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	 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (วช.)	 มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน 

เพือ่เปน็หนว่ยงานคลงัสมอง	ทำาหนา้ทีส่นบัสนนุใหม้เีวทกีารแลกเปลีย่นความคดิ 

ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนอย่างรอบด้าน		

โดยเน้นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักวิจัยทั้งระดับนานาชาติ	 ระดับชาติ	 และ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ	 นำาไปสู่ข้อ

เสนอแนะเชงินโยบายอนัเปน็ประโยชน	์ตอ่การกำาหนดนโยบายของรฐับาลอยา่ง

สร้างสรรค์	

	 การดำาเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๑	 

ได้ดำาเนินการตามแผนงาน	 ทิศทางและเป้าหมายของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 

ไทย-จนี		ซึง่อยูร่ะหวา่งการเสรมิสรา้งขีดความสามารถเพือ่ยกระดับไปสูก่ารเป็น

คลังสมองของประเทศและการเปน็คลงัสมองระดบันานาชาต	ิ	ภายใตค้ำาแนะนำา

ของคณะที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน		

	 สรุปผลการสัมมนาครั้งสำาคัญต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้		สะท้อนถึง

ความคิดเห็นของผู้คนหลากหลายภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือกับกิจกรรม 

ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ 

สรุปผลการดำาเนินงานเล่มนี้ 	 จะเป็นดังประตู ท่ี เ ปิดสู่ โลกแห่งความรู้ 

ด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 เชิญชวนให้ผู้มีปัญญามาช่วยกันผลิตผลงานทาง 

ความคิด	 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์	 เป็นพลังเสริมสร้างการดำาเนินงาน 

ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนต่อไป

บทสรุปผู้บริหาร





	 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน

ครั้งที่	 ๑/๖๐	 เมื่อ	 ๑๖	 มิ.ย.	 ๖๐	 (คณะกรรมการชุดปัจจุบันท่ีมี	 ศ.ดร.	 เอนก	 

เหล่าธรรมทัศน์	 เป็นประธานได้ร่วมกันให้หลักคิดและทิศทางสำาคัญยิ่ง 

ต่อศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 โดยได้รับการขานรับจากกรรมการทุกคนและ

ต่างพร้อมรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาของจีนภายใต้กระแสบูรพาภิวัตน์

อย่างกระตือรือร้น	 ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำางานและผลงานของศูนย์ฯ

อย่างเต็มกำาลังเพื่อให้เป็นกลไกคลังสมอง	 (ที่เป็นทางการ)	 หน่ึงเดียวท่ีทรงพลัง

ของประเทศภายใต้สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 สมตามเจตจำานงของ

คณะผูริ้เริม่กอ่ตัง้	ทีม่ทีัง้ความพรอ้มดา้นการวจิยั	(Research)	เวทกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรู	้(Platfrom)	และเปน็แหลง่สะสมและถา่ยทอดองคค์วามรู	้(Knowledge)

ที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ	 เพื่อให้สังคมไทยรู้เท่าทันและเตรียมตัวรับ	 

ในปัจจุบันและอนาคต	ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ

	 หนังสือเล่มนี้	 ได้รวบรวมข้อคิดสำาคัญของนักยุทธศาสตร์	 และนักปฏิบัติ 

ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย	 ที่ประกอบทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ 

ในความสัมพันธ์ไทยจีน	 ทั้งในฐานะกรรมการท่ีปรึกษาของศูนย์	 ความสนใจ 

และความเกี่ยวพันส่วนตัวที่แต่ละคนผูกพันมากกว่าครึ่งค่อนชีวิต	 โดยมุ่งหวัง 

เพือ่ใหผู้อ้า่นไดร้บัทราบขอ้มลูขอ้เท็จจริง	ช่วยกันนำาข้อคดิเหลา่น้ันไปแนะนำาต่อ 

ตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังต่อๆไป	 ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 

ให้บ้านเมืองสมกับที่บรรพชนได้สร้างสมความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนาน 

ของทั้งสองชาติให้ยั่งยืนและพัฒนาสถาพรต่อไป	

คำานำา



	 ข้อมูลที่คัดสรรมาจัดแบ่งเป็น	๕	ตอนโดยมุ่งหมายในประเด็นหลักๆ	ที่ทาง

รฐับาลไทยและจนีกำาลงัให้ความสำาคญัในปจัจบุนัและอนาคตและจดัเรยีงเนือ้หา

ของกิจกรรมตามลำาดับเวลาเพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้อ่านได้เห็นความสำาคัญ

ของแต่ละประเด็นในช่วงเวลาดังกล่าว	

	 นอกจากนี้ภายในหนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมภาพเหตุการณ์และกิจกรรม

สำาคญัเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิง่การพบปะการประชมุสมัมนาหรือเวทสีานเสวนา

วิชาการที่สำาคัญเท่าที่จำาเป็นเพื่อให้เกียรติแก่ท่านที่เกี่ยวข้องที่เป็นนักวิชาการ

ระดับโลกและนานาชาติ	 และเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพการทำางานของ

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนด้วย	

	 	 พลเอก	สุรสิทธิ์		ถนัดทาง

	 	 ผู้อำานวยการ

	 	 สิงหาคม	2561



บทสรุปผู้บริหาร	

คำานำา

สารบัญ	

ความเป็นมาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ๑

วิสัยทัศน์และบทสัมภาษณ์	 ๓

บทสัมภาษณ์ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ๑๗

สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	ครั้งที่	๑/	๒๕๖๐	 ๒๕

	 เรื่อง	“The	Belt	and	Road”	and	“Thailand	4.0”:	

	 Strategic	Cooperation	

สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	ครั้งที่	๒/	๒๕๖๐	 ๕๑		

	 เรื่อง	“โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

	 ของไทย	(EEC)	กับ	โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบ

	 หนึ่งเส้นทางของจีน	(OBOR/BRI)”

สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	ครั้งที่	๑/	๒๕๖๑	 ๕๗

	 เรื่อง	“การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่”		

สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	ครั้งที่	๒/	๒๕๖๑		 ๗๓

	 เรื่อง	“โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยว

	 และโครงการ	EEC	ของไทย:	มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน”	

สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	ครั้งที่	๓	(พิเศษ)	/	๒๕๖๑		 ๘๙

	 เรื่อง	“เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”	

สรุปผลการจัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	๖		 ๑๑๕

รายงานสรุปประเด็นการปาฐกถาพิเศษ		 ๑๒๕

	 ช่วงเช้าวันพุธที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ๑๓๒

สารบัญ





	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ในบทบาทของจีนในฐานะประเทศมหาอำานาจที่มีความสัมพันธ์กับไทยในฐานะ

มิตรประเทศมาอย่างยาวนาน	 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย 

แห่งชาติ	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๓	ได้มีมติเห็นชอบให้	วช.	จัดตั้งศูนย์วิจัย

ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 เพื่อให้มีการสนับสนุนให้มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	

สังเคราะห์	ความรู้ในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไทย-จีน	โดยส่งเสริมให้

มีการศึกษาวิจัยร่วมจากทั้งไทยและจีน	 หรือศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกัน

คล้ายคลึงหรือเชื่อมโยงกัน	 และนำาองค์ความรู้มาประมวลเป็นข้อเสนอแนะ 

เชิงยุทธศาสตร์ในการนำาไปใช้กำาหนดแนวทางในความร่วมมือ	 การพัฒนา	 

รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้ 

ยังยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน	 ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน	

การดำาเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (ศทจ.)

	 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ได้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย	

และหน่วยงานวิจัย	 สถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและในจีน	 ซึ่งเป็น 

จุดสำาคัญที่จะทำาให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างกนัตอ่ไปอกีในอนาคต	ผลจากการเชือ่มโยงขอ้มลูและขยายความรว่มมอื

ทางวชิาการระหวา่งกนัยงัไดส้รา้งโอกาสให้ไทยและจนีไดมี้การแลกเปลีย่นขอ้มลู	

เสนอแนะประเดน็ทีส่ำาคญัและเกีย่วขอ้งกับการพฒันาด้านเศรษฐกิจการค้า	และ

ความสัมพนัธร์ะหวา่งไทย-จนี	และอาเซยีนในดา้นตา่งๆ	ซึง่จะสามารถเปน็ขอ้มลู

ให้รัฐบาลสามารถนำาไปใช้เป็นประกอบการจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์ 

ความเป็นมาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

การดำาเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน 1



ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไทย-จีน	 นอกจากนี้	 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์	

ไทย-จนี	ยงัเป็นตวัแทนในระดบัชาติในการประสานติดต่อกับประเทศจีน	ในฐานะ

หน่วยงานด้านการวิจัย

กิจกรรมหลักของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

	 -	 การวิเคราะห์สถานการณ์รายวันที่เกี่ยวข้อง	 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	 

www.vijaichina.com

	 -	 การประสานการเช่ือมโยงข้อมูลเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 

เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านไทย-จีน	ของประเทศ

	 -	 การสร้างเครอืขา่ยทางวชิาการและคลงัสมอง	(Think	Tank)	เพือ่สนบัสนนุ

การศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศจีนในด้านต่างๆ	 เพื่อ 

ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน

	 -		การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ	 เช่น	 การสัมมนา	 การจัดเวทีเสวนา	 การจัด

ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 -	 จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล
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วิสัยทัศน์และบทสัมภาษณ์
	 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (พลเอกสุรสิทธ์ิ	 ถนัดทาง)	 

ไดเ้ลา่ถงึความเปน็มาของการกอ่ตัง้ศูนยวิ์จัยยทุธศาสตรไ์ทย-จนี	ต้ังข้ึนในปี	พ.ศ.	

๒๕๕๓	 โดยมีผู้ใหญ่หลายท่าน	 ท่านองคมนตรี	 (นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย)	 

อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (นายแพทย์สุทธิพร	 

จติตมิ์ตรภาพ)	และศาสตราจารย	์ดร.กนก	วงษต์ระหงา่น	ซึง่เหน็ความสำาคญัของ

ประเทศจนี	และตอ้งการรว่มมอืกบัจีนเพือ่ช่วยใหภ้มูภิาคน้ีเตบิโตและมสีนัตภิาพ	

 พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง	ได้กล่าวถึงเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนา	

ศทจ.	เพือ่ใหเ้ป็นกลไกสำาคญัของ	วช.	และมขีอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสำาคัญ	ทัน

เหตุการณ์	 สามารถประสานเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 

รวมทั้งสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนซึ่งให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

	 เมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๘	วช.	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

ศนูยว์จิยัยุทธศาสตรไ์ทย-จีน	โดยมวีาระการทำางาน	๒	ป	ีซึง่จากการประชมุคณะ

กรรมการทีป่รกึษาฯ	หลายครัง้ทีผ่า่นมาพบวา่	คณะกรรมการบางทา่นตดิภารกจิ

และบางท่านมีข้อจำากัดด้านสุขภาพทำาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 อย่างไร

กต็ามเพือ่ใหก้ารดำาเนนิงาน	ศทจ.		สามารถสรา้งผลงานทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา

ประเทศไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพตอ่ไป	จึงเห็นสมควรมกีารปรับปรงุองคป์ระกอบ

คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ	ดังกล่าว	ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	ชุด	ปัจจุบัน	มีรายนาม	ดังนี้
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รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน

1	 ศาสตราจารย์	ดร.กนก	วงษ์ตระหง่าน		 ที่ปรึกษา

		 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

2	 รองศาสตราจารย์	ดร.โภคิน	พลกุล		 ที่ปรึกษา

		 นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน	 	

3	 ดร.สารสิน	วีระผล						 ที่ปรึกษา

		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร	เครือเจริญโภคภัณฑ์	 	

4	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	 ที่ปรึกษา

		 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 	

5	 ศาสตราจารย์	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	 ประธานคณะกรรมการ

	 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	

6	 นายไพศาล	พืชมงคล	 กรรมการ

		 เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน	 	

7	 นายแพทย์สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 กรรมการ

		 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 	

8	 ศาสตราจารย์วิบูลย์	ตั้งกิตติภาภรณ์	 กรรมการ

		 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคลังสมองจีน-อาเซียน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 	

9	 นายวิบูลย์	คูสกุล	 กรรมการ

		 อดีตเอกอัครราชทูตประจำาสาธารณรัฐประชาชนจีน  

10	นายสมปอง	สงวนบรรพ์	 กรรมการ

		 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ	 	

11	ศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย	ศิริไกร	 กรรมการ

	 กีรตยาจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	
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12	รองศาสตราจารย์	ดร.จำานง	สรพิพัฒน์	 กรรมการ

	 กรรมการบริหารสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย	 	

13	นายพัฒนา	สิทธิสมบัติ	 กรรมการ

		 ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ	 	

14	นายอาร์ม	ตั้งนิรันดร	 กรรมการ

		 คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	

15	อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก	หรือผู้แทน	 กรรมการ

16	นายสมปรารถนา	สุขทวี		 กรรมการ

		 ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย	วช.								  

17		ผู้อำานวยการกองการต่างประเทศ	วช.	หรือผู้แทน	 กรรมการ

18	พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	 กรรมการและ

	 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 เลขานุการ

19	พันเอก	อรรคเดช	ประทีปอุษานนท์	 กรรมการและผูช้ว่ย

	 รองผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 เลขานุการ

20	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริลักษม์	ตันตยกุล	 กรรมการและผูช้ว่ย 

	 รองผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 เลขานุการ

21	นายอัทธ์	เสมาพงศ์	 กรรมการและผูช้ว่ย 

	 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย	 เลขานุการ

	 กองนโยบายและแผนการวิจัย	วช.	 	

22	นางสาวทัณฑิมา	สดใส	 ผู้ช่วยเลขานุการ

		 นักวิเทศสัมพันธ์	ชำานาญการ	

	 กองนโยบายและแผนการวิจัย	วช.	 	

