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ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 (International Relations in 21st Century) 
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วนัองัคารท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14.30-16.00 น. 

ผูร่้วมเสวนา 

-ฝ่ายไทย  

พลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทาง ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัยทุธศาสตรไ์ทย-จนี.ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

ศาสตราจารย ์ดร.สรุชยั ศิริไกร คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ จนัทโรนานนท์ คณบดคีณะภาษาและวฒันธรรมจนี. 

นางสาวทิวา เงาวิจิตร ผูอ้ านวยการกองการต่างประเทศ ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษม ์ตนัตยกลุ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

อ.ดร.วิลาสินี พิบลูยเ์ศรษฐ ์คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-ฝ่ายจีน  

ศาสตราจารย ์Jin Canrong รองคณบดคีณะความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัเหรนิหมนิ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี 

Gu Hongxing ผูอ้ านวยการศูนยว์ฒันธรรมจนีแห่งประเทศไทย กรงุเทพฯ  

Director Zhang Bo รองผูอ้ านวยการศูนยว์ฒันธรรมจนีแห่งประเทศไทย กรงุเทพฯ  

คณะเจา้หน้าทีจ่ากศูนยว์ฒันธรรมจนีแห่งประเทศไทย กรงุเทพฯ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรปุประเดน็การเสวนา 

ศาสตราจารย ์Jin Canrong: กล่าวขอบคุณศูนยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จนีทีไ่ดเ้ชญิเขา้ร่วมการ

เสวนาในประเดน็ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในศตวรรษที ่21  

ศาสตราจารย์ Jin Canrong เป็นผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา โดยในการเสวนาครัง้นี้ 

ศาสตราจารย ์Jin Canrong ไดน้ าเสนอและวเิคราะหป์ระเดน็ทีน่่าสนใจดงัต่อไปนี้  

-นโยบายต่างประเทศจีนใหม่ ภายหลงัจากการขึน้มาด ารงต าแหน่งของประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ 

จดุเน้นของนโยบายต่างประเทศจนีใหม ่มดีงันี้  

1.แนวคดิการทตูใหมข่องจนีเปลีย่นไปสู่การทตูเชงิรกุมากขึน้ 

2.ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของจนีเน้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศขนาดใหญ่ 



3.ประเทศจนีไดพ้ยายามปรบัความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้นใหใ้กลช้ดิมากขึน้ 

 -สถานการณ์โลกในปัจจบุนั ศาสตราจารย ์Jin Canrong ไดก้ล่าวถงึสถานการณ์ทัว่โลกในช่วง

ทีผ่่านมาไมน่านน้ี ม ี2 เหตุการณ์ส าคญัซึง่ส่งผลกระทบต่อทัว่โลก ไดแ้ก่ 

1. การประกาศถอนตวัออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัร หรอื BRETIX ในปี พ.ศ.

2559 (ค.ศ.2016) 

2.การกา้วขึน้มาเป็นประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาของนายโดนลัด ์ทรมัป์  

ศาสตราจารย์ Jin Canrong มองว่า สาเหตุท าให้ทัว่โลกเกิดปญัหาทุกวนัน้ีมาจากการขาด

ระเบยีบ แนวคดิการพฒันาซึง่มกัใชแ้นวคดิพฒันาแบบเสรนีิยมกม็หีลายฝ่ายตัง้ขอ้สงสยั การคา้ของโลก

ยงัคงขาดระเบยีบ การขาดระเบยีบเหล่าน้ีท าให้เกดิปญัหาขึน้ทัว่โลกและนับวนัยิง่รุนแรงมากขึน้ ใน

ทรรศนะของศาสตราจารย ์Jin Canrong สงครามการคา้เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละสงครามการคา้กเ็กดิ

จากการขาดระเบยีบของประเทศสหรฐัอเมรกิา ส าหรบัประเทศจนีซึ่งมปีระชากรกว่า 1,400 ลา้นคน มี

การบรหิารตนเองทีม่เีสถยีรภาพ ปจัจบุนัการคา้ปลกีของจนีมมีลูค่ามากกว่าสหรฐัอเมรกิา รวมถงึจนียงัมี

การผลติ การบรโิภคและมตีลาดขนาดใหญ่ สิง่ที่ประเทศอาเซยีนควรท าคอื ประเทศในอาเซยีนควรมี

