจารย์ Jin Canrong รองคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเหรินหมิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Gu Hongxing ผูอ้ านวยการศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
Director Zhang Bo รองผูอ้ านวยการศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
คณะเจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปประเด็นการเสวนา
ศาสตราจารย์ Jin Canrong: กล่าวขอบคุณศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีนทีไ่ ด้เชิญเข้าร่วมการ
เสวนาในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21
ศาสตราจารย์ Jin Canrong เป็ นผู้ท่มี คี วามเชี่ยวชาญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยในการเสวนาครัง้ นี้
ศาสตราจารย์ Jin Canrong ได้นาเสนอและวิเคราะห์ประเด็นทีน่ ่าสนใจดังต่อไปนี้
-นโยบายต่ างประเทศจีนใหม่ ภายหลังจากการขึน้ มาดารงตาแหน่ งของประธานาธิบดีสจี น้ิ ผิง
จุดเน้นของนโยบายต่างประเทศจีนใหม่ มีดงั นี้
1.แนวคิดการทูตใหม่ของจีนเปลีย่ นไปสู่การทูตเชิงรุกมากขึน้
2.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่

3.ประเทศจีนได้พยายามปรับความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านให้ใกล้ชดิ มากขึน้
-สถานการณ์โลกในปัจจุบนั ศาสตราจารย์ Jin Canrong ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทวโลกในช่
ั่
วง
ทีผ่ ่านมาไม่นานนี้ มี 2 เหตุการณ์สาคัญซึง่ ส่งผลกระทบต่อทัวโลก
่
ได้แก่
1. การประกาศถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ BRETIX ในปี พ.ศ.
2559 (ค.ศ.2016)
2.การก้าวขึน้ มาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายโดนัลด์ ทรัมป์
ศาสตราจารย์ Jin Canrong มองว่า สาเหตุ ทาให้ทวโลกเกิ
ั่
ดปญั หาทุกวันนี้มาจากการขาด
ระเบียบ แนวคิดการพัฒนาซึง่ มักใช้แนวคิดพัฒนาแบบเสรีนิยมก็มหี ลายฝ่ายตัง้ ข้อสงสัย การค้าของโลก
ยังคงขาดระเบียบ การขาดระเบียบเหล่านี้ทาให้เกิดปญั หาขึน้ ทัวโลกและนั
่
บวันยิง่ รุนแรงมากขึน้ ใน
ทรรศนะของศาสตราจารย์ Jin Canrong สงครามการค้าเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้และสงครามการค้าก็เกิด
จากการขาดระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับประเทศจีนซึ่งมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน มี
การบริหารตนเองทีม่ เี สถียรภาพ ปจั จุบนั การค้าปลีกของจีนมีมลู ค่ามากกว่าสหรัฐอเมริกา รวมถึงจีนยังมี
การผลิต การบริโภคและมีตลาดขนาดใหญ่ สิง่ ที่ประเทศอาเซียนควรทาคือ ประเทศในอาเซียนควรมี
ความสามัคคีกนั ให้มากขึน้ และประสานนโยบายกับประเทศจีนให้มากขึน้
-การพัฒนาของจีนในปัจจุบนั ในปจั จุบนั พลังทางเศรษฐกิจของจีนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว อีกทัง้
มีอานาจการซือ้ ที่สูงกว่าและมีการผลิตทีม่ ากกว่าสหรัฐอเมริกา โดยประเทศจีนตัง้ เป้าหมายจะก้าวไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี ค.ศ.2050 จึงนาไปสู่การวางแผนการ 3 ขัน้ ในช่วงเวลานี้กาลังเข้าสู่ช่วง
สังคมแบบเสี่ยวคังหรือสังคมแบบพออยู่พอกิน ซึ่งมีการประมาณรายได้เฉลี่ยให้อยู่ท่ี 10,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี แต่ในปี ค.ศ.2019 นี้รายได้เฉลีย่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปีแล้ว
นอกจากนี้ประเทศจีนจะพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ภาวะทันสมัยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ สาหรับการ