23	ร้อยตรี	พสิทธิ์ศักดิ์	แสนจำาลาห์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

		 ผู้จัดการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 	
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 ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหว่าน อดีตประธาน
กรรมการทีป่รกึษาของศูนยวิ์จยัยุทธศาสตร์ไทย-จนี	กลา่วไวใ้น
วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน	ครั้งที่	๑/๒๕๖๐	วันพุธที่	๕	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	ห้อง
ประชุม	 พลโท	 พระยาศัลวิธานนิเทศ	 ช้ัน	 ๓	 อาคาร	 วช.	 ๒	
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

 “....ในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนราชการต่างๆ ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จนีนอ้ยมาก ทำาให้เราไมไ่ด้ประโยชนเ์ท่าทีค่วรในการติดต่อกับจนี สว่นภาคเอกชน
เองกต้็องเผชญิกบัความเสียหายเช่นกนั ดงันัน้การขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
ประเทศจีนจึงเป็น “จุดอ่อน” จึงจำาเป็นต้องมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน เพื่อศึกษายุทธศาสตร์และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล โดยสภาวิจัยควรมี
บทบาทมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์และเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเหมาะสมใน
การดำาเนินภารกิจนี้ กรรมการที่ปรึกษาล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ จึงเสนอให้มีการจัด
สนทนากันนอกรอบ/หารืออย่างไม่เป็นทางการ (retreat) เพื่อให้มีบรรยากาศ
เอื้ออำานวยต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...” 
	 ทัง้นี	้คณะกรรมการทีป่รกึษาไดส้รปุแนวทางการปรบัแผนงานของศนูยว์จัิย
ยุทธศาสตร์ไทย-จีนโดยมุ่งเน้น	
	 ๑.	การให้ความรูต้อ่ประชาชนอยา่งมเีปา้หมายชดัเจน	และทนัสถานการณ์
	 ๒.	หาทางให้ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน	
เช่น	กระทรวงการต่างประเทศ	และรัฐบาล
	 ๓.	 การคิดยุทธศาสตร์ของไทยจะไม่แค่การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจีน 
	 ฉะนั้น	 จะต้องมีการปรับบทบาทของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนให้ 
กวา้งขึน้	(สรา้งกลไกประสานงานความรว่มมอื)	บทบาทเชิงยุทธศาสตร	์การสรา้ง
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์	 การคิดในมิติของยุทธศาสตร์	 และหวังผลในการนำา 
ไปสู่การปฏิบัติและการขับเคลื่อน	 รวมทั้ง	 ควรจะเริ่มจัดทำายุทธศาสตร์ในการ
ประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ	(retreat)	โดยมีข้อมูลพื้นฐาน	ภูมิหลัง	
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของจีน...
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 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 
ไทย-จีน	“ขอเสนอให้มองยุทธศาสตร์ไทย-จีนจากภาพใหญ่ใน
บริบทของมหาอำานาจทั้งหลาย	เช่น	สหรัฐฯ	สหภาพยุโรป	รวม
ทั้งอาเซียน	 และควรเสนอให้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ของ
ตนเอง	มากกวา่การคดิเปน็โครงการๆ	เชน่	ยทุธศาสตรอ์า่วไทย	

การทำาให้เราใช้ประโยชน์จากทะเลได้มากขึ้น	 ทั้งนี้	 OBOR	 ของจีนก็มีเรื่องของ
เส้นทางสายไหมทางทะเล	ดงันัน้จึงมคีำาถามวา่เรามยีทุธศาสตรท์างทะเลของเรา
อย่างไร	 จะสามารถดึงเอาทรัพยากรและความร่วมมือจากจีนมาช่วยได้อย่างไร	
สำาหรบัเรือ่งของการทอ่งเทีย่ว	จะสามารถเชือ่มโยง	OBOR	กบัเรือ่งการทอ่งเทีย่ว
อย่างไร”	นอกจากนั้น	ศ.ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	ตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยแบบ
เปน็ทางการน้ันใช้ประโยชนไ์ดน้อ้ย	ควรจะเนน้เรือ่งของ	“การถอดบทเรยีน”	รวม
ทั้งหาแนวทางการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์…
 “การปรากฏตัวของจีนเป็นเหตุการณ์ระดับโลก สหรัฐฯก็ยังต้องปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่ สถานการณ์คืบหน้าไปไม่หยุด และเราอยู่ใกล้จีนที่สุด เราได้พูด
ถึงแต่ด้านที่เป็นประโยชน์ ยังมิได้พูดถึงด้านความเสี่ยง เพราะฉะนั้นเราจะมาทำา
อะไรช้าๆก็คงจะไม่ดีนัก อีกอย่างหนึ่งคือ อยากให้ทำาเรื่องยุทธศาสตร์เป็นหลัก 
โดยใช้งานวจิยัมาเสรมิ (อย่าให้งานวจัิยมาถ่วงความก้าวหน้า) ต้องทำาให้เรว็ เฉยีบ
คม รอบด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้เริ่มที่การทำา BRI และเรื่องจีนที่กำาลังเป็น
มหาอำานาจอันดับ ๒ ของโลก ที่กำาลังไล่หลังสหรัฐฯเข้ามาทุกที เป็นอะไรที่เรา
ต้องเข้าใจให้มากขึ้น....เราต้องทำาเรื่องยุทธศาสตร์ แล้วคนที่ทำาเฉพาะเรื่องค่อย
เอาไปพจิารณาประกอบ เพราะเราไม่สามารถรูไ้ด้ทัง้เรือ่งรถไฟและแม่นำา้โขง เรา
ต้องเก็บข้อมูลเท่าที่เรามีอยู่แล้วลองสร้างยุทธศาสตร์ออกมา 
	 ยทุธศาสตรไ์ทย-จนีต้องมคีวามเปน็ตวัของตัวเอง	เรามไิด้ตามจีนเพียงอย่าง
เดยีว	บางเร่ืองทีร่าชการของไทยมคีวามไมส่บายใจ	จนีก็ควรรบัทราบ	วฒันธรรม
ในการทำางานรว่มกนัเปลีย่นไปแล้ว	จะต้องปรบัเข้าหากันใหไ้ด	้เราจะตอ้งกลา้พดู	

ไม่ให้ทุกอย่างเป็นของจีนเสียหมด	...นี่คือหลักการที่เราต้องยืนยัน”
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 ศาสตราจารย ์ดร. สรุชยั ศริไิกร “ขอเสนอว่าประเทศไทย

ควรมียุทธศาสตร์	 เพราะตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยน

โลกจาก	 Hegemonic	 Power	 มาเป็นโลกหลายขั้วอำานาจ 

(Multi-polar)	 เปล่ียนจากโลกาภิวัตน์มาเป็น	 Protectionism	

เปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้นำาโลกเสรีของสหรัฐฯ	 มาเป็น	 

America	 First	 เมื่อโลกเปล่ียนเป็นโลกหลายขั้วอำานาจและ 

มีปรากฏการณ์	Brexit	(อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป)	ตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีปัจจัย

หลายอย่างที่เอื้อต่อภาวะสงครามเหมือนในอดีต	ในขณะที่จีนบอกมี	“ความฝัน

ของจีน”	(Chinese	Dream)	และต้องการกลับมาเป็นมหาอำานาจอีกครั้ง	จึงต้อง 

ศึกษากันว่า	 OBOR	 มีผลอย่างไร	 โดยใช้ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์	 OBOR	 มีท้ังการ 

เชื่อมโยงทางบกและทางทะเล

	 ปัญหาหนึ่งที่ทำาให้ไทยไม่กล้าร่วมมือกับจีน	คือ	การเมืองระหว่างประเทศ	

ตั้งแต่รัฐบาลโอบาม่าจนถึงทรัมป์	 จีนอยู่ในสถานะคู่แข่งทางยุทธศาสตร์	 

(Strategic	 Competitor)	 ของสหรัฐฯ	 สหรัฐฯไม่ต้องการให้จีนมาเป็นผู้นำาโลก 

แทนตน	 สหรัฐฯจึงทำาทุกอย่างเผื่อขัดขวาง	 สิ่งนี้ยิ่งชัดขึ้นในรัฐบาลทรัมป์... 

การทีส่หรฐัฯใชน้โยบาย	America	First	จะทำาใหป้ระเทศตา่งๆ	แมก้ระทัง่อนิเดยี

หันมาร่วมมือกับจีน	 ไทยเองก็ควรจะให้ความสนใจในการให้ความร่วมมือกับจีน

มากขึ้นเช่นกัน”
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 คุณไพศาล พืชมงคล (เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจไทย-จีน)

 “...การไม่ให้จีนออกทะเลทางประเทศไทย	 จีนจึงมอง 

พม่าแทน...ด้วยเส้นทางสายไหมจากคุนหมิงสู ่พม่า	 และ 

จากพม่ายังสามารถไปอินเดียโดยผ่านอ่าวเบงกอลได้อีก	 และ

จีนยังสามารถไปออกทะเลทางปากีสถานได้อีกด้วย	 นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง 

คุนหมิงเข้าเวียดนาม	ออกทะเลที่ไซ่ง่อน	หรือผ่านสีหนุวิลล์ในกัมพูชา	สีหนุวิลล์

สามารถเชื่อมไปมาเลเซียได้โดยไม่ต้องผ่านมาบตาพุดของไทย	 จีนสามารถออก

ทะเลได้ทั้งทางเวียดนามและกัมพูชา	 ที่สีหนุวิลล์จีนจะสร้างเขตเศรษฐกิจ 

และท่าเรอืนำา้ลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซยีน	รองรบัการขนส่งทางเรอืและทางบก	และ

จะได้เปรียบมาก	 เพราะใกล้มาเลเซียมากกว่าไปจากมาบตาพุดของไทย	 จีนกับ

มาเลเซยีเองกร่็วมมอืกนัเรยีบร้อยแล้ว	ทนัทีทีเ่ชือ่มไปทางอนิโดนเิซยีและมาเลเซยี

โดยไม่ต้องผ่านไทยแล้ว	EEC	ของไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด	

	 เพราะฉะน้ัน	 ถ้าดูเร่ืองการลงทุนแล้ว	 จีนเน้นลงทุนในเส้นทางสายไหมทุกจุด	

แล้วในประเทศไทยจะลงทุนอะไรบ้าง?	 ในเมื่อท่ีผ่านมาไม่เคยมีการลงทุน 

ขนาดใหญ่	 ไม่เคยใช้ความร่วมมือทางการเงิน	 ซึ่งจีนผิดหวังเป็นอย่างมาก	 

ส่ิงทีไ่ทยแสดงออกคอืไมใ่ห้ความรว่มมือในการลงทนุกับจนี	จนีจงึระมดัระวงัมาก

ในการลงทุนกับไทย...

ปัญหาที่น่ากังวลในขณะนี้	คือ	

	 ๑)	เราจะยกระดบัการลงทนุไทย-จนีใหท้ดัเทยีมประเทศเพือ่นบา้นอยา่งไร?

	 ๒)	เราจะแก้ไขปัญหาการเสียเปรียบในทางการค้าระหว่างไทยจีน	 เพื่อไม่

ให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร?

	 ๓)	ควรฟื้นฟูคณะกรรมการร่วมเพื่อให้เป็นองค์กรระดับชาติ	 มีรองนายก

รัฐมนตรี	และรัฐมนตรีต่างๆเข้าร่วมท้ังหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีต้องแนะนำาให้รัฐบาลให้ได้”
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อดีตเอกอัครราชทูตวิบูลย์ คูสกุล 
	 “จากคำาถามว่าเราต้องการอะไร	ก่อนจะกำาหนดยุทธศาสตร์	
เรามข้ีอมลูทีเ่ป็น	fact	เช่นตวัเลขนักท่องเทีย่วจนี	การเป็นตลาด
ส่งออกอันดับ	 ๒	 ของจีน	 แต่เราจะสร้างความตื่นตัวอย่างไร 
ให้เราได้ประโยชน์จากการติดต่อกับจีน	 ได้ประโยชน์จาก 
นักท่องเที่ยว	 ๘	 –	 ๙	 ล้านคนต่อปี	 รวมท้ังเสนอแนวคิดเรื่อง 

ความเป็นเอกภาพในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ	 โดยยกตัวอย่างเร่ืองการ
เชื่อมเส้นทางคมนาคมในแม่นำ้าโขง	 ไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีจากการ
เป็นประเทศชายแดน	สนิค้าชายแดนของไทยจึงต้องไปแปลงเป็นสนิค้าลาว	สนิค้า
พม่า	สินค้าเวียดนามก่อนเข้าไปในจีน	เพราะลาว	พม่า	เวียดนามไม่ต้องเสียภาษี	
๑๓	เปอร์เซนต์	นอกจากนั้น	เสนอให้ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ควรให้ความ
รู้เชิง	 objective	 มากขึ้น	 เช่น	 OBOR	 จะเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม	 
จะเชือ่มโยงกบั	EEC	อย่างไร	อะไรเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่า	win-win	(ได้ประโยชน์ทัง้สอง
ฝ่าย)	ที่จะเกื้อกูลความสัมพันธ์ไทย-จีน”	
	 “...ในที่สุดแล้ว	 สิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นั้นสำาคัญมากเมื่อถึงจุดที่ต้อง
ตัดสินใจ	การที่จีนตัดสินใจสร้างทางรถไฟลงมายังลาว	นั่นก็เพราะต้องการเชื่อม
ต่อกับไทย	 เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกท่ีจีนจะไม่พอใจที่ไทยหยุดสร้างสถานีเชื่อม
ต่อกับลาว	 ถ้าเราจะแนะนำาให้รัฐบาล	 ประเด็นที่เป็นหลักคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์	
ทรัมป์เองก็ขัดแย้งกับจีนในประเด็นนี้	ไม่ยอมให้โครงการ	Made	in	China	เกิด	
เพราะเป็นเรื่องใหญ่ภายใต้ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ	ประเด็นที่เป็นความจริงด้วย	 คือ	
เรื่องความไว้วางใจ	 เป็นเรื่องสองฝ่าย	 จีนต้องรับรู้ด้วย	 เช่น	 การเอาชนะใจคน
ท้องถิน่	จะต้องทำาความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ	เป็นการเชือ่มโยงระหว่างทัง้สอง
ประเด็น	ทั้งไทยและอาเซียนมีต่อจีน	เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมมาก...	 โยงสู่
ประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	อาเซียนยังต้องการพึ่งพาจีน	เราต้องระบุให้
ได้ว่าจะทำาอย่างไร	และยังมีเรื่องการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องอีก	
	 เม่ือเราจะทำาเป็นข้อเสนอแนะเชงิยทุธศาสตร์...	เราต้องบอกด้วยว่าประเด็น
ความขัดแย้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และความไม่ไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายนั้นมีอยู่จริง	
ทั้งไทยและเพื่อนบ้าน	แต่ติดขัดด้วยประเด็นผลประโยชน์”
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 นางสาวลดา ภู่มาศ (รักษาการผู้อำานวยการกองเอเชียตะวัน
ออก	๓	กรมเอเชียตะวันออก	กระทรวงการต่างประเทศ)
	 “ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
ทีใ่กลช้ดิและรอบดา้น	มแีผนปฏิบติัการรว่มวา่ด้วยความรว่มมอื 
เชิงยุทธศาสตร์ไทย	 -	 จีน	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔)	
เป็นกรอบการดำาเนินความสัมพันธ์	 ครอบคลุมความร่วมมือ 

ใน	๒๐	สาขา	ในสว่นของยทุธศาสตร	์กระทรวงการตา่งประเทศมีแผนยทุธศาสตร์
รายภมูภิาค		(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	โดยพจิารณาจากบรบิทภายในและภายนอก
ประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศและทิศทางด้าน
การต่างประเทศของไทย	 แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้รวมจีน 
ในฐานะผู้เล่นสำาคัญที่กำาลังดำาเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่มีผลต่อไทย	 
รวมทั้งพยายามชูบทบาทตนในเวทีระหว่างประเทศผ่านข้อริเริ่มหรือกลไก	 
เช่น	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 (Belt	 and	 Road	 Initiative	 :	 BRI)	 กรอบ 
ความร่วมมือแม่โขง	 -	ล้านช้าง	 (Mekong	-	Lancang	Cooperation	 :	MLC)	
และอาเซียน	-	จีน	เป็นต้น	
	 ดังนั้น	 การมองยุทธศาสตร์ไทย	 –	 จีนจึงไม่ควรมีขอบเขตจำากัดอยู่เพียง 
การพิจารณานโยบายหรือยุทธศาสตร์ภายในของไทยหรือจีน	 และระหว่างไทย
กบัจนีเท่านัน้	แตใ่หค้วรมองบรบิททีก่วา้งและครอบคลมุมากขึน้	โดยพจิารณาถงึ		
ผู้เล่นสำาคัญและประเด็นอื่น	 ๆ	 ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของภูมิภาคและโลก	
รวมท้ังพลวัตของบทบาทจีนที่มีต่อโลกทั้งด้านการเมือง	 ความมั่นคง	 และ
เศรษฐกิจ	 ทั้งนี้	 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย	 -	 จีนสามารถมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์
ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย	 -	 จีน	 โดยใช้ข้อมูลและ 
องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันทันสมัย	 และถูกต้องแม่นยำา	 ตลอดจนอาจพิจารณา 
ว่าผลงานวิจัยคุณภาพช้ินใดสามารถนำาไปใช้ประกอบการจัดทำาข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายได้	นอกจากนั้น	เห็นว่าควรใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ	อย่าง
เต็มที่	 สร้างความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นให้กับเว็บไซต์ด้วยข้อมูล	 ข่าวสาร	 และ
ผลงานที่มีคุณภาพ	 และอาจใช้เป็นช่องทางหนึ่ง	 	 ในการสำารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย	-	จีนได้”	
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 ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

	 “ในเร่ืองยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ผมมีความเห็นว่า	 เราต้อง 