ความสามคัคกีนัใหม้ากขึน้และประสานนโยบายกบัประเทศจนีใหม้ากขึน้  

-การพฒันาของจีนในปัจจบุนั ในปจัจบุนัพลงัทางเศรษฐกจิของจนีเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ อกีทัง้ 

มอี านาจการซือ้ที่สูงกว่าและมกีารผลติทีม่ากกว่าสหรฐัอเมรกิา โดยประเทศจนีตัง้เป้าหมายจะก้าวไปสู่

การเป็นประเทศพฒันาแลว้ในปี ค.ศ.2050 จงึน าไปสู่การวางแผนการ 3 ขัน้ ในช่วงเวลานี้ก าลงัเขา้สู่ช่วง

สงัคมแบบเสี่ยวคงัหรอืสงัคมแบบพออยู่พอกนิ ซึ่งมกีารประมาณรายได้เฉลี่ยให้อยู่ที่ 10,000 เหรยีญ

สหรฐัฯ ต่อคนต่อปี แต่ในปี ค.ศ.2019 นี้รายไดเ้ฉลีย่ขึน้มาอยู่ที ่15,000 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อคนต่อปีแลว้ 

นอกจากนี้ประเทศจนีจะพฒันาประเทศให้เข้าสู่ภาวะทนัสมยัเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ส าหรบัการ

พฒันาภายในประเทศจะสร้างระบบการบรหิารประเทศแบบทนัสมยัใหม่ ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดขีึน้ ในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ จะสรา้งประชาชนแห่งโชคชะตาร่วมกนัผ่านขอ้

รเิริม่แถบและเส้นทาง (BRI) ทัง้นี้ การบรรลุเป้าหมายนัน้ไม่ใช่เรื่องง่ายและจะบรรลุหรอืไม่ยงัไม่อาจ

ทราบได้ เนื่องจากประเทศจนียงัขาดประสบการณ์ อีกทัง้การน ารูปแบบของตะวนัตกมาใช้ก็ยงัคงมี

ปญัหาเหมอืนกัน เพราะฉะนัน้ประเทศจนีจึงไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว จงึต้องด าเนินข้อรเิริม่แถบและ

เสน้ทาง (BRI) 

-ความสมัพนัธ์จีนกบัอาเซียน ศาสตราจารย ์ Jin Canrong ได้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั

ปญัหาขอ้รเิริม่แถบและเสน้ทางกบัภูมภิาคอาเซยีน อาท ิปญัหาในเรื่องวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัและการ

พฒันาที่แตกต่างกัน ทัง้นี้ นับตัง้แต่ประธานาธบิดสีจีิ้นผิงขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นต้นมาก็ได้เสนอแนว

ทางการพฒันาประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกนั แต่อย่างไรก็ด ีก็ยอมรบัว่าบรษิทัจนีที่จะออกมาลงทุน



นอกประเทศนัน้ยงัขาดประสบการณ์ พวกเขาอาจต้องใช้เวลาค่อยๆ แก้ปญัหา อาจไม่สามารถแก้ได้

ในทนัท ีทัง้นี้ประเทศในอาเซยีนต้องตดัสนิใจดว้ยว่าจะร่วมลงทุนหรอืปฏเิสธการลงทุนจากจนี ถ้าหาก

ปฏเิสธ ประเทศจนีกไ็ม่ไดข้าดทุนอะไร แต่โอกาสการพฒันาของอาเซยีนจะหายไป อาเซยีนในช่วงเวลา

นี้ยงัตอ้งเรยีนรูป้ระเทศทีพ่ฒันาแลว้เช่นจนี และเรยีนรูอ้ยา่งใจกวา้ง  

-ความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบัสหรฐัอเมริกา โดยทัว่ไปความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศใหญ่มกั

ต้องมสีงคราม แต่ส าหรบัจนีและสหรฐัอเมรกิานัน้ไม่มสีงคราม แต่พฒันาผ่านการเจรจาระหว่างกัน 

ส าหรบัในกรณีสงครามการคา้นัน้ ในทรรศนะของศาสตราจารย ์Jin Canrong สงครามการคา้นัน้เป็นสิง่

ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้สิง่นี้เกดิจากการขาดระเบยีบของสหรฐัอเมรกิา  

-ข้อริเร่ิมแถบและเส้นทาง ปจัจุบนัประเทศจนีมุ่งเน้นความรบัผดิชอบในระดบัสากลมากขึ้น 