พัฒนาภายในประเทศจะสร้างระบบการบริหารประเทศแบบทันสมัยใหม่ ส่ งเสริม คุ ณภาพชีว ิต ของ
ประชาชนให้ดขี น้ึ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะสร้างประชาชนแห่งโชคชะตาร่วมกันผ่านข้อ
ริเริม่ แถบและเส้นทาง (BRI) ทัง้ นี้ การบรรลุเป้าหมายนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่ายและจะบรรลุหรือไม่ยงั ไม่อาจ
ทราบได้ เนื่องจากประเทศจีนยังขาดประสบการณ์ อีกทัง้ การนารูปแบบของตะวันตกมาใช้ก็ยงั คงมี
ปญั หาเหมือ นกัน เพราะฉะนั น้ ประเทศจีนจึง ไม่ม ีทางเลือ กอื่นแล้ว จึง ต้อ งดาเนิ นข้อ ริเ ริม่ แถบและ
เส้นทาง (BRI)
-ความสัมพันธ์จีนกับอาเซี ยน ศาสตราจารย์ Jin Canrong ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญั หาข้อริเริม่ แถบและเส้นทางกับภูมภิ าคอาเซียน อาทิ ปญั หาในเรื่องวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน และการ
พัฒนาที่แ ตกต่ างกัน ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่ ประธานาธิบดีส จี ้นิ ผิงขึ้นดารงตาแหน่ งเป็ นต้น มาก็ได้เ สนอแนว
ทางการพัฒนาประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน แต่อย่างไรก็ดี ก็ยอมรับว่าบริษทั จีนที่จะออกมาลงทุน

นอกประเทศนัน้ ยังขาดประสบการณ์ พวกเขาอาจต้องใช้เวลาค่อยๆ แก้ปญั หา อาจไม่สามารถแก้ได้
ในทันที ทัง้ นี้ประเทศในอาเซียนต้องตัดสินใจด้วยว่า จะร่วมลงทุนหรือปฏิเสธการลงทุนจากจีน ถ้าหาก
ปฏิเสธ ประเทศจีนก็ไม่ได้ขาดทุนอะไร แต่โอกาสการพัฒนาของอาเซียนจะหายไป อาเซียนในช่วงเวลา
นี้ยงั ต้องเรียนรูป้ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเช่นจีน และเรียนรูอ้ ย่างใจกว้าง
-ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริ กา โดยทัวไปความสั
่
มพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่มกั
ต้อ งมีสงคราม แต่ ส าหรับ จีนและสหรัฐ อเมริกานัน้ ไม่มสี งคราม แต่ พฒ
ั นาผ่ านการเจรจาระหว่างกัน
สาหรับในกรณีสงครามการค้านัน้ ในทรรศนะของศาสตราจารย์ Jin Canrong สงครามการค้านัน้ เป็ นสิง่
ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ สิง่ นี้เกิดจากการขาดระเบียบของสหรัฐอเมริกา
-ข้อริ เริ่ มแถบและเส้นทาง ปจั จุบนั ประเทศจีนมุ่งเน้นความรับผิดชอบในระดับสากลมากขึ้น
ในขณะที่โลกตะวันตกยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อริเริม่ แถบและเส้นทางและคิดว่าคือแผนการมาร์แชล แต่
แท้จริงแล้วข้อริเริม่ แถบและเส้นทางต่างกับแผนการมาร์แชล เพราะแผนการมาร์แชลนัน้ ต้องเป็ นเรื่อง
การเมืองและข้อตกลงก็มขี อ้ จากัด
ทัง้ นี้ ข้อริเริม่ แถบและเส้นทางเป็ นการส่งเสริมประเทศจีนเข้าไปลงทุนในประเทศอื่น เนื่องจาก
ความสามารถในการผลิตของจีนมีมากเกินในประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ข้อริเริม่ แถบและเส้นทางก็มปี ญั หา
บางประการ อาทิ
1.ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยยุทธศาสตร์ของจีนทีม่ ุ่งออกไปลงทุนนอกประเทศเริม่ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) ทัง้ นี้ประเทศปลายทางนัน้ มีทางเลือก 2 ทาง คือ ปฏิเสธจีนทันที หรือ
ประสานงานและหาจุดร่วม แต่อย่างไรก็ดี ในการส่งเสริมการลงทุนของบริษทั จีน บริษทั จีนทีอ่ อกไปนอก
ประเทศนัน้ ยังไม่มปี ระสบการณ์เพียงพอ บริษทั จีนจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบสังคมมากขึน้
2.ปญั หาของประเทศปลายทาง ทัง้ นี้ประชาชนในประเทศปลายทางต้องปรับเปลี่ยนความคิด