มีจุดยืน	 (ผิดถูกไม่เป็นไร)	 ผมไม่อยากให้เราเป็นเหมือนองค์กร

ทั่วๆไป...ที่ไม่แน่ใจอะไรเลย	 เราช้ามากแล้ว	 ตั้งแต่ตั้งศูนย์วิจัย

ขึ้นมา	เพราะฉะนั้น	ผมคิดว่าเราควรผลักดันเรื่องข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย	คลังสมองจะต้องมีจุดยืนเสมอ	ไม่มีคลังสมองที่เป็นกลาง	เพราะว่า

จะไม่มีพลัง	 ถ้าเราคิดว่ายุทธศาสตร์ไทย-จีนในปัจจุบันมีข้อบกพร่อง...	 เราต้อง

กล้าเสนอ	อย่าคิดว่าเราเป็นเพียงข้าราชการ	เราจะต้องเป็นผู้นำาทางปัญญาด้วย	

และตอ้งมทีางออกใหก้บัปญัหาทีม่	ีเสนอวา่รฐับาลสามารถตัดสนิใจทางใดได้บ้าง	

	 ตอนนี้ไทยไม่ได้มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเท่าไรแล้ว	 เพราะจีนเลี่ยงเรา	 เมื่อ	๕	ปี

ก่อน	ไทยเคยอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ดีมาก	แต่จีนเลี่ยงเราไป

แล้ว	เรียกได้ว่าขณะนี้เป็นวิกฤต!!!	อยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจแล้ว	ที่สำาคัญ...เราต้อง

กล้าตัดสินใจ”
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 นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 

(อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข)

 “ในประเด็นไทย-จีน	 มีธรรมชาติของความไม่ไว้วางใจ 

เป็นพื้นฐาน	สิ่งนี้สะท้อน	๓	ประเด็นสำาคัญ	ประเด็นแรกที่ตรง

ไปตรงมาคือ	 เรารู้จักจีนดีพอหรือไม่?	 ไว้ใจได้หรือไม่เมื่อเทียบ

กับประเทศอ่ืน?	และยังมีปัญหาย่อยๆ	 เช่น	การเข้ามาของแรงงานจีน	 เป็นตัวอย่าง 

เล็กๆของความรู้และข้อมูล	 รวมถึงการติดตามอย่างต่อเนื่อง	 เราได้ติดตาม 

ส่ิงเหล่านี้หรือไม่?	 นี่คือโจทย์ข้อแรกถ้าเราต้องการจะวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 

เพื่อทำาให้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

	 ประเด็นที่สองคือ	 กลไกการตัดสินใจและการบังคับใช้นโยบายของ

ประเทศไทย	 โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 

ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงเรื่องการทูตอีกต่อไป	 มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ	 ธุรกิจเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย	 แค่ในเรื่องสาธารณสุข	 แต่ก่อนการตัดสินใจของกระทรวงอยู่แค่ 

ในประเทศอย่างเดียว	 แต่เมื่อภารกิจของกระทรวงกลายเป็นเรื่องข้ามชาติทำาให้

เกิดความลำาบากเป็นอย่างมาก	 เช่น	 เรื่องยาสูบ	 เรื่องสิทธิบัตรยา	มีหลากหลาย

ประเด็นมากที่เป็นเรื่องใหม่	และทำาให้เราตัดสินใจไม่เป็น	

	 กรณีไทย-จีน	หรือกับสหรัฐฯ	กับเวียดนาม	กับประเทศอื่นๆที่เราจะต้องมี

ความสมัพนัธด์ว้ย	และความสมัพนัธน์ัน้พว่งมาด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจ	สงัคม	

และการเมือง	 เราก็จำาเป็นต้องมีกลไกทางเทคนิคอย่างจริงจัง	 อาจต้องไปศึกษา

ประสบการณ์ในอดีตว่าเป็นปัญหาจากความไม่ต่อเน่ืองของการเมืองไทย	 หรือ

จากความอ่อนแอของระบบราชการ	หรือมาจากสาเหตอุืน่ๆ	ยงัไมน่บัประเดน็อืน่

ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ความรู้สึกทางสังคม	 (social	 sentiment)	กลไกการเมืองไทย 

มาถงึจดุทีมี่ความรูส้กึของคนในสงัคมปะปนอยูอ่ยา่งมาก	และในกรณทีีไ่มม่อีะไร

ชัดเจน	 อาจทำาให้ผู้ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยไว้ก่อน	 นำาไปสู่การ 
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ไม่ตัดสินใจ	ตัวอย่างเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจ	Social	sentiment	ในกรณี

ระหว่างประเทศมีประวัติศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเยอะมาก	 แต่ละประเทศ 

ต่างมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกัน

	 ประเด็นที่สาม	 คือ	 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางท่าทีประเทศไทยในบริบท

ทีโ่ลกเปล่ียนไป	จีนกบัไทยควรมคีวามสัมพนัธก์นัอยา่งไรภายใตส้ถานการณต์า่งๆ	

เราไม่ต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่นใช่หรือไม่?	 สิ่งเหล่าน้ี 

เป็นโจทย์เก่าๆ	 คำาถามคือ	 เคยมีใครทำาการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบหรือไม่?	

เพราะทีผ่่านมาเราวเิคราะหแ์ยกกนั	เรือ่งการเมอืงอยา่งหนึง่	เรือ่งเศรษฐกจิอยา่ง

หนึ่ง	เรื่องสังคมอย่างหนึ่ง	เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง”

	 อยา่งไรก็ตอ้งมกีารทำาสิง่ทีเ่รยีกวา่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายวา่ด้วยเร่ืองท่าที

ที่ประเทศไทยควรมีต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีน	 ต้องทำาเสนอในรัฐบาล

ชุดนี้ให้ได้เพื่อนำาไปใช้ในรัฐบาลชุดต่อไป	 ผมเชื่อว่ามีเพียงสองหลักเท่านั้นที่ต้อง

ทำา	หลักที่	๑	ต้องเอาข้อมูลมาดู	และมาตีความ	เรามีข้อเสนอเชิงนโยบายจำานวน

หนึง่แน่ๆ 	ทกุขอ้เสนอควรจะมทีีม่าทีไ่ป	ตอ้งบอกแหลง่ข้อมลูไมว่า่จะสมบูรณ์หรอื

ไมก่ต็าม	หลกัที	่๒	เสนอกลไกการตดิตาม	และประเดน็การตดิตาม	การวเิคราะห์

ความเสี่ยงที่สำาคัญ	 และติดตามว่าน่าเป็นห่วงมากน้อยเพียงใด	 หากสิ่งที่น่าเป็น

ห่วงเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร	จะทำาอย่างไร	กลไกนี้ต้องทำางานต่อเนื่อง	ไม่ใช่ทำาจบ

ไปเฉพาะเรื่องนั้นๆ	”
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อดีตเอกอัครราชทูต สมปอง สงวนบรรพ์ 

คณบดีสถาบนัการฑตูและการตา่งประเทศมหาวทิยาลยัรงัสติ

 “ถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์	 หรือมองในภาพรวม	 การท่ีเรา

จะเจรจากับจีนหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง	 ไม่ใช่ว่าถ้าไม่รับ 

ข้อเสนอ	 หรือโครงการนี้แล้วเราจะเป็นศัตรูกับจีน	 หรือเขาจะ

ไม่มาหาเราอีกแล้ว	 แม้ว่าในประเด็นนั้นๆ	 ยังตกลงกันไม่ได้	 ก็ยังมีประเด็นอื่นๆ 

ที่ต้องคุยกันอีก	 การที่เราเข้าหาญ่ีปุ่นไม่ได้แปลว่าเราเอาญ่ีปุ่นมาคานอำานาจ 

กับจีน	 ประวัติศาสตร์การทูตไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยน้ันเปิดกว้าง	 

ไม่ว่าใครเข้ามาติดต่อเราก็รับ	เพราะฉะนั้น	ภาพที่ออกมาจึงเหมือนกับเอาญี่ปุ่น

มาคานจีน	 ทั้งที่ไม่ใช่แบบนั้น	 การที่เรากับจีนล่าช้าไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ 

จะยุติ	ความสัมพันธ์ยังคงดำาเนินต่อไปตามระบบ

	 ...การที่เราไม่มีการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง	 ทำาให้การตัดสินใจเรื่องต่างๆ	 

ลา้ชา้	ไมแ่นน่อน	ซึง่ตอบโจทยท์ีว่า่ทำาไมประเทศไทยไมแ่สดงบทบาทนำาในภมูภิาค	

ความจริงเราไมไ่ดม้เีปา้หมายเช่นนัน้ในทางการตา่งประเทศ	ถา้หากเราอยูด่กีนิด	ี

พฒันามากขึน้	เรากอ็ยากแบง่ปนักบัประเทศเพือ่นบา้นกเ็ท่านัน้	เรารูว้า่การแสดง

บทบาทนำาตอ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู	ภาคการเมอืงและราชการก็รูว้า่ประเทศไทย

ยังไม่มีศักยภาพพอจะทำาเช่นนั้น	เป็นคำาตอบที่จีนเองก็ควรจะเข้าใจ”	
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รองศาสตราจารย์ ดร. จำานง สรพิพัฒน์

	 “ทำาไมรถไฟความเร็วสูงถึงมีปัญหามาก	 ในเรื่องแรกนั้น	

งานวิศวกรรมเป็นงานที่ต้องอาศัยการคำานวณอย่างละเอียด	 

เราจะมีตัวเลขคร่าวๆเพื่อคำานวณราคาเบื้องต้น	 เป็นเรื่องที่รู้ 

อยูแ่ล้วว่าการใช้รถไฟความเรว็สงูคอืการเชือ่มระหว่างเมอืงใหญ่	

๒	 เมือง	และเป็นเมืองขนาดยักษ์	มีคนไม่ตำ่ากว่า	๑๐	ล้านคน 

ในแต่ละเมืองจึงจะคุ้มค่าในการลงทุน	 และจะคุ้มค่าในระยะทางประมาณ	 

๕๐๐-๖๐๐	กโิลเมตรเท่านัน้	เกนิกว่านัน้จะไม่สามารถแข่งขนัได้	เพราะเครือ่งบนิ 

คุ้มค่ากว่าในสายตาผู้บริโภค	 สำาหรับประเทศไทยและอาเซียนจึงไม่เหมาะสม

นักท่ีจะทำา	 ในประเทศไทยสามารถทำาได้เส้นทางเดียว	 คือ	 เส้นภาคตะวันออก	

กรุงเทพฯ	–	แหลมฉบัง	เพราะระยะทางสั้น	มีประชากรมาก	ระดับความเจริญ

ทางเศรษฐกิจสูง

	 เรื่องที่สอง	ในแง่ของจุดยืน	จริงๆแล้วมีรถไฟความเร็วปานกลางที่สามารถ

ทำาได้ในต้นทุนที่มีอยู่แล้ว	 หากไม่คิดว่าจะเป็นการขนส่งมวลชน	 แต่ปัญหาคือ	

รถไฟทั้งหมดในอาเซียนเป็นรางเดี่ยว	ไม่ใช่รางคู่	ดังนั้น	หากภายในอาเซียนด้วย

กันมีจุดยืนในการปรับปรุงระบบขนส่งทางรางของตน	 เพิ่มจุดเชื่อมต่อในส่วน 

ทีข่าด	กจ็ะได้ประโยชน์ร่วมกนัทัง้อาเซียนและจนี	ไม่ใช่แค่ไทยเพยีงอย่างเดยีว	ใน

กรณีของรถไฟความเร็วสูง	 เหตุที่มีอุปสรรคมากนั้นเกิดจากการที่รถไฟความเร็ว

สูงเป็นรูปแบบของจีน	 ซึ่งไม่ลงตัวกับความต้องการในกลุ่มอาเซียน	 รวมท้ัง

ประเทศไทย”
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บทสัมภาษณ์ผู้อำานวยการ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

	 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 มีแผนในการดำาเนินโครงการท่ีสอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	 (ศทจ.)	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	 กำาหนดให้มีการจัด

กจิกรรมทางวิชาการเพ่ือใหน้กัวชิาการและนกัวจิยัมกีารแลกเปลีย่นความรู	้ขอ้มลู	 

และข่าวสาร	ในประเด็นไทย-จีน	ในขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงานที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับไทย-จีน	 เพื่อรวมกันเป็นเครือข่ายด้าน 

ไทย-จีน	อีกทั้งจะมีการนำาความรู้	ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ	ที่ได้จากนักวิชาการ

และนักวิจัยมาประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์การวิจัย 

ในประเด็นไทย-จีน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป

Q: ตั้งแต่ท่านมาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 

(สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) มีแนวทางการดำาเนินงานอย่างไร? 

ประสบกับความท้าทายอย่างไรบ้าง? และจะยกระดับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์

ไทย-จีน ไปสู่การเป็นคลังสมองของประเทศได้อย่างไร?

	 -	 ทีผ่า่นมานัน้	ประเทศไทย	(โดยเฉพาะสภาวจัิย)	ยงัมไิดม้ผีูท้ีท่ำางานจรงิจงั

ในด้านการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการวิจัยระหว่างไทยและจีน	 

ยังไม่มีหน่วยงานที่จะมาสร้างยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีน	 ทั้งในภาพรวมและ 

รายละเอียด	สิ่งที่ปรากฏชัดเจน	คือ	แต่ละรัฐบาล	แต่ละกระทรวง	สร้างความ

ร่วมมือกับจีนแยกกันเป็นเอกเทศตามยุทธศาสตร์ย่อย	 ยังไม่มียุทธศาสตร์ 

ใหญ	่หรอื	“Grand	Strategy”	การทีจ่ะมยีทุธศาสตรใ์หญ่ได้ต้องอาศัยผูท่ี้มคีวาม

รู้ความเข้าใจ	สามารถวางแนวทางความสัมพันธ์กับจีนว่าจะอยู่ในระดับใด	คำาว่า	

“Strategic	Partnership”(หุ้นสว่นทางยทุธศาสตร)์	จะตอ้งมคีวามรว่มมอือยูใ่น
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ระดับใด?	 สภาวิจัยควรจะเป็นกลไกหลักในการวางแนวทางเหล่านี้	 จึงได้ตั้ง

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนแห่งนี้ขึ้นมา	 มีภารกิจทั้งในการสนับสนุนให้เกิด 
งานวิจัยร่วม	 และการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกัน	 ไปจนถึงสนับสนุนให้นำางานวิจัย
ที่มีอยู่แล้วมาเสนอประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลในแต่ละ
ช่วงเวลาอีกด้วย	
	 หลังจากได้ยุทธศาสตร์ใหญ่แล้วก็จะมีนโยบายเข้ามาเกี่ยวข้อง	 นโยบาย 
คือ	 การจัดลำาดับความสำาคัญของทรัพยากรท่ีได้กำาหนดเอาไว้แล้วในตัว
ยุทธศาสตร์	และจะต้องมีผู้มากำากับดูแลอีกเช่นกัน	ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
จงึควรเปน็องคก์รทีท่ัง้สรา้งนโยบายและนำานโยบายนัน้ๆ	ไปใชใ้หเ้ปน็รปูธรรมใน
งานด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน	และยังต้องคอยประเมินนโยบายด้วย

Q: ท่านมีแผนจะไปเยือนหน่วยงานในประเทศจีนอย่างไรบ้าง?
	 -	 จีนมีหน่วยงานในรูปแบบเดียวกันกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนน้ี 
อยู่จำานวนมาก	 เพ่ือพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 เช่น	 International	
Strategic	Studies	หรอื	National	/	Regional	Development	Council	องคก์ร
เหล่านี้เป็นคลังสมองให้กับจีน	 ทั้งการพัฒนาภายในและระหว่างประเทศ	 
เพราะฉะนัน้	เราจงึจำาเปน็ต้องจดัลำาดับของหนว่ยงานเหลา่นี	้และจำาเป็นท่ีจะต้อง
ไปเยือนทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับรัฐบาลกลาง	 ระดับมณฑล	 และระดับท้องถิ่น	 
โดยคลังสมองที่สำาคัญที่สุดเป็นคลังสมองระดับชาติ	 คลังสมองในระดับรัฐบาล
กลางจะบังคับใช้นโยบายที่รัฐบาลกำาหนดไว้แล้วให้ลงไปสู่ระดับมณฑลและ 
ท้องถิ่นต่อไป

Q: สำาหรับคลังสมองของภาคเอกชนที่น่าสนใจในขณะน้ี เช่น ศูนย์วิจัยของ
บริษัทอาลีบาบาท่านมีแผนจะไปเยี่ยมเยือนหรือศึกษาดูงานหรือไม่ อย่างไร
	 -	 นอกเหนือไปจากคลังสมองทั้งสามระดับท่ีได้กล่าวไปแล้ว	 ยังสังเกต 
ได้ว่ารัฐวิสาหกิจก็จะมีคลังสมองอยู่ภายในเช่นกัน	 เพราะฉะนั้น	 องค์กรเอกชน 
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ที่เป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลก็จะมีคลังสมองเป็นของตัวเอง	 ในกรณีประเทศไทย  

เช่น	 บริษัทซีพี	 ก็มีคลังสมองคือสถาบันปัญญาภิวัฒน์	 บริษัทขนาดใหญ่จำาเป็น 

ที่จะต้องทำาข้อตกลงกับภาคส่วนอื่นๆ	 หรือแม้แต่ทำาข้อตกลงข้ามประเทศ	 

นี่คือจุดสำาคัญท่ีสุดที่เราจะต้องไปดู...	 เพราะขณะน้ี	 บริษัทขนาดใหญ่ทำาหน้าที่

แทนรฐัไปแลว้	อยา่งอาลีบาบาทีม่าทำาขอ้ตกลงกบันายกรฐัมนตรไีทย	(โดยไมต่อ้ง

ผ่านกระทรวงพาณิชย์ของจีน)	 ฉะน้ัน	 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน

อนาคตจะมีหลากหลายมิติมาก	เมื่อเป็นเช่นนั้น	ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนจึง

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษารูปแบบและเข้าใจเรื่องเหล่านี้

Q: ไทยควรจะมีความสัมพันธ์กับจีนมากขนาดไหน?