ในขณะที่โลกตะวนัตกยงัไม่เขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้รเิริม่แถบและเส้นทางและคดิว่าคอืแผนการมารแ์ชล แต่

แท้จรงิแล้วขอ้รเิริม่แถบและเส้นทางต่างกบัแผนการมารแ์ชล เพราะแผนการมารแ์ชลนัน้ต้องเป็นเรื่อง

การเมอืงและขอ้ตกลงกม็ขีอ้จ ากดั 

ทัง้นี้ ขอ้รเิริม่แถบและเส้นทางเป็นการส่งเสรมิประเทศจนีเขา้ไปลงทุนในประเทศอื่น เนื่องจาก

ความสามารถในการผลติของจนีมมีากเกนิในประเทศ แต่อย่างไรกด็ ีขอ้รเิริม่แถบและเสน้ทางกม็ปีญัหา

บางประการ อาท ิ 

1.ความแตกต่างทางวฒันธรรม โดยยุทธศาสตรข์องจนีทีมุ่่งออกไปลงทุนนอกประเทศเริม่ตัง้แต่

ปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) ทัง้นี้ประเทศปลายทางนัน้มทีางเลอืก 2 ทาง คอื ปฏเิสธจนีทนัท ีหรอื 

ประสานงานและหาจดุรว่ม แต่อยา่งไรกด็ ีในการส่งเสรมิการลงทุนของบรษิทัจนี บรษิทัจนีทีอ่อกไปนอก

ประเทศนัน้ยงัไมม่ปีระสบการณ์เพยีงพอ บรษิทัจนีจ าเป็นตอ้งมคีวามรบัผดิชอบสงัคมมากขึน้ 

2.ปญัหาของประเทศปลายทาง ทัง้นี้ประชาชนในประเทศปลายทางต้องปรบัเปลี่ยนความคดิ

ดว้ย ถา้ประเทศปลายทางมสีนิคา้แต่ไม่ขายใหก้บัจนี กไ็มส่ามารถท าใหเ้กดิการพฒันาได ้

-การพฒันาอุตสาหกรรมกบัการพฒันาประเทศ ศาสตราจารย ์Jin Canrong กล่าวว่าทัง้

ญี่ปุ่นและสหรฐัอเมรกิาล้วนผ่านการพฒันาอุตสาหกรรมจงึท าให้ประเทศเตบิโตมากขึ้น ในโลกนี้ม ี 3 

พื้นที่ที่สามารถเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ เอเชียตะวันออก ยุโรปตะวันตกและทางเหนือของ

สหรฐัอเมรกิา ปจัจบุนัประเทศจนีมอุีตสาหกรรมทีท่นัสมยัและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดตัง้อยู่ทัว่โลก และจนีเน้น

ผลติสนิค้าที่มคีุณภาพมากขึ้น โดยจนีได้ปรบัปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลติ ในยุคเปิดประเทศ

ใหม่ๆ นัน้จนีมุ่งที่อุตสาหกรรมขนาดเลก็ เช่น การผลติกระเป๋าและรองเทา้ราคาถูก แต่ปจัจุบนัจนีผลติ

สนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู เช่น เครือ่งบนิ รถไฟความเรว็สงู เป็นตน้ 

ในมุมหนึ่งการพฒันาอุตสาหกรรมช่วยขจดัความยากจน ทัว่โลกกว่า70% ตกอยู่ในภาวะความ

ยากจน ถ้าหากจะท าใหค้นจนีอยู่ไดด้ว้ยตนเองจะต้องพฒันาอุตสาหกรรม ประชาธปิไตยเป็นแค่แนวคดิ 



ท าไม่ไดจ้รงิ การเลอืกตัง้คอืสิง่ไรค้่า อุตสาหกรรมคอืสิง่ทีด่กีว่า ดงันัน้ ประเทศโลกทีส่ามจะต้องมุ่งเน้น

โครงสรา้งพืน้ฐานเป็นหลกั เพราะไมเ่ช่นนัน้กท็ าอะไรไมไ่ดเ้ลย 

-ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 ศาสตราจารย ์Jin Canrong ไดต้ัง้ค าถามว่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในศตวรรษที ่21 คอือะไร โดยใหค้ าอธบิายว่าในช่วงเวลา 500 ปีทีผ่่านมา

เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศที่โลกตะวนัตกเป็นผู้น าในการพฒันา ปจัจุบนัความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศในศตวรรษที่ 21 คอืความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศใหม่ที่น าโดยความสมัพนัธร์ะหว่างจนีและ

สหรฐัอเมรกิา สงครามระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิามโีอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ทว่าใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้น 

ในขณะทีป่ระเทศจนีกไ็มต่อ้งการลงมอืท าสงคราม แต่มสีิง่เดยีวทีจ่ะท าใหจ้นีต้องท าสงคราม นัน่คอืกรณี

ของไตห้วนั แต่ถา้หากมสีงครามระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิาเกดิขึน้จรงิ จนีจะชนะสหรฐัอเมรกิาและจนีก็

มคีวามสามารถทีจ่ะเอาชนะดว้ย 

นอกจากนี้ศาสตราจารย ์Jin Canrong ยงัน าเสนอความเหน็เรื่องรฐักบัตลาดท างานร่วมกนัใน

รปูแบบการใช้รฐัน าการพฒันา (State-Led Development) หากเรายดึตดิกบัทฤษฎเีศรษฐกจิโลกของ

ตะวนัตกจะท าใหไ้มส่ามารถพฒันาไดแ้ละไมส่ามารถน าประเทศเขา้สู่ภาวะทนัสมยัได้ การน ารปูแบบการ

ใช้รฐัน าการพฒันาประเทศมาใช้จะช่วยให้ประเทศพฒันาได้อย่างรวดเรว็ ในกรณีที่ประเทศไทยไม่

สามารถใชร้ปูแบบการใชร้ฐัน าการพฒันาไดน้ัน้ถอืว่าเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายอยา่งยิง่ 

ศาสตราจารย ์ดร.สรุชยั ศิริไกร: น าเสนอขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในศตวรรษ

ที ่21 และจดุยนืของนโยบายต่างประเทศไทย โดยมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 

1.ประเทศไทยจะเรียนรู้จีนอะไรจากจีน? ความส าเรจ็ของประเทศจนีเรยีกว่ารฐัเป็นผู้ผลกัดนัการ

พฒันา (State-Led Development) ในขณะทีญ่ี่ปุ่นและเกาหลใีต้ต่างกท็ าไดเ้พราะมสีหรฐัอเมรกิาเขา้มา

ช่วย เนื่องจากสหรฐัอเมรกิาต้องใช้ภูมภิาคนี้เป็นจุดทางยุทธศาสตร ์ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถ

เลยีนแบบจนี ญี่ปุ่นหรอืเกาหลใีต้ได ้เพราะประเทศเหล่านี้ต่างเตบิโตมาจากรฐัเป็นผูผ้ลกัดนัการพฒันา 

สาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถท าตามโมเดลการใช้รฐัน าการพฒันา (State-Led Development) นี้ได้

เพราะเป็นประเทศไทยเป็นประเทศประชาธปิไตยทีไ่มม่เีผดจ็การไหนอยูไ่ดน้านเกนิ 20 ถงึ 30 ปี และไม่

มพีรรคใดพรรคหนึ่งมอี านาจเดด็ขาดเป็นระยะเวลายาวนาน ส าหรบัประเทศไทยแลว้ การทีจ่ะใช้รปูแบบ

โมเดลดงักล่าวเป็นสิง่ทีท่ าไดย้ากอย่างยิง่เพราะขดักบัหลกัการของแนวคดิเสรนีิยมซึ่งทัง้สหรฐัอเมรกิา

และองค์การการค้าโลกต่างก็ต่อต้านเป็นอย่างยิง่ อกีทัง้โมเดลนี้ยงัท าให้เกิดการคอรปัชัน่ ด้วยเหตุนี้

ประเทศไทยจงึไมส่ามารถรบัโมเดลนี้มาพฒันาประเทศได ้

2.ประเดน็เรื่องกบัดกัธูซิดีดิส (Thucydides Trap) แมว้่าโอกาสที่สหรฐัอเมรกิากบัจนีจะท าสงคราม

ระหว่างกนัเป็นไปไดย้ากเพราะต่างมอีาวุธนิวเคลยีรแ์ละมดีุลแห่งความกลวั (Balance of terror) แต่จะ

เกดิในรูปแบบสงครามเยน็และสงครามการค้าแทน ผู้น าอาเซยีนเหน็ตรงกนัว่าอยากให้สหรฐัอเมรกิา