ด้วย ถ้าประเทศปลายทางมีสนิ ค้าแต่ไม่ขายให้กบั จีน ก็ไม่สามารถทาให้เกิดการพัฒนาได้
-การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการพัฒนาประเทศ ศาสตราจารย์ Jin Canrong กล่าวว่าทัง้
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาล้วนผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงทาให้ประเทศเติบโตมากขึ้น ในโลกนี้ม ี 3
พื้น ที่ท่ีส ามารถเป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรม ได้แ ก่ เอเชีย ตะวัน ออก ยุโ รปตะวัน ตกและทางเหนื อ ของ
สหรัฐอเมริกา ปจั จุบนั ประเทศจีนมีอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดตัง้ อยู่ทวโลก
ั่
และจีนเน้น
ผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพมากขึ้น โดยจีนได้ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต ในยุคเปิ ดประเทศ
ใหม่ๆ นัน้ จีนมุ่งที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตกระเป๋าและรองเท้าราคาถูก แต่ ปจั จุบนั จีนผลิต
สินค้าทีม่ คี ุณภาพสูง เช่น เครือ่ งบิน รถไฟความเร็วสูง เป็ นต้น
ในมุมหนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมช่วยขจัดความยากจน ทัวโลกกว่
่
า70% ตกอยู่ในภาวะความ
ยากจน ถ้าหากจะทาให้คนจีนอยู่ได้ดว้ ยตนเองจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรม ประชาธิปไตยเป็ นแค่แนวคิด

ทาไม่ได้จริง การเลือกตัง้ คือสิง่ ไร้ค่า อุตสาหกรรมคือสิง่ ทีด่ กี ว่า ดังนัน้ ประเทศโลกทีส่ ามจะต้องมุ่งเน้น
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นหลัก เพราะไม่เช่นนัน้ ก็ทาอะไรไม่ได้เลย
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 ศาสตราจารย์ Jin Canrong ได้ตงั ้ คาถามว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 คืออะไร โดยให้คาอธิบายว่าในช่วงเวลา 500 ปีทผ่ี ่านมา
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่โลกตะวันตกเป็ นผู้นาในการพัฒนา ปจั จุบนั ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในศตวรรษที่ 21 คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่ท่ีนาโดยความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา สงครามระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามีโอกาสเกิดขึ้นน้ อยมาก ทว่า ใช่ว่าจะไม่เ กิดขึ้น
ในขณะทีป่ ระเทศจีนก็ไม่ตอ้ งการลงมือทาสงคราม แต่มสี งิ่ เดียวทีจ่ ะทาให้จนี ต้องทาสงคราม นัน่ คือกรณี
ของไต้หวัน แต่ถา้ หากมีสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึน้ จริง จีนจะชนะสหรัฐอเมริกาและจีนก็
มีความสามารถทีจ่ ะเอาชนะด้วย
นอกจากนี้ศาสตราจารย์ Jin Canrong ยังนาเสนอความเห็นเรื่องรัฐกับตลาดทางานร่วมกัน ใน
รูปแบบการใช้รฐั นาการพัฒนา (State-Led Development) หากเรายึดติดกับทฤษฎีเศรษฐกิจโลกของ
ตะวันตกจะทาให้ไม่สามารถพัฒนาได้และไม่สามารถนาประเทศเข้าสู่ภาวะทันสมัยได้ การนารูปแบบการ
ใช้รฐั นาการพัฒนาประเทศมาใช้จะช่ว ยให้ประเทศพัฒนาได้อ ย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีประเทศไทยไม่
สามารถใช้รปู แบบการใช้รฐั นาการพัฒนาได้นนั ้ ถือว่าเป็ นเรือ่ งทีน่ ่าเสียดายอย่างยิง่
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิ ริไกร: นาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษ
ที่ 21 และจุดยืนของนโยบายต่างประเทศไทย โดยมีประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
1.ประเทศไทยจะเรียนรู้จีนอะไรจากจีน ? ความสาเร็จของประเทศจีนเรียกว่ารัฐเป็ นผู้ผลักดัน การ