	 	 จีนนั้นเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของเอเชีย	 ในอดีต	 จีนก็เป็นพ่ีใหญ่อยู่เสมอ	 

แต่ความเก่งของไทยคอื	การอยูร่ะหว่างสองพีใ่หญ่	นัน่คอือนิเดยีและจนี	โดยทีไ่ม่

เป็นลูกไล่ของประเทศใดประเทศหนึง่	ไทยเปิดรบัทัง้สองอารยธรรม	เราจงึต้องคง

รูปแบบอย่างในอดีตเอาไว้	นั่นคือความเท่าเทียม	มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ไม่ว่าจะ

เป็นความมั่งคั่งของชาติ	หรืออื่นๆ	เรามีการค้าขายระหว่างกันที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่

อดตี	เพราะจนีมองยทุธศาสตร์ของไทยออก	ด้วยภูมริฐัศาสตร์และภมูยิทุธศาสตร์

ของไทยท่ีขนาบด้วยสองมหาสมทุร	จนีไม่ได้มองว่ามหาสมทุรเป็นแค่ป้อมปราการ

ป้องกันตัวเอง	แต่มองว่ามหาสมุทรเป็นเครื่องมือในการส่งออก	

	 เม่ือก่อนทำาไมคนไทยจึงสามารถคุมทั้งสองมหาสมุทรได้?	 น่ันเพราะ 

ใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์เป็นหลัก	 จีนเองก็ทำาแบบเดียวกัน	 คือใช้มหาสมุทร 

ส่งออกพลังทั้งความรำ่ารวยและแนวคิด	เราจึงต้องใช้วิธีนี้ด้วย	จีนจะต้องทำาตาม

ยทุธศาสตร์ไทย	ไม่ใช่ไทยทำาตามยทุธศาสตร์จนี	เพราะหากไม่ทำาตามยทุธศาสตร์

ของไทย	จนีจะต้องเสยีเวลา	เพิม่ความพยายามและทรพัยากร	อย่างเช่น	นโยบาย

ไทยแลนด์	๔.๐	สามารถทำาให้แจ็ค	หม่าต้องมาเยอืนไทยเพือ่เสรมิพลงัยทุธศาสตร์
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ของจีน	แต่ไทยแลนด์	๔.๐จะหยุดอยู่แค่การใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้	เราจะต้องมอง

เรื่องของการศึกษาด้วย	และตาม	MOU	ทั้งสี่ฉบับที่ได้ลงนามไปแล้ว	โดยเฉพาะ

เรื่องทรัพยากรมนุษย์	 จะต้องทำาให้เป็นทุนมนุษย์	 อย่ามองมนุษย์เป็นเพียง

อปุกรณ์การผลติ	แต่มนษุย์เป็นผูส้ร้างสรรค์นวตักรรมการผลติ	ไม่ใช่เพยีงแรงงาน	 

แต่มนุษย์เป็นทุน	 แต่ก่อนที่จะไปสู่	 MOU	 อย่างเป็นทางการ	 สิ่งที่จะต้องสร้าง

ขึ้นมาก่อน	คือ	การทำาความรู้จัก	การพบปะกัน	เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกัน	เมื่อ

จีนเข้ามาแล้วจะเกิดพลังอย่างไร	แล้วเราจะร่วมมือกันอย่างไร	ไม่เช่นนั้น	MOU	 

ก็จะเป็นเพียงแผ่นกระดาษ	 นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีสำาหรับเริ่มต้นโครงการต่างๆ	 

ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เป็นจดุเชือ่มประสานระหว่าง	Belt	and	Road	

Initiative	และไทยแลนด์	๔.๐	แต่เพื่อจะให้เป็นทางการขึ้น	เราจำาเป็นจะต้องมี

หนังสือรับรองหรือการลงนามความร่วมมือต่างๆ	อย่างถูกต้องด้วย
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สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางว�ชาการ
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑

เร�่อง "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม"
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เร�่อง “โอกาสและความทาทายในธุรกิจการทองเที่ยว
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เร�่อง “เสนทางการพัฒนาของประเทศจีน
และความหมายทางสากล”

การดำเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์

การสัมมนาทางว�ชาการเร�่อง
“The Belt and Road” and “Thailand 4.0”:
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เม.ย.๖๐
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 สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐
เรื่อง “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: 

Strategic Cooperation 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย
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 ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน	 (OBOR/BRI)	 และ

นโยบาย	 Thailand	 4.0	 รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ระหว่างไทย-กับจีน	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล	 และ 

ส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการ	 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านยุทธศาสตร์ไทย	 -	 จีน	 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย	 -	 จีน	 ระหว่าง 

นักวิจัย	นักวิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนของไทย	-	จีน	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ	ประมาณ	๑๖๐	คน	

 ๒. รูปแบบการสัมมนา	รูปแบบการสัมมนาแบ่งออกเป็น	๒	ช่วง	ดังนี้

	 	 ๒.๑	 ภาคเช้าเป็นการบรรยายนำาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 ๒.๒		 ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาแบบโต๊ะกลม	 ในลักษณะ	Workshop	

เพื่อระดมสมองในการพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล

 ๓. เนื้อหาสาระที่สำาคัญของการบรรยาย

	 	 ๓.๑	 พลเอก	 สุรสิทธิ์	 ถนัดทาง	 ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 

ไทย-จีน	 (วช.)	 ได้กล่าวเปิดงาน	 สัมมนา	 เร่ือง	 The	 Belt	 and	 Road	 และ	 

Thailand	4.0	...ในวันนี้	คงไม่ใช่เรื่องใหม่	หลายท่านที่อยู่ที่นี้	เชื่อว่ามีหลายท่าน

มีความรู้มากกว่าผม	 แต่อย่างน้อยที่สุดขอเรียกว่า	 OBOR	 ไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆ	

เป็นเรื่องที่เกิดมาเป็นพันปี	 ไม่ใช่เรื่องที่เกิดมาเมื่อ	๒	ปีที่แล้ว	 เมื่อประธานธิบดี	 

สีจิ้นผิง	 ได้กล่าวในการประชุมสภาประชาชน	 แต่จริงๆ	 แล้วเกิดข้ึนเป็นพันป ี

ซึง่เราจะได้รับทราบต่อไป	 เราคงได้ยนิเรือ่งของเจ้ิงเหอ	 เรือ่งของวดัพนัญเชิง	 ฯลฯ	

จนกลายมาเป็นสัมพันธ ์ที่แนบแน่น	 ที่ เรียกว ่าหุ ้นส ่วนทางยุทธศาสตร์ 

ของสองประเทศ	 เพราะมีความร่วมมืออย่างมากในเรื่องเศรษฐกิจ	 การค้า	 

การลงทุน	การท่องเที่ยว	และเรื่องความมั่นคง	มีโครงการเกิดขึ้นมากมาย	และ
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วันนี้เป็นอีกหนึ่งในโครงการต่อยอดความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ซึ่งในครั้งนี้ต้อง

ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนอย่างแข็งแรง 

เข้มแขง็	ทางสภาวจัิยแห่งชาตรัิบรูใ้นนามโดยศูนย์วจิยัยุทธศาสตร์ไทยจนีต้องขอ

ขอบพระคุณความเข้มแข็งในครั้งนี้เป็นอย่างมาก	สองสามวันที่แล้วเราได้รับสาร	

ได้รับข้อมูลใหญ่แต่กไ็ด้รบัความหวงัด้วย	ในขณะทีม่กีารหารอืร่วมกนักบัสมาคม

วัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน	 การที่ประเทศไทยได้ประกาศสนับสนุนยุทธศาสตร์

การสัมมนาและสันติภาพแห่งโลก	ที่เรียกว่า	one	belt	one	road	ของจีน	และ

ท่านนายกรัฐมนตรี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ไปร่วมงาน	APEC	คำาว่าการ

เชือ่มกันทางบกกบัการเช่ือมกนัทางทะเล	กม็เีกดิขึน้มามากมาย	แต่ก็เป็นธรรมดา

ของพฒันาการสมัพนัธ์และพฒันาการด้านการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก	

เพราะฉะนั้น	เราจะได้รับทราบว่าอะไรบ้างที่ยังคงเป็นอุปสรรค	

	 ประเทศไทยในฐานะที่เรามีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของโลก	 เพราะ

ฉะนั้นเราจะได้รับทราบว่าอะไรบ้างที่ยังคงเป็นอุปสรรค	แม้เราจะประกาศ	ไทย

เคยประกาศว่าประเทศไทยในฐานะที่เรามีภูมิยุทธศาสตร์ด้านทางยุทธศาสตร์ 

ที่สำาคัญของโลก	ท่านพิจารณาดูประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา	คล้ายกัน

มาก	ภาษาฝรั่งเรียกว่าติดต่อสองมหาสมุทร	แล้วยังมีแผ่นดินใหญ่คล้ายกัน	ทีนี้

ความสำาคญัด้านยทุธศาสตร์ของประเทศไทยผมแทบไม่ต้องพดูอะไร	แต่เราได้เหน็

ความสำาคญันัน้	เพราะฉะนัน้ความสามารถของบรรพชนของเรา	ท่ีจะคมุพืน้ท่ีแห่ง

นีเ้อาไว้จงึไม่ใช่เรือ่งธรรมดา	พืน้ทีท่ีส่ำาคญั	ถ้าใครกำาลงัดสูามก๊ก	ต้องมกีำาลงั	ต้อง

มีปัญญาจึงจะรักษาเอาไว้ได้	 เพราะเป็นที่ปรารถนาของโลก	 เพราะมีความอุดม

สมบูรณ์จึงอยู่สบาย	 ที่สำาคัญเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราเอาไว้อย่างไร?	 ถ้าเรา

ไม่มีภูมิคุ้มกันเราตกเป็นเหยื่อทั้งนั้น	ไม่ว่าตะวันตกหรือตะวันออก	เพราะฉะนั้น
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ผมจงึเชือ่ว่ารฐับาลไทยยคุนีป้ระกาศ	Thailand	4.0	เป็นความกล้าหาญ	เป็นความ

ท้าทายอย่างมากว่าเราอยู่ตรงไหนของ	4.0	เราจะทำาอะไรได้บ้าง	เพื่อป้องกันไม่

ให้อิทธพิลทัง้ตะวนัตกและตะวนัออกทีเ่ราเหน็ว่าหลัง่ไหลมาอย่างมาก...เราจะทำา

อย่างไรเมือ่นโยบาย	one	belt	one	road	พุง่เข้ามา	ในเร่ือง	connectivity	การเชือ่มโยง 

ทั้งทางบกทางทะเล	 เราจะสร้างภูมิคุ ้มกันอย่างไรในพื้นที่ที่มีความซับซ้อน 

ทั้งในเชิงการพัฒนาหรือความสามารถในเชิงของอธิปไตย	 จะทำาอย่างไรและ

ประเด็นทางเลือกของความร่วมมือ	 ตัวอย่างท่ีเราเห็นชัดท่ีสุดคือเรื่องพลังงาน

ทางเลือกมีบ้างหรือไม่ที่จะมีหนทางที่ตัวเราจะเลือก	เราเป็นผู้กำาหนดกรอบครับ

	 	 ทุกท่านครับผมคงต้องบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาพิสูจน์คน	 

ความอดทนเป็นอาภรของปราชญ์	เพราะฉะนัน้เรือ่งนีเ้ราคงต้องสูกั้นด้วยปัญญา	

วันนี้นับว่าโชคดีอย่างมากที่เราได้รับเกียรติจากวิทยากรอีก	๓	 ท่านที่เราจะได ้

มาร่วมกันอภิปราย	 ผลของการสัมมนาในวันน้ีไม่เพียงแต่ตอบโจทย์	 แต่เราจะ

เตรียมหาความลึกของงานวจัิยเนือ่งจากสภาวจิยัแห่งชาตเิป็นหน่ึงใน	๓	สภาหลกั

ของประเทศ	ที่จะช่วยขับเคลื่อนเป็นสมอง	เพราะฉะนั้นท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการปรบัปรงุสมองของประเทศ	ผมจงึถอืว่าเป็นเกยีรตอิย่างมากทีไ่ด้มาทำางาน 

ร่วมกัน	 ท่านที่เคารพครับ...เราไม่สามารถที่จะหยุดคลื่นได้	 แต่เราจะเรียนรู ้

วิธีการโต้กระดานคล่ืนไปกับคล่ืนของการพัฒนาของทั่วโลก	 เพราะฉะนั้น 

ก้าวต่อไปครบัผลงานของเราคงเป็นสิง่ทีน่ำาเสนอว่าแล้วอนาคตทีม่ัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	 

จะเป็นอย่างไร	โดยเฉพาะการส่งต่อทางความคิดจากรุน่สูรุ่น่	เป็นเวลาทีเ่หมาะสมแล้ว 

ที่น้ีเป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมด้วย	 เพราะว่ามีความสำาคัญกับทางฝั่งจีนเป็นอย่าง

มากและสถานการณ์ตอนนีก้มี็ประเดน็ทางด้านความมัน่คง	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	 

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้รับความสำาเร็จจากการสัมมนาในครั้งนี้	
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	 ๓.๒	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุรชัย	 ศิริไกร	 กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 ได้นำาชมวีดีทัศน์เก่ียวกับ	 one	 belt	 one	 road	 และอภิปราย 

ว่าเนื่องจากการที่เสนอนโยบาย	one	belt	one	road	ตั้งแต่ปี	๒๐๑๓	ก็ทำาให้

เกิดคำาถามกันมากมายว่าจีนต้องการอะไร	 จีนประสงค์อย่างไร	 และโครงการ 

มีขอบข่ายที่กว้างขวางขนาดไหน	 และประเทศไทยจะได้อะไร?	 แล้วเราจะตก

เป็นเหยื่อไหม	 เราจะตกเป็นเมืองขึ้นของจีนหรือไม่?	 ประเด็นคำาถามเหล่าน้ีผม

คดิว่าเป็นคำาถามทีน่่าสนใจ...	แต่ก่อนทีผ่มจะกล่าวรายละเอยีดทีล่กึลงไปเหตผุล 

ท่ีประมวลได้ไม่ตำ่ากว่า	 ๘-๙	 ข้อ	 ก่อนจะพูดถึงรายละเอียดขอเชิญท่านผู้ฟัง 

ทั้งหลายดูวิดีโอซึ่งคิดว่ามีความน่าสนใจ	 คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากสำาหรับผู้ที่