ยอมรบัว่าจนีเป็นประเทศทีก่ าลงัก้าวขึน้มา (Rising of China) และยอมรบัว่าโลกนัน้มหีลายขัว้อ านาจ 

(Multi-polar) แต่สหรฐัอเมรกิานัน้ไม่ยอมรบั ที่เป็นเช่นนัน้เพราะสหรฐัอเมรกิากลวัจะเสยีเกยีรต ิเสยี

ผลประโยชน์และไม่มบีทบาทเดด็ขาดในเวทรีะหว่างประเทศ ความกลวัของสหรฐัอเมรกิาจะท าใหพ้วก

เราต่างกลวัว่าความสมัพนัธจ์นีและสหรฐัอเมรกิาจะด าเนินไปถงึจดุไหน ซึง่สิง่นี้กค็อืกบัดกัธซูดิดิสี 

3. ประเดน็อาเซียนกบัจีน กลุ่มอาเซยีนก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) โดยประเทศไทยเป็นผูน้ า

ในการจดัตัง้ แนวคดิทีป่ระเทศไทยรเิริม่ก่อตัง้อาเซยีนนัน้มสีาเหตุมาจากในช่วงสงครามเยน็ประเทศไทย

มนีโยบายองิไปทางสหรฐัอเมรกิาเนื่องจากความกลวัในลทัธคิอมมวินิสต์ ต่อมาภายหลงัสหรฐัอเมรกิาไม่

เคารพสนธสิญัญาซโีต้ (SEATO) ท าให้ไทยถอนตวัออกและด าเนินนโยบายเป็นกลางมากขึน้และเป็น

มติรกบัทุกมหาอ านาจ สรา้งความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ การวางตวัเป็นกลางนัน้ไม่ใช่ 50 ต่อ 50 แต่มี

การปรบัตวัตามสถานการณ์การเมอืงระหว่างประเทศและการเมอืงของชาตมิหาอ านาจ ในปจัจุบนัจาก

การทีส่หรฐัอเมรกิาถอนตวัจากนโยบายการหนัหาเอเชยี (Pivot to Asia) มาเป็นนโยบายอนิโด-แปซฟิิก 

(Indo-Pacific) ท าใหส้หรฐัอเมรกิาถอนตวัจากอาเซยีน ส่งผลใหอ้าเซยีนไปมคีวามสมัพนัธก์บัจนีมากขึน้ 

อาเซยีนกต็ดัสนิใจว่าจะองิกบัจนีมากขึน้ สิง่นี้ท าใหเ้หน็ว่าอาเซยีนมกีารปรบัตวัตลอดเวลา แต่กย็งัรกัษา

ความสมัพนัธห์่างๆ กบัสหรฐัอเมรกิาอยู่ แนวทางของอาเซยีน คอื รกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ีค่อนขา้งเป็น

กลาง ไมเ่ป็นศตัรกูบัใคร ตอ้งการสรา้งร่วมมอืกบัทุกประเทศ เมื่อสหรฐัอเมรกิาบบีและกดดนัทางการคา้ 

อาเซยีนกป็รบัตวัไปหาจนีมากขึน้  

ส าหรบัในประเด็นขอ้รเิริม่แถบและเส้นทาง ประธานาธบิดสีจีิน้ผงิรเิริม่นโยบายหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทางให้ทุกประเทศยอมรบั ทัง้นี้มคีวามเห็นว่าประเทศจนีควรมจีติวทิยา ในขณะนี้อาเซยีนยงัไม่

สามารถยอมรบัขอ้รเิริม่แถบและเส้นทางได ้เพราะอาเซยีนมแีผนการโครงสรา้งพืน้ฐานระหว่างประเทศ

อาเซยีน 10 ประเทศมาก่อนหน้านัน้แลว้ เรยีกว่า Master Plan on ASEAN Connectivity ดงันัน้ในการ

จนีจะน าขอ้รเิริม่แถบและเส้นทางมาใช้กบัภูมภิาคนี้ จนีควรน ามาเชื่อมโยงกบัแผนการของอาเซยีนที่มี

อยูเ่ดมิ เพราะไมม่ใีครจะรูจ้กัอาเซยีนว่าต้องการอะไรเท่ากบัอาเซยีนเอง อย่างไรกด็ ี เป็นทีน่่ายนิดวี่าใน

การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซยีนในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) นี้ นายกรฐัมนตรหีลี่เค่อเฉียงมาร่วมลงนาม

กบัอาเซยีนแลว้ ทัง้น้ีทางฝ่ายจนีต้องเขา้ใจทางจติวทิยาว่าอาเซยีนเป็นประเทศเลก็ ประเทศเหล่านี้ไม่

สบายใจนกัทีต่อ้งยอมรบัสิง่ต่างๆ ทีม่าจากมหาอ านาจ 

 4. จดุยืนของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวในอาเซยีนทีไ่ม่เคยเป็นเมอืงขึน้ของต่างชาต ิ

นโยบายที่ท าให้ไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นนัน้เพราะประเทศไทยด าเนินนโยบายสัมพันธ์ที่ดีกับชาติ

มหาอ านาจ เช่น ฝรัง่เศส องักฤษ รสัเซยี ในการระบบการศกึษาไทยกไ็ดส้อนประวตัศิาสตรม์าเช่นนี้ จงึ

ส่งผลให้นโยบายของประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัทุกประเทศ แต่ก็ต้องรกัษาความเป็นกลางไว้



ด้วย ส าหรบัในกรณีเรื่องของทะเลจนีใต้ ในกรณีนี้ประเทศไทยไม่เข้าขา้งฝ่ายใด ประเทศไทยเคารพ

อธปิไตยของแต่ละประเทศ พรอ้มทัง้สนบัสนุนการแกป้ญัหาโดยสนัตแิละไมใ่ชก้ าลงั 

รองศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ จนัทโรนานนท์:  ไดน้ าเสนอประเดน็ทางวฒันธรรมว่าปจัจยั

ทางวัฒนธรรมเป็นปจัจยัส าคัญที่มผีลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ในแต่ละวฒันธรรมมีความ

แตกต่างกนัและความแตกต่างอาจสรา้งความยุ่งยากในการสื่อสารท าความเขา้ใจ เช่น ประเทศจนีจะเขา้

มาลงทุนตามยุทธศาสตรแ์ถบและเสน้ทาง ไม่อยากให้คนจนีมคีวามคดิว่าประเทศไทยเป็นมณฑลหนึ่ง

ของประเทศจนี ประเทศจนีควรมยีุทธศาสตรก์ารลงทุนที่ไม่ท าให้รูส้กึว่าออกมาลงทุนเหมอืนจะยา้ยทัง้

ประเทศเขา้มาเช่นกรณีทีเ่กดิขึน้ในประเทศเพื่อนบา้น จงึมขีอ้เสนอแนะใหบ้รษิทัจนีเขา้ใจในวฒันธรรม

ทอ้งถิน่มากขึน้ ใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รแีละเกยีรตขิองคนในทอ้งถิน่ 

พลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทาง: มขีอ้สรุปว่าเหน็ดว้ยกบัขอ้น าเสนอของศาสตราจารย ์Jin Canrong 

ว่าโลกทุกวนัน้ีเป็นความรว่มมอืของประเทศใหญ่ ประเทศใหญ่จะไม่รบกนัแน่นอน สงครามแมไ้ม่เกดิขึน้

โดยงา่ยแต่กไ็มค่วรประมาท ตอ้งพยายามไมใ่หม้นัเกดิขึน้ อย่างไรกด็ ีประเทศใหญ่กต็้องเหน็ใจประเทศ

เลก็ ในขณะที่อาเซยีนมนีโยบายรกัษาความเป็นกลาง ประเทศจนีกค็วรช่วยรกัษาความเป็นกลางของ

อาเซยีนไว้ด้วย เพราะจนีนัน้เขา้ใจประวตัศิาสตรข์องอาเซยีนดี พรอ้มแสดงความมัน่ใจว่าบรษิทัจนีจะ

ค่อยๆ ปรบัตวักบัภูมภิาคอาเซยีนมากขึน้ แลว้มัน่ใจว่าอาเซยีนกจ็ะร่วมมอืกบัจนีมากขึน้ การจะพฒันา

โชคชะตาร่วมกนัไดน้ัน้ยอมรบัว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยที าให้ทุกอย่างมคีุณค่าและผสานด้วยภูมิ

ปญัญาวถิตีะวนัออก สิง่นี้กค็อืความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในศตวรรษที ่21  

 

สรปุการเสวนาโดย 
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