พัฒนา (State-Led Development) ในขณะทีญ
่ ่ปี ุ่นและเกาหลีใต้ต่างก็ทาได้เพราะมีสหรัฐอเมริกาเข้ามา
ช่วย เนื่องจากสหรัฐอเมริกาต้องใช้ภูมภิ าคนี้เป็ นจุดทางยุทธศาสตร์ ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถ
เลียนแบบจีน ญี่ป่นุ หรือเกาหลีใต้ได้ เพราะประเทศเหล่านี้ต่างเติบโตมาจากรัฐเป็ นผูผ้ ลักดันการพัฒนา
สาเหตุท่ปี ระเทศไทยไม่สามารถทาตามโมเดลการใช้รฐั นาการพัฒนา (State-Led Development) นี้ได้
เพราะเป็นประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยทีไ่ ม่มเี ผด็จการไหนอยูไ่ ด้นานเกิน 20 ถึง 30 ปี และไม่
มีพรรคใดพรรคหนึ่งมีอานาจเด็ดขาดเป็นระยะเวลายาวนาน สาหรับประเทศไทยแล้ว การทีจ่ ะใช้รปู แบบ
โมเดลดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ยากอย่างยิง่ เพราะขัดกับหลักการของแนวคิดเสรีนิยมซึ่งทัง้ สหรัฐอเมริกา
และองค์การการค้าโลกต่างก็ต่อต้านเป็ นอย่างยิง่ อีกทัง้ โมเดลนี้ยงั ทาให้เกิดการคอรัปชัน่ ด้วยเหตุน้ี
ประเทศไทยจึงไม่สามารถรับโมเดลนี้มาพัฒนาประเทศได้
2.ประเด็นเรื่องกับดักธูซิดีดิส (Thucydides Trap) แม้ว่าโอกาสที่สหรัฐอเมริกากับจีนจะทาสงคราม
ระหว่างกันเป็ นไปได้ยากเพราะต่างมีอาวุธนิวเคลียร์และมีดุลแห่งความกลัว (Balance of terror) แต่จะ
เกิดในรูปแบบสงครามเย็นและสงครามการค้า แทน ผู้นาอาเซียนเห็นตรงกันว่าอยากให้สหรัฐอเมริกา

ยอมรับว่าจีนเป็ นประเทศทีก่ าลังก้าวขึน้ มา (Rising of China) และยอมรับว่าโลกนัน้ มีหลายขัว้ อานาจ
(Multi-polar) แต่สหรัฐอเมริกานัน้ ไม่ยอมรับ ที่เป็ นเช่นนัน้ เพราะสหรัฐอเมริกากลัวจะเสียเกียรติ เสีย
ผลประโยชน์ และไม่มบี ทบาทเด็ดขาดในเวทีระหว่างประเทศ ความกลัวของสหรัฐอเมริกาจะทาให้พวก
เราต่างกลัวว่าความสัมพันธ์จนี และสหรัฐอเมริกาจะดาเนินไปถึงจุดไหน ซึง่ สิง่ นี้กค็ อื กับดักธูซดิ ดิ สี
3. ประเด็นอาเซียนกับจีน กลุ่มอาเซียนก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) โดยประเทศไทยเป็ นผูน้ า
ในการจัดตัง้ แนวคิดทีป่ ระเทศไทยริเริม่ ก่อตัง้ อาเซียนนัน้ มีสาเหตุมาจากในช่วงสงครามเย็นประเทศไทย
มีนโยบายอิงไปทางสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความกลัวในลัทธิคอมมิวนิสต์ ต่อมาภายหลังสหรัฐอเมริกาไม่
เคารพสนธิสญ
ั ญาซีโต้ (SEATO) ทาให้ไทยถอนตัวออกและดาเนินนโยบายเป็ นกลางมากขึน้ และเป็ น
มิตรกับทุกมหาอานาจ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การวางตัวเป็ นกลางนัน้ ไม่ใช่ 50 ต่อ 50 แต่ม ี
การปรับตัวตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและการเมืองของชาติมหาอานาจ ในปจั จุบนั จาก
การทีส่ หรัฐอเมริกาถอนตัวจากนโยบายการหันหาเอเชีย (Pivot to Asia) มาเป็ นนโยบายอินโด-แปซิฟิก
(Indo-Pacific) ทาให้สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากอาเซียน ส่งผลให้อาเซียนไปมีความสัมพันธ์กบั จีนมากขึน้
อาเซียนก็ตดั สินใจว่าจะอิงกับจีนมากขึน้ สิง่ นี้ทาให้เห็นว่าอาเซียนมีการปรับตัวตลอดเวลา แต่กย็ งั รักษา
ความสัมพันธ์ห่างๆ กับสหรัฐอเมริกาอยู่ แนวทางของอาเซียน คือ รักษาความสัมพันธ์ทด่ี ี ค่อนข้างเป็ น
กลาง ไม่เป็นศัตรูกบั ใคร ต้องการสร้างร่วมมือกับทุกประเทศ เมื่อสหรัฐอเมริกาบีบและกดดันทางการค้า
อาเซียนก็ปรับตัวไปหาจีนมากขึน้
สาหรับในประเด็นข้อริเริม่ แถบและเส้นทาง ประธานาธิบดีสจี น้ิ ผิงริเริม่ นโยบายหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทางให้ทุกประเทศยอมรับ ทัง้ นี้มคี วามเห็นว่า ประเทศจีนควรมีจติ วิทยา ในขณะนี้ อาเซียนยังไม่