ยงัไม่มคีวามรูเ้ก่ียวกับเรือ่งของจีน	ขอเชิญดวูดีิโอก่อนแล้วจะมาบรรยายเพิม่เติม	

	 ท่านได้ดูภาพเส้นทางสายไหมซึ่งมีความเป็นมาสองพันกว่าปีและทำาให้

เจริญรุ่งเรือง	 จะเห็นว่าจีนเป็นนักประดิษฐ์ประเทศหนึ่งของโลก	 สิ่งประดิษฐ์

ที่ทำาให้โลกเจริญและเป็นที่ยอมรับมีอยู่	 ๔	 อย่าง	 ๑)	 จีนเป็นชาติแรกท่ีพบเข็ม

ทิศ	๒)	 จีนเป็นชาติแรกที่ทำาแพรไหมได้	 ๓)	 จีนค้นพบดินปืน	๔)	 จีนเป็นชาติที่

มีการบันทึกเขียนและพิมพ์ที่ดีที่สุดของโลก	 แล้วเอกสารของจีนดีท่ีสุดของโลก	 

ซึ่งแตกต่างจากประเทศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่ละประเทศมี

ประวัติศาสตร์พันกว่าปี	 เพราะฉะนั้นเอกสารในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

กต้็องนำาเอกสารของจีนมาเทยีบ	ซ่ึงมมีากกว่าศลิาจารกึทีม่กีระจัดกระจาย	ฉะนัน้

เราจะเหน็ว่าจนีเจรญิมัง่คัง่	นำาชาและผ้าไหมไปขาย	ทำาให้จนีเป็นประเทศทีร่ำา่รวย

มากในเร่ืองเศรษฐกิจ	 ประเทศจีนเป็นประเทศที่รำ่ารวยที่สุดในโลกและเจริญ

ก้าวหน้ามากด้วย	 เพราะจีนค้นพบหลายๆอย่าง	 เป็นนักประดิษฐ์ที่สำาคัญ	 และ 

เราจะเหน็ว่าในยคุน้ันจีนเป็นศูนย์กลางของเอเชยี	ญีปุ่น่ส่งนกัศกึษา	๒๐,๐๐๐	คน 

ไปเรียนที่ฉางอาน	 ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ของจีน	 ปัจจุบันเรียกว่า 
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ซีอาน	 เมืองน้ันเป็นมหานครแห่งหนึ่งของโลก	 เพราะว่าต้ังแต่สมัยราชวงศ์ถัง 

มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน	 เพราะฉะนั้นจีนรำ่ารวยมาตลอดจนถึงศตวรรษ 

ที่	๑๘	

	 จากเอกสารของนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันหรือยุโรปเองนั้นจะบอกว่าจีน

มั่งคั่งมาก	 อีกตัวอย่างหนึ่งความมั่งคั่งของจีนทำาให้ฝรั่งตกตะลึงและไม่เชื่อ	 คือ	

การเดินทางของชาวอิตาลีกับจีนในสมัยราชวงศ์หยวน	 ชื่อการเดินทางของ 

มาร์โคโปโล	ได้เขยีนหนงัสอืบรรยายว่าจนีเจรญิมัง่คัง่มากมาย	ฝรัง่ไม่เช่ือว่ามปีระเทศ 

ที่มีความเจริญอย่างที่มาร์โคโปโลพูด	 แต่ว่าในที่สุดจีนมาเสื่อมลงเมื่อประเทศ

ยุโรปพัฒนาอุตสาหกรรม	 ในขณะที่จีนล้าหลัง	 เพราะไม่ได้พัฒนาอุตสาหกรรม 

อย่างประเทศตะวันตกทำา	 การพัฒนาอุตสาหกรรมทำาให้ประเทศตะวันตก 

เริม่เจรญิขึน้	แล้วในทีส่ดุกม็าล่าเมอืงขึน้	ยโุรปเมือ่เจรญิแล้วกล่็าเมอืงขึน้ประเทศ

ที่ด้อยพัฒนากว่าก็เป็นอาณานิคมของยุโรปหมด	 ประเทศไทยเราโชคดีที่ไม่ได้

เป็นขี้ค่าฝรั่ง	 และญี่ปุ่นอีกประเทศที่ดิ้นรนต่อสู้และทำาให้รอดพ้นจากการเป็น

อาณานิคม	 แต่ประเทศรอบข้างเราในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเมือง

ขึ้นของฝรั่งท้ังสิ้น	 รวมทั้งประเทศที่เข้มแข็งกว่าเราเช่นพม่าท่ีตีเมืองเราแตก 

หลายครั้ง	 พม่าก็เสียเมือง	 เวียดนามก็สู้กับเรามาหลายปีในการแย่งชิงลาวเขมร

ในท่ีสุดก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส	 ประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ประเทศเดียวที่รอดได้	 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดอย่างอินโดนีเซียก็เป็นเมืองข้ึน 

ของเนเธอร์แลนด์	๔๐๐	ปี	ฟิลิปปินส์เป็นเมอืงขึน้ของสเปน	๓๕๐	ปี	แล้วหลงัจาก

ท่ีอเมริกาชนะสเปนกเ็ป็นเมอืงขึน้อเมรกิาอกี	๓๕	ปี	ดงันัน้จะเหน็ว่าประเทศไทย

เรามีความสามารถในทางการทูต	การพัฒนาของจีนมีขึ้นมีลง	
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	 จีนเองก็ถูกต่างชาติรุกกรานถึง	 ๒	 ครั้ง	 คือ	 ราชวงศ์หยวนและสุดท้ายคือ 

พวกแมนจูล้มราชวงศ์หมิงแล้วต้ังราชวงศ์ชิงข้ึน	 แล้วสมัยราชวงศ์ชิงก็อ่อนแอ 

ถกูฝรัง่ยดึคนต่างชาตยิโุรปยดึ	ญีปุ่น่กบ็กุปักกิง่	ประเทศจนีกลายเป็นก่ึงอาณานิคม

หลังจากที่จีนแพ้สงครามปี	๑๘๓๙	จนกระทั้งถึงการปฏิวัติจีนปี	๑๙๔๙	ฉะนั้น	 

๑๐๐	 ปีนั้นคือ	 ๑๐๐	 ปีของความอัปยศของชนชาติ	 เพราะฉะน้ันผู้นำาจีน 

ในประวัติศาสตร์จะรู้ว่าเคยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองแล้วต่อมาเป็นประเทศที่อัปยศ

ถูกต่างชาติกดขี่รุกราน	ถูกต่างชาติแย่งชิงดินแดน	เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่ง

ที่ฝังใจ	 เราจะเห็นว่าการปกครองยุคสมัยคอมมิวนิสต์จีน	 อันหน่ึงท่ีสำาคัญคือ

รวมประเทศจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 แล้วก็พยายามจะพัฒนาเศรษฐกิจโดย

แนวทางสงัคมนยิม	แต่กป็รากฏว่าไม่ประสบความสำาเรจ็เท่าทีค่วร	ดงันัน้ปี	๑๙๘๗ 

เติง้	เสีย่วผงิ	จึงรเิร่ิมว่าควรจะเปิดประเทศ	เพราะว่าการทีจ่นีต้องการเปลีย่นจาก

สังคมล้าสมัยไปสู่ระบบสังคมนิยมโดยข้ามขั้นตอนของการเป็นทุนนิยม	 ทำาให้

จีนพัฒนาไม่ได้	เพราะจีนไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยี	ฉะนั้น	เติ้ง	เสี่ยวผิงจึงบอก

ว่าเราจำาเป็นจะต้องเปิดประเทศ	เพื่อรับทุนและเทคโนโลยีจากตะวันตก	จำาเป็น 

จะต้องผ่านขั้นตอนการเป็นทุนนิยมก่อนจึงจะไปสังคมนิยม	 นี้คือสาเหตุ	 

แล้วปรากฏว่าเมื่อจีนเปิดประเทศก็ประสบความสำาเร็จอย่างมาก	๓๐	ปีหลังจาก

การเปิดประเทศ	จีนกลายเป็นปะเทศที่พัฒนาเร็วที่สุดในโลก	ใน	๓๐	ปีจีนเติบโต

เฉลีย่	๙.๕	เปอร์เซ็น	ไม่มปีระเทศไหนในโลกในประวตัศิาสตร์นีท้ีพ่ฒันาประเทศได้

เร็วขนาดนี	้จนกระทัง้ปี	๑๙๙๕	IMF	กว็เิคราะห์กนัว่าจนีโตเฉลีย่	๙.๕	เปอร์เซน็ต์	

ในปี	 ๒๐๒๐	 จีนจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแซงสหรัฐอเมริกา	 เศรษฐกิจ 

ของจีนโตขึ้นมาเรื่อยๆ	 จนกระทั่งเมื่อยุโรปกับอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป	ี

๒๐๐๘		๒๐๐๙	อันนี้เองที่ทำาให้การเติบโตของจีนลดลง	

	 Chinese	 dream	 ความฝันของชาวจีนเหมือนหรือต่างกับ	 American	

dream	คือ	ความต้องการให้คนจีนมีชีวิตเศรษฐกิจที่ดีเหมือนคนอเมริกัน	มีชีวิต	
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รายได้	บ้าน	รถ	เจริญม่ังค่ัง	เพราะฉะนัน้อนันีเ้ป็นความฝันของผู้นำาจนีโดยเฉพาะ

ในประวัติศาสตร์	 เพราะจีนเคยรวยมาแล้วแล้วก็มาจน	ตอนนี้ก็อยากจะกลับไป

รวยเหมือนเดิมก็มี	 Chinese	 dream	 เกิดขึ้น	 เมื่อเศรษฐกิจของยุโรปอเมริกา

ตกลง	 จีนก็มีปัญหาจะทำาอย่างไรที่จะทำาให้เศรษฐกิจจีนเจริญ	 จึงเสนอนโยบาย	

one	belt	one	road	โดยการการรือ้ฟ้ืนเส้นทางสายไหมท้ังทางบกและทางทะเล

ขึ้นมาใหม่	เพราะว่าอดีตจีนจะค้าขายกับประเทศยุโรปและอเมริกามาก	แต่เมื่อ

เศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกาชะลอตัวลงจีนก็จำาเป็นต้องหาตลาดใหม่	 ก็เลย

คิดว่าการรื้อเส้นทางสายไหมจากจีนไปศูนย์กลางเอเชีย	 ยุโรปท้ังทางบกทางเรือ 

มันจะเป็นการเพิ่มปริมาณการค้าของจีน	 และจะเป็นการทำาให้จีนรักษาระดับ 

การเติบโต	 ๗	 หรือ	 ๗.๕	 เปอร์เซ็น	 นี้คือเป้าหมายท่ีสำาคัญท่ีสุด	 ท่ีจีนต้องการ 

จะพัฒนาเพื่อที่จะได้เป็นประเทศที่มั่งคั่งและก็รำ่ารวยเหมือนอย่างความฝัน 

ของผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และเป็นความฝันของประชาชนจีน	 จีนประสบ

ความสำาเร็จใน	 ๓๐	 ปีแล้ว	 จีนเป็นประเทศที่ความสำาเร็จสูงที่สุดในโลกคือ 

ทำาให้ประชาชนจีน	๑๓๐๐	ล้านคนพ้นจากความยากจน	ไม่มีประเทศไหนในโลก

ทำาได้เท่าประเทศจีนและช่วยได้มากเท่าประเทศจนี	ความฝันของจนีจะทำาให้จนี

รำ่ารวยมั่งคั่งมาก	

	 อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เห็นและเสนอการพัฒนาเส้นทางสายไหม	

และการพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศ	จะเห็นว่าประเทศในเอเชียกลาง	 

ภาคตะวันออกกลางไม่ค่อยมีถนนและรถไฟ	ส่วนทางเรือก็ช้ามาก	จะเห็นว่าการ

ขนส่งของจนีไปยโุรปทางเรือใช้เวลา	๔๐	วนั	แต่ถ้าใช้ทางรถไฟไม่ต้องความเรว็สงู 

จะเฉลี่ยคือ	๑๖	วัน	ล่าสุดจีนส่งสินค้าโดยรถไฟจีน	ใช้เวลา	๑๘	วัน	ไปลอนดอน	 

ดังนั้นคุณจะเห็นว่าทุกประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่มีทางออกเลยในเอเชีย

กลางและในประเทศยุโรปตะวันออกต้องการถนนและรถไฟ	 เพราะว่าถนนและ

รถไฟจะทำาให้เกิดการค้าการลงทุน	 ถ้าไม่มีถนนไม่มีรถไฟก็คือล้าสมัยไม่มีใคร
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อยากค้าขาย	 นอกจากนั้น	 จีนยังตั้งธนาคาร	 AIIB	 เพื่อท่ีจะมาช่วย	 ระหว่างจีน	

รัสเซีย	 และเอเชียกลาง	 จีนเป็นประเทศที่รำ่ารวยที่สุด	 เพราะฉะน้ันจีนสามารถ

สนับสนุนการค้าการลงทุน	 การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ถนน	 รถไฟ	 โรงไฟฟ้า	

พลังงาน	 ท่าเรือ	 ศูนย์การค้าต่างๆ	 ก็คือสามารถให้เงินลงทุนกับประเทศอื่น	 

ใน	๒๐	ปีข้างหน้าจะต้องใช้เงนิลงทนุประเทศต่างๆ	รวมกนั	จนีกเ็สนอโครงการนี้

จีนก็มองเห็นว่าเป็น	win	win	จีนก็ได้ประโยชน์	ประเทศที่ร่วมทุนก็ได้ประโยชน์	

เพราะจะได้ถนน	 ได้รถไฟ	 ได้ท่าเรือ	 ได้ศูนย์การค้าแล้วที่สำาคัญการลงทุน 

ส่วนหนึง่ทีเ่หลือกูจ้ากธนาคารต่างๆ	ทีม่	ีเพราะฉะน้ันทำาให้ผูน้ำาจนีมคีวามหวงัว่า

น่าจะเหมาะ	และอีกประการหนึ่งจะเห็นว่าจีนเองใน	๓๐	ปีที่ผ่านมา	จีนพัฒนา

อุตสาหกรรมมากมาย	 โดยเฉพาะที่จีนผลิตเหล็ก	 เหล็กและซีเมนต์ได้มหาศาล 

แล้วจีนก็หาทางที่จะระบาย	 นอกจากผลิตซีเมนต์แล้วยังผลิตโซล่าเซลล์ได้มาก

และราคาถูกที่สุดในโลก	 เพราะฉะนั้นจีนมีสินค้ามากมายพร้อมที่จะกระจาย 

ขายให้กับประเทศต่างๆ	 ที่ต้องการพัฒนา	 จะเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตาม 

หลักการอย่างง่าย	 คือ	 ต้องการทรัพยากร	 เทคโนโลยี	 และเงินทุน	 โดยเฉพาะ

ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลด้วยแล้ว	 เพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้เท่าที่ผ่านมา

มีการได้รับการตอบสนองอย่างดีกว่า	 ๖๐	ประเทศ	 แต่มีประเทศหน่ึงท่ีต่อต้าน

อย่างรุนแรงคือสหรัฐอเมริกา	 เพราะสหรัฐอเมริกาเห็นว่าถ้าจีนเติบโตไปขนาด

นี้ในปี	๒๐๒๐	หรือ	๒๐๒๕	จีนจะเป็นประเทศที่มี	GDP	แซงหน้าสหรัฐอเมริกา	 

จะกลายเป็นประเทศทีร่วยทีสุ่ดในโลก	สหรัฐจะกลายเป็นอันดับสอง	แล้วในด้าน

การเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกจิจะมีความหมายทางการเมอืงและการปกครอง

	 จะเห็นว่านักรัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวตรงกัน

หมด	 ประเทศมหาอำานาจทั้งหลายสร้างอำานาจ	 สร้างกองทัพขึ้นมา	 ต้องมีเงิน	

เงินมาจากเศรษฐกิจมั่นคงแข็งแรง	แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่ลง	หนี้สินมากมายก็จะไม่

สามารถรกัษาความเป็นผูน้ำาของโลกได้อกีต่อไป	เพราะฉะน้ันนักวชิาการอเมรกัิน 
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หลายคนบอกว่าเราต้องทำาทกุอย่างเพือ่สกดักัน้ไม่ให้จนีโต	อเมรกัินกำาลงัเสือ่มลงๆ 

จีนกำาลังขึ้นๆ	ถ้าคุณเป็นคนอเมริกันคุณจะบอกว่ายอมไม่ได้	อเมริกันบอกว่าเรา

ยังมีเทคโนโลยีที่สำาคัญ	แต่เศรษฐกิจแย่ลงเราจะต้องทำาทุกอย่าง	นี้ก็เป็นแนวคิด 

ทีท่ำาให้ประธานาธบิดทีรมัป์เปลีย่นนโยบายใหม่	เพราะฉะนัน้เราจะเหน็ว่าอเมรกิา

มีความคิดที่ต่อต้าน	 เพราะกลัวว่าจีนจะมีอิทธิพลทั้งเศรษฐกิจและการเมือง 

มากเกินไป	 ดังนั้นเราจะเห็นเป็นหลักพยานว่าอเมริกาต่อต้านจีนก็คือ	 ในสมัย

ประธานาธิบดีโอบามา	 อเมริกามีนโยบายกลับมาให้ความสำาคัญกับเอเชียใหม่	 

โดยการสร้างพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น	 เกาหลี	 ออสเตรเลีย	 แล้วก็เวียดนาม

และอินเดียเพื่อจะปิดล้อมจีน	 ซึ่งจะบอกว่าเป็นนโยบายของสหรัฐอมริกา 

ที่จะสกัดการเติบโต	 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเติบโตของจีนก็มีอุปสรรค	

ประเทศทีไ่ม่ต้องการเหน็จนีเจรญิเตบิโตกม็	ี อย่างไรกต็าม	นกัวชิาการกม็คีวามเหน็

ต่างกันนักวิชาการกลุ่มหนึ่งของอเมริกาบอกว่าคุณไม่สามารถปิดล้อมจีนได	้ 

เพราะจำาได้หรอืไม่ในยคุสงครามเยน็อเมรกิากปิ็ดล้อมจนีมาตลอดจนถงึปี	๑๙๗๑	

แต่ล้มเหลว	 ตอนนั้นยังล้มเหลวเลยในช่วงสงครามเย็น	แล้วตอนน้ีจีนย่ิงมีความ

สำาคัญกับประเทศต่างๆทั่วโลกมาก	นโยบายปิดล้อมจีนของอเมริกาจะประสบ

ความสำาเร็จหรือ	นักวิชาการกลุ่มหนึ่งจึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้	อเมริกาคุณจะต้อง

ยอมรับฟังว่าเศรษฐกิจจะต้องมีการพัฒนาควบคู่กับจีนด้วย	ฉะนั้น	อเมริกาจึงมี

ความคิดแตกแยกเป็นสองแนวทาง	 อีกประเด็นหน่ึงที่ทำาให้นักวิชาการอเมริกัน

หลายคนหวาดกลัวจีน	คือ	หลายคนเชื่อทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์	

	 ทฤษฎีนี้เติบโตขึ้นในยุคสงครามโลกคร้ังที่	 ๑	 และสงครามโลกครั้งที่	 ๒ 

มทีฤษฎท่ีีสำาคญั	๒	ทฤษฎ	ีทีข่ดัแย้งกนั	ทฤษฎแีรกเป็นทฤษฎทีีก่ล่าวว่าถ้าประเทศ

ใดยึดยุโรปตะวันออกก็สามารถยึดยูเรเชีย	 คือ	 ยุโรปและเอเชียได้	 ซึ่งเป็นหัวใจ 

ของโลก	 ถ้าใครยึดยูเรเชียได้	 ประเทศนั้นจะเป็นผู้นำาของโลก	 เพราะยูเรเชีย 

มีทรัพยากรมหาศาลทุกอย่าง	 ที่จะทำาให้ประเทศนั้นเป็นมหาอำานาจของโลก	 
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แต่ก็มีทฤษฎีอันที่สองที่คัดค้านคือทฤษฎีที่กล่าวว่าดินแดนท่ีอยู่ขอบชายฝั่ง

ทะเล	 ซึ่งนักทฤษฎีซ่ึงจะบอกว่าภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นดินแดนชายฝั่ง

ทะเล	 เพราะดินแดนเหล่านี้เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์	 การค้าขาย 

ทางทะเลเจริญเติบโต	 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าสองทฤษฎีอันไหนถูก	

แต่อเมรกิาหลงัสงครามโลกครัง้ที	่ ๒	นัน้อยูก่บัทฤษฎอีกีแบบ	อเมรกิามกีองทพัเรือ 

ท่ีใหญ่ที่สุดในโลกมีเรือรบกว่า	 ๖๐๐	 ลำา	 แล้วเป็นประเทศท่ีมีกองทัพเรืออยู ่

ทกุมุมโลก	มีฐานทพั	๔๐๐	กว่าแห่งในโลก	ฐานทพัอากาศด้วย	จนกระทัง่ปัจจบุนั	

ในสมยัสงครามเยน็อเมริกากลัวจีนเพราะรัสเซยีร่วมมอืกับจนี	ก็คอืการรวมยโุรป

กับเอเชียเป็นยูเรเชียเข้า	นี้เป็นเหตุผลที่อเมริกาปิดล้อมทั้งรัสเซียและจีน	แต่เมื่อ

รัสเซียล่มสลาย	 อเมริกาก็หมดความกลัวไป	 แต่เมื่อจีนโตข้ึนมาเพราะจีนกำาลัง

ขยาย	และมีเศรษฐกิจที่เติบโตน่าจะทำาให้อเมริกาแพ้และถดถอย	

	 ดังนั้น	 นโยบายของจีนจึงมีผู้สนับสนุนคือผู้ที่เห็นประโยชน์จากนโยบาย	 

one	 belt	 one	 road	 ของจีนบอกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน 

เป็นสิ่งตามธรรมชาติ	 เป็นสิ่งท่ีอเมริกาควรยอมรับและอยู่ร่วมกันได้	 การเจริญ

เติบโตของจีนไม่ได้เป็นภัยกับประเทศใด	 จีนต้องการค้าขายและสันติภาพ	 

เพราะว่าถ้ามีสงครามการพัฒนาและการค้าต้องหยุด	 จีนจึงไม่ต้องการสงคราม	

จีนต้องการสันติภาพและสามารถร่วมมือกับทุกประเทศได้	 แต่ประเด็นอีกอัน

หนึ่งที่น่าสนใจ	คือ	ประธานาธิบดี	 โดนัลด์	 ทรัมป์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองเห็นว่า

อเมริกากำาลังถดถอยอย่างรุนแรง	 แล้วกำาลังเปลี่ยนนโยบายที่กำาลังมีผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจโลก	 เพราะทรัมป์ใช้นโยบายกีดกันทางการค้า	 ต่อต้านการค้าเสร	ี

และใช้นโยบายชาตินิยม	 แล้วเขาก็ยังเป็นนักพูดท่ีเหยียดผิว	 และก็ดูถูกผู้หญิง	

เพราะฉะนัน้ทรัมป์เองกถ็กูต่อต้าน	แต่เขากย็งัขยายเสยีงจากการท่ีบอกว่าจะสร้าง

งานให้อเมริกา	 ต่อไปน้ีคนอเมริกันจะต้องใช้สินค้าที่ผลิตโดยคนอเมริกันเท่านั้น	

นโยบายเหล่าน้ีใครใช้มาก่อน	 ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 โดนัลด์	 ทรัมป์น้ัน	 
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ที่จริงเป็นคนเชื้อสายเยอรมัน	 กำาลังจะหันไปใช้นโยบายชาตินิยมแบบเยอรมัน

สมัยยุคนาซี	 ซึ่งอันนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก	 ในขณะท่ีผู้นำาของจีนกล่าว

ว่าจีนจะยึดหลักเรื่องการค้าเสรี	 ในขณะที่คุณจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกา	 อย่างเช่น

ทรัมป์ได้ยกเลิกข้อตกลงTPP	ก็คือประเทศอเมริกาถอนตัว	ทรัมป์จะไม่สนใจการ

ค้าเสรอีกีต่อไป	จะมุ่งพฒันาประเทศอเมรกิา	แล้วสิง่ท่ีน่ากลวัท่ีสดุทรมัป์เคยบอก

ว่าญี่ปุ่นควรมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง	เกาหลีใต้ควรพัฒนากองทัพเพื่อปกป้อง 

ตัวเอง	 สหรัฐอเมริกาไม่อยากจะไปช่วยเหลือเป็นภาระปกป้องประเทศเหล่าน้ัน

อีกต่อไป	ถ้าสหรัฐอเมริกากำาหนดแบบนี้จริงจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม	สหรัฐอเมริกา

จะสญูเสยีความเป็นผูน้ำาโลกในยคุหลงัจากทีโ่ซเวยีตล่มสลาย	ในยุดสงครามเย็นมี

สองขัว้อำานาจ	พอโซเวยีตล่มสลายเหลืออยูข่ัว้เดียว	อเมรกัินก็บอกว่าทกุประเทศ

ต้องเป็นประชาธิปไตย	 ทุกประเทศต้องเปิดเสรี	 ทุกประเทศต้องเคารพสิทธ ิ

มนุษยชน	 ตอนนี้ทรัมป์ของอเมริกากำาลังจะเปลี่ยน	 ไม่พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษย

ชนอีกต่อไปแล้ว	 ต้องการอย่างเดียวคือการสร้างงานให้คนอเมริกัน	 และจะเก็บ

ภาษบีรษิทัต่างชาต	ิเพราะฉะนัน้ส่ิงเหล่านีถ้้าทรมัป์ทำาจรงิจะทำาให้เศรษฐกิจโลก

เปลี่ยน	 ขณะที่จีนบอกกับประเทศยุโรปและบอกกับประเทศทั้งหลายที่ยึดมั่น 

ในการค้าเสรีว่าการค้าเสรีน่าจะเป็นระบบที่ดีท่ีสุด	 เพราะเราจะต้องจับตาดูว่า

อนาคตในการแข่งขันจีนกับสหรัฐอเมริกาจะไปถึงไหน	

	 สำาหรับประเทศไทย	 เราต้องการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ	 ๔.๐	 คือ

เศรษฐกิจระบบดิจิตัลที่เราเรียกว่า	 digital	 revolution	 1.0.	 20	 ใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ตทางเศรษฐกิจทั้งหมด	 บางคนบอกว่าจะทำาได้เหรอเรายังไม่รู้ว่า 

เราอยู่ที่	 ๑	 หรือ	 ๒	 เราจะไป	 ๔	 แล้วเหรอ	 นายกรัฐมนตรีประกาศเราจะไป 

ยคุ	๔.๐	หมายถงึเราจะพัฒนาให้ทนัสมยัทีส่ดุ	เราจะใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่	การผลติ 

สมยัใหม่	ซึง่ใช้หุน่ยนต์	จะลดจำานวนคนงานลง	ฉะน้ัน	หลายคนถามว่า	๔.๐	ทำาได้จรงิ

หรอืเปล่า	ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพฒันาเศรษฐกิจ	เพราะว่าโลกใช้ดิจิตัลเทคโนโลยี	
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การเมือง	เศรษฐกิจเป็นดิจิตัลไปแล้ว	เราต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่	เพราะฉะนั้น	

เราก็น่าจะเห็นว่า	นโยบาย	one	belt	one	road	ก็น่าจะช่วย	 เราต้องปรับตัว 

ให้กับโลก	 และที่สำาคัญที่สุดนโยบาย	 one	 belt	 one	 road	 จะลดระยะเวลา 

การขนส่งสินค้า	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์	 แล้วจีนต้ังกองทุนมาสนับสนุนโครงการ

ต่างๆ	เราก็สามารถจะกู้เงินจากกองทุนเหล่านี้	ถ้าเราทำาโดยเอาเงินจากประเทศ

เราอย่างเดียวโดยไม่มเีงนิกูเ้งนิช่วยเหลอืกท็ำาไม่ได้	น้ีก็เป็นโอกาสของประเทศไทย	

และอันสุดท้ายเป้าหมายอีกอย่างของการพัฒนานโยบาย	one	belt	one	road	 

คือต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงการปิดล้อมที่เกิดจากช่องแคบมะละกา	 จะเห็นว่า

จีนในอดีตต้องส่งสินค้าทุกอย่างจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ผ่านช่องแคบมะละกา	 

แล้วในระหว่างที่สงครามโลกครั้งที่	๒	 เกิดขึ้นญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีนยึดชายฝั่ง

ทะเลจีนทั้งหมด	 ยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ยึดมะละกา	 แล้วประเทศไทย 

ก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ ่นด้วย	 ฉะนั้น	 จีนไม่มีทางออกทะเลทางออก 

ต่างประเทศเลย	 อเมริกาและพันธมิตรช่วยจีนโดยลำาเลียงข้ามผ่านภูเขาหิมาลัย	 

ซึ่งทำาได้น้อยครั้งและยากเพราะ	 ฉะนั้นผู้นำาจีนทุกคนก็ตระหนักดีว่าเมื่อจีน 

มีโอกาสมีกำาลังความสามารถก็จะต้องรักษาระบบเศรษฐกิจการขนส่ง	 โดยหา	 

ทางเลือก	 ดังนั้นจีนจึงร่วมมือกับพม่ากับปากีสถานและก็ยังมีโครงการร่วมมือ

กับศรีลังกากับอิหร่าน	ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะทำาให้การค้าการขนส่งมีความปลอดภัย

ทำาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไม่ติดขัดคือประเด็นหลัก	 ในขณะเดียวกัน 

จีนก็หวังว่าในประเทศผู้ค้าด้วยทั้งหลายก็ได้ประโยชน์ด้วย	

	 ๓.๓	 อาจารย์พัฒนา	 สิทธิสมบัติ	 กล่าวว่ายุทธศาสตร์ของจีนกับไทย 

มคีวามผูกพันลกึซึง้	 เครือ่งมอืหนึง่ท่ีสำาคญัคอืเรือ่งของจีนโพ้นทะเล	 เป็นเครือ่งมอื

ที่สำาคัญมากถ้าจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนว่าไทยจีนไม่ใช่คนไกล.. 