สามารถยอมรับข้อริเริม่ แถบและเส้นทางได้ เพราะอาเซียนมีแผนการโครงสร้างพืน้ ฐานระหว่างประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศมาก่อนหน้านัน้ แล้ว เรียกว่า Master Plan on ASEAN Connectivity ดังนัน้ ในการ
จีนจะนาข้อริเริม่ แถบและเส้นทางมาใช้กบั ภูมภิ าคนี้ จีนควรนามาเชื่อมโยงกับแผนการของอาเซียนที่ม ี
อยูเ่ ดิม เพราะไม่มใี ครจะรูจ้ กั อาเซียนว่าต้องการอะไรเท่ากับอาเซียนเอง อย่างไรก็ดี เป็ นทีน่ ่ ายินดีว่าใน
การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) นี้ นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงมาร่วมลงนาม
กับอาเซียนแล้ว ทัง้ นี้ทางฝ่ายจีนต้องเข้าใจทางจิต วิทยาว่าอาเซียนเป็ นประเทศเล็ก ประเทศเหล่านี้ไม่
สบายใจนักทีต่ อ้ งยอมรับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าจากมหาอานาจ
4. จุดยืนของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนทีไ่ ม่เคยเป็ นเมืองขึน้ ของต่างชาติ
นโยบายที่ท าให้ไ ทยไม่ต กเป็ น เมือ งขึ้น นั น้ เพราะประเทศไทยด าเนิ น นโยบายสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ ชาติ
มหาอานาจ เช่น ฝรังเศส
่ อังกฤษ รัสเซีย ในการระบบการศึกษาไทยก็ได้สอนประวัตศิ าสตร์มาเช่นนี้ จึง
ส่งผลให้นโยบายของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ทุกประเทศ แต่ ก็ต้องรักษาความเป็ นกลางไว้

ด้วย สาหรับในกรณีเรื่องของทะเลจีนใต้ ในกรณีน้ี ประเทศไทยไม่เข้าข้างฝ่ายใด ประเทศไทยเคารพ
อธิปไตยของแต่ละประเทศ พร้อมทัง้ สนับสนุ นการแก้ปญั หาโดยสันติและไม่ใช้กาลัง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์: ได้นาเสนอประเด็นทางวัฒนธรรมว่าปจั จัย
ทางวัฒนธรรมเป็ นปจั จัยส าคัญ ที่มผี ลต่ อ ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศ ในแต่ ล ะวัฒนธรรมมีค วาม
แตกต่างกันและความแตกต่างอาจสร้างความยุ่งยากในการสื่อสารทาความเข้าใจ เช่น ประเทศจีนจะเข้า
มาลงทุนตามยุทธศาสตร์แถบและเส้นทาง ไม่อยากให้คนจีนมีความคิดว่าประเทศไทยเป็ นมณฑลหนึ่ง
ของประเทศจีน ประเทศจีนควรมียุทธศาสตร์การลงทุนที่ไม่ทาให้รสู้ กึ ว่าออกมาลงทุนเหมือนจะย้ายทัง้
ประเทศเข้ามาเช่นกรณีทเ่ี กิดขึน้ ในประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีขอ้ เสนอแนะให้บริษทั จีนเข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถิน่ มากขึน้ ให้ความเคารพในศักดิ ์ศรีและเกียรติของคนในท้องถิน่
พลเอกสุรสิ ทธิ์ ถนัดทาง: มีขอ้ สรุปว่าเห็นด้วยกับข้อนาเสนอของศาสตราจารย์ Jin Canrong
ว่าโลกทุกวันนี้เป็นความร่วมมือของประเทศใหญ่ ประเทศใหญ่จะไม่รบกันแน่ นอน สงครามแม้ไม่เกิดขึน้
โดยง่ายแต่กไ็ ม่ควรประมาท ต้องพยายามไม่ให้มนั เกิดขึน้ อย่างไรก็ดี ประเทศใหญ่กต็ ้องเห็นใจประเทศ
เล็ก ในขณะที่อาเซียนมีนโยบายรักษาความเป็ นกลาง ประเทศจีนก็ควรช่วยรักษาความเป็ นกลางของ
อาเซียนไว้ด้วย เพราะจีนนัน้ เข้าใจประวัตศิ าสตร์ของอาเซียนดี พร้อมแสดงความมันใจว่
่ าบริษทั จีนจะ
ค่อยๆ ปรับตัวกับภูมภิ าคอาเซียนมากขึน้ แล้วมันใจว่
่ าอาเซียนก็จะร่วมมือกับจีนมากขึน้ การจะพัฒนา
โชคชะตาร่วมกันได้นัน้ ยอมรับว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทาให้ทุกอย่างมีคุณค่า และผสานด้วยภูม ิ
ปญั ญาวิถตี ะวันออก สิง่ นี้กค็ อื ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21
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