พีน้่องกนั	กค็อืจีนโพ้นทะเลซ่ึงมคีวามเช่ือมโยงกับประเทศจนี	ผมก็อยากจะพดูถงึ

เทพ	๔	องค์ของโลกเกี่ยวกับทะเล	ได้แก่	เจิ้งเหอ	มาเลลัน	วาสโกดากามา	และ
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โคลัมบสั	ซึง่เมือ่ปลายปีทีแ่ล้วไปประเทศจนีทีว่ทิยาลยัเทคนคิของมณฑลยนูนาน	

ไปดสูถาบนัการเดนิเรอืในแม่นำา้ของจีน	ในวทิยาลยัมอีนสุาวรย์ี	และมห้ีองสำาหรับ

เดินเรือโดยเฉพาะ	หัวเรือมีห้องกัปตันที่มีระบบแสงที่ทำาให้รู้สึกว่าเรือโครงเครง	 

มีโมเดลของท่าเรอืให้เราด	ูผมไปยนืโครงเครงเหมอืไปอยูบ่นเรอืจรงิๆ	 น่าอศัจรรย์ใจ 

ที่สามารถใช้เทคโนโลยีทำาให้รู้สึกว่ากำาลังอยู่ในเรือจริงๆ	 แล้วข้างหลังเป็นห้อง 

เป็นเครื่องจักรเรือยนต์	สามารถฝึกหัดเดินเรือที่บนบกนี้ได้	

	 ยุทธศาสตร์แม่นำ้าล้านช้าง	 แม่นำ้าโขง	 ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรเดียวจะให้ดู	 

เทพคนแรกคือเจ้ิงเห่อ	 รูปที่สองคือ	 มาเจลลัน	 รูปที่สามวาสโก	 ดา	 กามาเป็น 

ชาวโปรตุเกต	 คนที่สี่คือโคลัมบัสเป็นผู้ค้นพบอเมริกา	 มาเจลลันเป็นคนแรก 

ที่เดินเรือจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้	 แต่ไปไม่รอด 

ถกูฆ่าตายโดยชาวเกาะ	ส่วนวาสโก	ดา	กามา	เป็นเทพเดนิเรอืมาถงึประเทศเขมร	 

เห็นไหมครับความฝันของจีนไปไกลนี้คือการย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่บอกว่า 

จีนกำาลังทำาอะไรอยู่	 แม่นำ้าของจีนมีไม่กี่สายที่มีการเดินเรือ	 มีแม่นำ้าฉางเจียง	 

แม่นำา้แยงซ	ีแม่นำา้ฮวงโห	เป็นต้น	สถาบนัการเดนิเรอืมรีะบบกัปตัน	มตีำาแหน่งต้นหน	 

มตีำาแหน่งลกูเรอื	เพราะฉะนัน้	๑๓	ศพทีแ่ม่นำา้โขง	ใครบอกว่านักเดินเรอืท้ังหลาย

ทีต่ายไม่ใช่นกัเดนิเรอืไม่จรงิ	เพราะกฎหมายจนีเขาระบไุว้เลยว่าใครทำาหน้าทีอ่ะไร	

จดทะเบียนไว้หมดเพราะฉะนั้นอย่ามั่วเด็ดขาดจีนมีหมด	

	 ยุทธศาสตร์จีนนี้เป็นเรื่องสำาคัญ	 เนื่องจากว่าจีนหลังจากสงครามโลก 

ครัง้ที	่๒	เกดิเป็นจนีใหม่ข้ึนมาโดยพรรคคอมมวินิสต์ควบคมุท้ังหมดในการบรหิาร 

งานและมีลักษณะการปกครองแบบคอมมิวนิสต์โดยพรรคเดียวแต่ก็มีพรรคอื่น

ด้วยเพื่อให้มีความหลากหลาย	 ชนเผ่าต่างๆในประเทศจีนน้ันมีอิสระพอสมควร

ในการบริหารพื้นที่ตนเอง	เช่า	ถ้าเป็นระดับมณฑลก็เป็นกว่างซี	เล็กลงมาหน่อย

สิบสองปันนา	เขตปกครองตนเอง	เป็นระดบัจังหวดั	มผีูว่้าเป็นชนเผ่าของเมืองน้ัน	
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เพราะฉะนัน้จนีกดู็ความหลากหลายด้วยเหมอืนกนั	แต่การบริหารระบบเศรษฐกจิ

เป็นแบบสงัคมนยิมเป็นส่วนใหญ่	และท่านประธานาธบิดีของจนีซ่ึงประกาศออก

มาว่าประเทศเป็นสังคมนิยมอันมีลักษณะเฉพาะของจีน	และประกาศว่าบริหาร

ประเทศอย่างมีสันติภาพ	 เพราะถ้ามีสันติภาพค้าขายกันได้โดยอาศัยระบบการ

บริหารการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และมีการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบ

สังคมนิยมอันน้ีก็เป็นประเด็น	 แต่ถ้าเราพูดถึงยุทธศาสตร์แล้วเราจะเห็นว่า 

ทุก	๕	ปีจะมีแผนพัฒนาประเทศ	เพื่อที่จะออกมาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติและมีการรายงานประจำาปีทุกครั้งว่ามีการดำาเนินงานไปถึงไหน	

และมีการทบทวนอยู่ตลอด	 การพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศจีนจะเริ่มต้นที่

คณะทำางานจะยกร่างยทุธศาสตร์และทกุ	๕	ปี	เพ่ือรับรองออกมาเป็นยทุธศาสตร์

ของชาติและมณฑลต่างๆต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นกฎหมาย	

	 ในประเด็นอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 (GMS)	 ยุทธศาสตร์ของมณฑลจะ 

ดำาเนินการตามยทุธศาสตร์ของรฐับาลกลางเป็นหลัก	จะเหน็ว่าการดำาเนินการ	เช่น	 

การสร้างคมนาคมของ	 GMS	 ข้อแรกคือการคมนาคมแต่มณฑลยูนนานบอกว่า 

ต้องทำาเรือ่งพลงังานให้ด้วยแล้วเขากส็ามารถเดนิตาม	ในกรณท่ีีการแปรรูปไม้หรอื 

เฟอรน์ิเจอร์ท่านกจ็ะเหน็ว่าเราจะซือ้เฟอรน์ิเจอรข์องประเทศจนีแลว้ตอนนี้เต็ม

บ้านเราไปหมดเลยถกูด้วยดด้ีวย	หรอืยทุธศาสตร์เรือ่งของการแปรรปูผลติภณัฑ์	

อันนี้คือการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล	แล้วถามว่า	แล้วอย่างนี้ประเทศไทย

ทำาอย่างนีไ้หมได้ผลไหม	จะบอกว่ายทุธศาสตร์	๑	โซน	๕	วง	๓	สาย	ทีห่นึง่วงคือเอา

อาเซยีนเป็นหลกั	ห้าโซนคอืห้ามณฑล	ช่วยกนัทำาให้ยุทธศาสตร์หนึง่โซนเป้าหมาย

คอือาเซยีนเป็นตลาดของสนิค้าใน	๕	มณฑลนี	้และส่งเสรมิการลงทนุโดยเปิดเสร ี

ทางการเมืองท่ีมณฑลยูนนาน	 เคยช่วยกันผลักดันก็คือการทำาเงินหยวนและ 

เงินสกุลท้องถิ่นให้มีการค้าขายกันโดยไม่ผ่านดอลล่าร์สหรรัฐ	 อันนี้เกิดมาเป็น 

รูปธรรมโดยเงินหยวนและเงินบาทซื้อขายกันได้ชำาระเงินชำาระหนี้กันได	้ 
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แล้วตอนนี้พม่าก็เอาไปใช้แล้วเหมือนกัน	 อันนี้คือโมเดลของจีนที่ผลักดัน 

ให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางแก้ปัญหาความยากจนของฝั่งตะวันตก	 ดังนั้นเราจะ

เห็นว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้ยุทธศาสตร์ภูมิภาค	มณฑลยูนนานจะต้องปฏิบัติตาม

และGMS	 รัฐบาลกลางจะต้องให้มณฑลยูนนานเป็นหลักในช่วงแรก	 แต่ตอน 

ที่ผมเป็นประธานหอการค้ามอบให้มณฑลกว่างซีเป็นอีกมณฑลหนึ่งเพิ่มเข้ามา

เป็นสองมณฑลสำาหรับหัวรถจักรของจีนท่ีมุ่งสู่อาเซียน	 อันนี้คือ	 GMS	 ที่จีนใช้

เป็นเครื่องมือในการที่จะทำาให้จีนบรรลุช่องทางสู่อาเซียน	

	 แต่ที่น้ีในประเด็นเรื่องของจีนโพ้นทะเลมีความสำาคัญอย่างไรในการที่จะ

ผลักดัน	 จีนโพ้นทะเลมีความสำาคัญอย่างนี้ครับ	 เราจะเห็นว่าจีนโพ้นทะเลออก

มาสองช่วง	 ช่วงที่หนึ่งคือราชวงศ์ชิงออกมาเพราะความยากแค้น	 ช่วงที่สองคือ

ช่วงที่อดอยากที่สุด	 จะออกมาอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วน

ใหญ่มีอินโดนีเซีย	 ประเทศไทย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์เป็นหลัก	 ตัวนี้เป็นตัวหลัก 

หล่อเลีย้งความสัมพันธ์และทางเศรษฐกจิกบัประเทศจีนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	

นอกจากยุทธศาสตร์แล้วยังมีคนจีนอีก	 ซึ่งเป็นคนของพ้ืนท่ีประเทศไปแล้วเป็น 

คนไทยไปแล้ว	 เป็นพม่าไปแล้ว	 เป็นมาเลเซียไปแล้ว	 แต่โชคดีประเทศไทย 

ไม่ค่อยมีปัญหาระหว่างไทย-จีน	 ในอินโดนีเซียมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคืนสยอง

ของอินโดนีเซีย	 ซึ่งจีนกับคนพื้นเมืองฆ่ากันวุ่นวายไปหมด	 เพราะว่าซูกาโน 

ไปสนับสนุนจีนคอมมิวนิสต์ในช่วงน้ัน	 ผมกำาลังจะพูดถึงประเด็นต่อไปว่า

จีนโพ้นทะเลนอกจากจะเป็นตัวหล่อลื่นความสัมพันธ์ประเทศไทย-จีนแล้ว	 

ในประเทศอื่นไม่มีลักษณะอย่างน้ี	 เน่ืองจากว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	

นั้นมีประเทศจำานวนมากที่ประกาศเป็นเอกราช	พวกนี้มีความสำาคัญพื้นฐานอยู่

แล้ว	แต่ในโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	๒	โลกแบ่งออกเป็น	๒	ค่าย	เป็นค่าย

สงัคมนิยมกับค่ายเสรปีระชาธปิไตย	และจนีบอกว่าเป็นประเทศโลกทีส่าม	ซกูาร์

โนพดู	และประเทศพม่าตัง้แต่อองซานกถ็กูโดดเดีย่ว	พม่าไม่มทีีไ่ป	จนีกป็ระกาศ 
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หลกัปัญศลีออกมาว่าไม่ยุง่กบัใครไม่เกีย่วข้องกบัการเมอืงประเทศอืน่	ไม่ก้าวก่าย

ในการปกครองของประเทศอื่น	

	 จีนเริ่มเข้มแข็งขึ้นจีนจะทำาอย่างไร	 เราต้องดูพม่ากับไทยว่าเราจะวางตัว

อย่างไรโดยเปรยีบเทยีบ	ปัจจบุนัพม่าใช้ยทุธศาสตร์อะไร	หนึง่พม่าใช้ยทุธศาสตร์

เหมือนเดิมคอืบรหิารความขดัแย้งระหว่างอารยธรรมและมหาอำานาจทัง้สองค่าย	 

เช่น	 เรื่องท่อนำ้ามัน	 ก๊าซ	 เมืองรุ่ยลี่	 เต๋อหงเป็นประตูการค้าของจีนกับพม่า	 

ตอนพม่าถูกโดดเดี่ยว	 พม่าก็ให้จีนเข้ามา	 แต่พออองซานซูจีโตเปลี่ยนแปลง

การเมืองในพม่าใหม่เป็นประชาธิปไตยญี่ปุ่นเข้ามา	ถามว่าประเทศไทยทำาอะไร

บ้างในสถานการณ์ปกครองแบบพิเศษ	 เรากำาลังทำารถไฟความเร็วสูง	 เราคุยกัน

เรื่องยุทธศาสตร์จีนว่าขนาดเรื่องรถไฟความเร็วสูงจีนกำาลังทำากันอยู่	 ประชุม	 

๑๓	 รอบแล้ว..	 นี้คือคำาถามว่าเรากำาลังทำายุทธศาสตร์	 แล้วเราปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์เรามีวิธีอย่างไร	 เพราะจีนกับลาวร่วมมือกันเรียบร้อยแล้ว	 แต่ของ

เราห่วงเรื่องของสิ่งแวดล้อม	 งบประมาณ	 ความคุ้มค่า	 เรื่องของเทคโนโลยี 

ที่เป็นคำาถามสำาคัญ	อันนี้แหละที่ประเทศไทยต้องชัดเจนมากขึ้น	

	 ๓.๔	 ดร.ณัฐกร	 วิทิตานนท์	 กล่าวว่าจุดสำาคัญของบทบาทจีนที่มีเพิ่มขึ้น 

อย่างมนียัสำาคญัหลงัเหตกุารณ์นี	้คอื	ภาพยนตร์ทำาเงนิสงูสดุในจนีในปลายปี	๒๐๑๒ 

เรือ่งของภาพยนตร์นี	้จรงิแล้วเวลาถ่ายทำาในประเทศไทยต้องส่งบทให้กระทรวง

วัฒนธรรมตรวจ	 แล้วก็จะมีกระทรวงการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาว่าหนังเรื่องนี้ควรจะฉายในประเทศไทยหรือไม่	 มีอะไรท่ีพูดถึง

ประเทศไทยในทางที่ไม่ดีหรือไม่	 เพื่ออยากให้คนจีนรู้จักที่อื่นบ้าง	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเชียงใหม่	 แล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณให้ผู้กำากับด้วยส่วนหนึ่ง	 

เพื่อที่จะให้แก้บท	 และเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำาจากพัทยาให้เป็นเชียงใหม	่ 

หลังจากน้ันสิ่งที่ เกิดข้ึนตามมาก็คือ	 อันนี้ เป ็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์คือ 
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การปล่อยโคม	บางคนสงสัยว่าทำาไมเวลาคนจีนมาจะต้องไปนวด	ไปสปา	ทำาไม

ต้องไปปล่อยโคม	ขีช้่าง	ฯลฯ	ส่วนหนึง่กเ็ป็นอทิธพิลจากสิง่ทีเ่ขาเหน็ในภาพยนตร์

เรื่องนี้	

	 กราฟจำานวนนกัท่องเทีย่วจนีทีม่จีำานวนเพ่ิมขึน้หลังจากหนงัเข้าฉายปลายปี	

๒๐๑๒	ปี	๒๐๑๓	ตัวเลขปี	๒๐๑๔	ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไทย	๔๐๗	ล้าน	

ซึง่ก็เป็นผลต่อเนือ่งสะสมมา	อนันีค้อืกรณทีีเ่ป็นภาพใหญ่ทัง้ประเทศ	กรณทีีเ่ป็น

ภาพของจังหวัด	ตวัเลขนกัท่องเทีย่วจนีเพ่ิมขึน้จากสีห่มืน่เป็นแสนสีก่ค็อืเพิม่ขึน้

ประมาณสามเท่าตัว	แล้วที่สำาคัญก็คือไม่ได้มาเส้นทางเดียว	มาเที่ยวที่เชียงใหม่

ได้หลายทาง	 ทางเครื่องบินปัจจุบันเป็น	 ๑๐๐	 เที่ยวต่อสัปดาห์แล้ว	 มีทางเรือ	 

อีกทางคือทางบกเป็นทางท่ีพบปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจมาก	 มีปรากฏการณ์

คาราวานรถจีนปีต่อมา	๒๕๕๗	ตัวเลขเพิ่มจาก	๑,๐๐๐	คันเป็น	๑๒,๐๐๐	คัน	 

เพิ่มสิบกว่าเท่าตัว	 แล้วรถส่วนใหญ่มาจากจีนตอนใต้	 แต่ว่าไกลออกไปก็มีไกล

ถึงมณฑลเฉฉวนก็มี	 นี้คือสิ่งท่ีพบ	 มีการวิจัยว่าแล้วเขามาเชียงใหม่เพราะอะไร	

ปรากฏว่าคำาตอบทีบ่อกว่ามาจากภาพยนตร์น้อยกว่า	แตส่าเหตทุีม่าเพราะชอบ

เรือ่งการผจญภยั	ชอบเรือ่งสขุภาพ	เรือ่งธรรมชาติ	กแ็สดงว่าภาพยนตร์เป็นส่วน

หนึ่งที่ทำาให้คนรู้จักเชียงใหม่	 แต่คนไม่ได้มาเท่ียวเพราะภาพยนตร์	 นี้คือข้อมูล

จากงานวิจัย	

	 สิง่ทีข่อพดูต่อนิดหน่ึงเป็นเกรด็ความรู	้เป็นการอธบิายว่าทำาไมคนจนีต้องไป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อันนี้คือตัวอย่างที่ปรับตัวสำาเร็จ	 ทำาไมคนจีนต้องไป	 

มช.	คำาตอบที่ได้รับจากคนนำาเที่ยวชาวจีน	เวลาไปเที่ยวสิบสองปันนาจะอธิบาย

ให้ฟังว่าคนจีนไปเพราะว่าเกิดกระแสหลังจากภาพยนตร์	คล้ายกับดูหนังเกาหลี 

แล้วอยากไปเที่ยว	 ก็คือตามมาดูที่เชียงใหม่	 ภาพยนตร์อีกเรื่องคือเรื่อง	 

“เพื่อนสนิท”	 มีฉากเป็น	 มช	 ฉากหนึ่งในภาพยนตร์คืออ่างแก้ว	 ทีนี้	 มช. 
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ปรบัตวัอย่างไร	เมือ่ก่อนมกีระแสข่าวลกัษณะเชงิอคติท่ีจะไปโพสต์ว่าคนจีนท่ีเขา 

ไปเช่าชุดนักศึกษา	ซึ่ง	มช.	ปรับตัวโดยการทำาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	โดยปีแรก 

เก็บเงินแค่	๖๐	บาทตอนนี	้มช	เกบ็	๑๐๐	บาท	คอื	ถ้าเราเป็นนกัศกึษาข้ึนรถ	มช.	

เรานั่งฟรี	แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต้องไปซื้อตั๋ว	ทีนี้สิ่งที่พบต่อไปก็คือว่าเชียงใหม่

เนื้อหอมมากสำาหรับคนจีน	 แล้วปรากฏการณ์ที่ตามมาก็คืออันนี้ไม่มีข้อมูลวิจัย

มายืนยันแต่ว่าเราสัมผัสได้	 จะพบว่ามีร้านค้าเต็มไปหมดที่คนขายเป็นคนจีน	 

มีงานวิจัยของปริญญาตรีของ	 มช	 ที่เคยศึกษาว่าธุรกิจแบบนี้ของคนจีนเข้ามา 

มี	๒	ลักษณะ	คือแบบหนึ่งต้องทำาถูกกฎหมายคือจะเข้ามาถือหุ้นเกิน	๕๐	เปอร์

เซ็นไม่ได้	 กับอีกแบบคือลักษณะแบบนอมินี	 ซ่ึงจะมาในลักษณะการทำาธุรกิจ 

เรื่องการเกษตรอย่างเรื่องผลไม้	 นอกจากนี้	 เราไม่มีตัวเลขแต่สิ่งที่พบคือ 

มีการลงทุนขนาดใหญ่ของจีนที่สืบเนื่องจากการท่องเท่ียวท่ีเชียงใหม่ระดับ	 

๓๐๐	 ล้าน	 ๕๐๐	 ล้านเกิดขึ้นในช่วงปีสองปี	 เช่น	 การจำาลองบ้านดินเผา	 

การตกแต่งแบบภตัตาคารแบบจนี	เราไม่มข้ีอมลูว่าคนจนีถอืหุน้เท่าไร	อย่างไร	แต่ว่า 

ตอนเปิดตัวก็บอกว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่นกับคนจีน	อันนี้ 

คอืภตัตาคารลลูู	่มเีชฟจากประเทศจนี	ฮ่องกงมาอยู	่ลูลู่เพ่ิงเปิดเมือ่ประมาณปีที่

แล้ว	ภาพนี้คือสวนนำ้า	เขาเอาบัตรฟรีมาแจกผม	ก็มีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวปรากฏ

ว่าสิ่งที่พบก็คล้ายกันคือป้ายคำาแนะนำาการเล่นเป็นภาษาจีน	แผ่นพับไม่มีภาษา

อ่ืนเลยมีแต่ภาษาจีน	 ก็ถามคนที่ทำาหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าใช่ของคนจีน

ไหม	ก็บอกว่าของคนจีนส่วนหนึ่งแต่ก็มีนักธุรกิจไทยที่ร่วมทุนกับจีน	

	 จีนมีหลากหลายทั้งจีนแผ่นดินใหญ่	จีนฮ่องกง	จีนโพ้นทะเล	ซึ่งก็เป็นการ

ลงทุนขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึน	 ทีนี้มองภาพเล็กบ้างในเชียงรายจะโยงให้เห็นว่า 

พอสร้างกระแสคนจนีอยากมาเทีย่ว	นกัธรุกจิของจนีเหน็ว่าฝ่ังเมอืงไทยมโีอกาส

ทางเศรษฐกิจ	 แน่นอนเคยได้คุยกับนักธุรกิจเชียงใหม่หลายคน	ทุกคนพูดเป็น 
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เสยีงเดยีวกนั	ตัง้แต่นกัท่องเทีย่วจนีรูจ้กัเชยีงใหม่	เชยีงใหม่กไ็ม่ม	ีlow	season	เลย	

จีนไม่เหมือนพวกตะวนัตก	ดขู้อมลูตวัเลขจากรายงานเกีย่วกบัธรุกจิของจนีทีม่า

ลงทุนในเชยีงราย	พบว่าการลงทุนข้ามชาตท่ีิมมีากทีส่ดุในเชยีงราย	๓๖	เปอร์เซน็

เป็นคนจีน	 อันนี้คือแบบที่ถูกต้องคือแบบที่กรมการค้าภายในรับรอง	 แต่ว่าถ้า 

ลงไปดใูนรายละเอยีด	ไปเจาะรายอำาเภอทีเ่ป็นอำาเภอชายแดนตวัเลขกป็ระมาณ

ครึ่งหนึ่ง	 ๕๐-๖๐	 ถามว่ารายละเอียดเป็นธุรกิจประเภทไหนเป็นธุรกิจที่นำา

เข้าส่งออกหรือเป็นธุรกิจท่องเท่ียว	 รองลงมานี้คือสิ่งที่พบที่เชียงราย	ทีนี้ก็เกิด

ปรากฏการณ์รถจนีทีเ่ล่าว่าเข้ามาจำานวนมาก	สิง่ทีจ่ะเกดิข้ึนก็คือเป็นผลกระทบ

ของคนพื้นที่	 เพราะกระแสโซเชียลออกไปว่านักท่องเที่ยวจีนขับรถหวาดเสียว 

ขบัรถไม่เป็นไม่รูก้ฎจราจรแล้วกม็าสร้างความเดอืดร้อน	นำาไปสูม่าตรการซึง่โดย

ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย	 ก็คือมาตรการของกรมขนส่งทางบกที่มีมาตรการรถจีน

ต้องเข้าไทยต้องขออนญุาตก่อน	จะต้องมกีารไปอบรมคนขบั	สดุท้ายจากตวัเลข

ลดลงอย่างมากจากที่มีมาตรการออกมา	ผมคิดว่าเป็นการทำาร้ายธุรกิจท้องถิ่น	

	 ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี	๑๙๙๙	จีนมียุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

จีนไปลงทุนในต่างประเทศ	 เอาเงินในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ	อันนี้คือ

นโยบายที่คิดไว้นาน	 ส่งเสริมทั้งองค์ความรู้	 เงินทุน	 แล้วก็ทำาคล้ายๆ	 เป็นหลัก

ประกันว่าคุณเอาเงินไปลงทุนแล้วคุณมีสูตรสำาเร็จอย่างไร	 แต่ว่าก็จะมีหลาย

ปัญหา	ผมมองว่าจีนมีบทบาทสูง	ผมทำาวิจัยโดยตรงทำาวิจัยเรื่องคาสิโน	อย่างที่ 

ผมโยงเร่ืองยุทธศาสตร์	 จีนบางยุทธศาสตร์ต่อต้านคอรัปชั่น	 บางยุทธศาสตร ์

ต่อต้านสวนทางกับการคอรัปชั่นในการทำางาน	 พอจีนทำาแบบนี้คาสิโนก็ต้อง 

ปิดตัว	จีนใช้มาตรการปิดด่าน	ทุกวันนี้ที่มีปัญหาคนภายในที่มีพม่าชนกลุ่มน้อย 

มีเรื่องการเมืองมีผลทำาให้จีนไม่พอใจสุดท้ายก็ปิดด่าน	 สุดท้ายก็ไปไม่รอด	 

คาสิโนไปไม่รอดก็ย้ายไปอยู่ลาว	 ปิดได้อยู่	 ๓	 ปีมีคนจีนหอบเงินไปเสียมีข่าว 
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ถกูจบัเป็นตวัประกนัจนีไม่พอใจอีกกปิ็ด	กย้็ายไปทีส่ามเหลีย่มทองคำาเป็นอกีมมุหนึง่	

อันนี้ก็เป็นตัวเลขเราจะเห็นได้ชัดว่าพอปิดคาสิโนตัวเลขก็ลดลง	 ท่ีจะช้ีให้เห็น

คือจีนมีบทบาทอย่างยิ่งในการกำาหนดทิศทางความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 ส่วนมากจีนมีอิทธิพลเหนือกว่า	 ชี้นำาทางนโยบายได้ถ้ามีอะไร 

ไปขัดแย้งกับสิ่งที่เขามุ่งหวัง	

	 สุดท้ายผมอยากให้ข้อคิดนิดหน่ึงว่า	 จีนให้โอกาสจริงแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า 

ถ้าเราพยายามเปลีย่นความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัจีน	เช่น	ทางรัฐบาลเกดิเปล่ียน

ใจอยากจะไปซ้ือเรือดำานำ้าจากซีเรีย	 ยูเครน	 ไม่ทำาการค้ากับจีนแล้วจีนโกรธ	 

จนีทำากบัเกาหลมีาแล้ว	ธรุกจิท่องเทีย่วเกาหลใีนปีทีผ่่านมาแย่เลยเพราะว่าหลัง

จากที่ประธานาธิบดีไปตกลงกับอเมริกาว่าจะให้อเมริกาต้ังฐานทัพยิงขีปนาวุธ

ป้องกันนิวเคลียร์ในประเทศเกาหลี	จีนไม่พอใจเกาหลีใต้มาก	สุดท้ายจีนก็ไม่ให้

นักท่องเท่ียวจีนเที่ยวแบบทัวร์	 แล้วคนเกาหลีเขาทำาห้องอาหารร้านอาหารจีน

รองรับ	ร้านขายของที่ระลึกก็แย่	ต้องรอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีก่อน…

	 ๔.	 ข้อพิจารณาจากการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ประกอบด้วย	

ศาสตราจารย์	ดร.สรุชยั		ศริไิกร	กรีตยาจารย์	ม.ธรรมศาสตร์	รวมทัง้	นายพัฒนา 

สิทธิสมบัติ	 ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ	 และ	 

ดร.ณัฐกร	วิทิตานนท์	อาจารย์	ม.แม่ฟ้าหลวง)

				 	 ๔.๑	 ในระดับยุทธศาสตร์	 พบว่า	 จีนต้องการผลักดันความเชื่อมโยง

เส้นทางคมนาคมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในแบบ	win-win	กับประเทศ

ต่างๆ	ซึง่ต้องการเงนิทนุและเทคโนโลยจีากจนี	โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมุง่พฒันา

ประเทศให้นำาไปสูโ่ครงสร้างเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	โดยเปลีย่นจาก

การผลิตสินค้าบริโภคไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม	 และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน 

ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 รวมทั้งเปลี่ยนจากการเน้น 
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ภาคการผลิตสู่ภาคบริการ	 นอกจากนี้	 จีนยังต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

จากการถูกมหาอำานาจภายนอกภูมิภาคปิดล้อม	 โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบ

มะละกา

				 	 ๔.๒	 ในระดับภูมิภาค	พบว่า	จีนมุ่งใช้ชาวจีนโพ้นทะเลในการผลักดัน 

วงรอบกรอบพื้นที่ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 (มณฑลยูนนาน)	 

กับห้าโซนในเขตตะวันตก	 (มณฑลกุ้ยโจว	 เขตปกครองตนเองกวางสี	 มณฑล

เสฉวน	มหานครฉงชิ่ง	และ	 เขตปกครองตนเองทิเบต)	 ให้เป็นกลุ่มตลาดขนาด

ใหญ่ที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 รวมทั้งการพัฒนา

เครือข่ายคมนาคมเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางนำาไปสู่ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบ้าน

				 	 ๔.๓	 ในระดับพื้นที่	 พบว่ามีการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และ

เชียงรายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ในขณะที ่

อาจส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคงจากการดำาเนินนโยบายของจีนแบบ 

มอีทิธพิลเหนอืการตดัสนิใจของรฐับาลประเทศต่างๆ	ในลุม่แม่นำา้โขง	โดยเฉพาะ

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่นำ้าโขงปลอดภัย	และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทำาผิดในแม่นำ้าโขง	 (ศปปข.)	 หลังจากลูกเรือจีนถูกสังหาร 

ในขณะเดินเรือในแม่นำ้าโขง	เมื่อปี	พ.ศ.๒๕๕๖

	 ๕.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล	 อันเป็นผลมาจากการสัมมนา 

แบบโต๊ะกลม

				 	 ๕.๑	 ประเทศไทยมคีวามสำาคญัในเชงิภมูรัิฐศาสตร์	และเป็นศนูย์กลาง	

(Hub)	ทีส่ำาคญัสำาหรบัการพฒันาภูมภิาค	อนัจะส่งผลต่อความสำาเร็จของนโยบาย

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(One	Belt,	One	Road	Policy)	ของจีน	ดังนั้น	จึงควร
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หาข้อแตกต่างในศกัยภาพทีม่อียู	่โดยเฉพาะทีเ่ป็นความถนดัและการมท่ีีต้ังอยูใ่น

อาณาบริเวณพื้นที่	รวมทั้งขีดความสามารถที่ต้องพัฒนาขึ้นสำาหรับประเทศไทย	

เพื่อใช้เป็นจุดแข็งในการกำาหนดเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์	 เช่น	 การเป็น

ศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง	การเป็นศูนย์กลางของพืชเมืองร้อน	การเป็น

ศูนย์กลางของการนวดสปา	และการเป็นศูนย์กลางของแฟชั่น	เป็นต้น

				 	 ๕.๒	 นำาเป้าหมายท่ีกำาหนดได้มาพิจารณาระดับขีดความสามารถ 

เพื่อกำาหนดทิศทางในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	รวมทั้งเพื่อ

การแข่งขนัของประเทศในด้านต่างๆ	ซึง่ทำาให้สามารถจำาแนกการเป็นศนูย์กลาง	

(Hub)	ของประเทศไทยได้	๓	ประเภทใหญ่ๆ	ได้แก่	Training	Hub	(ศูนย์กลาง

การฝึกอบรม)	 Service	 Hub	 (ศูนย์กลางการบริการ)	 และ	 Research	 Hub	

(ศูนย์กลางการวิจัย)	เป็นต้น

				 	 ๕.๓	 จัดทำาโครงการโดยจัดเป็นกลุ่มๆ	 (Cluster)	 เพ่ือการส่งเสริม

และพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน	 โดยพิจารณา 

จากขนาดความต้องการของตลาดท้ังในปัจจบุนัและในอนาคต	อนัจะนำาไปสูก่าร

ออกแบบ	(Design)	ซึง่จะเป็นพืน้ฐานทีส่ำาคญัของการสร้างนวตักรรมตามโมเดล

ประเทศไทย	๔.๐

				 	 ๕.๔	 สร้างความร่วมมือกับจีนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็น

ศูนย์กลางของประเทศไทยในด้านต่างๆ	

	 บทสรุป	 อาจกล่าวได้ว่า	 วช.	 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการศึกษา	

วิเคราะห์	และสังเคราะห์ความรู้ในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไทย	-	จีน	

โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย	 รวมทั้งการศึกษาร่วมกันระหว่างไทย	 -	 จีน	

ซึ่งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย	 -	 จีน	 จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ
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ยุทธศาสตร์การวิจัย	 เพ่ือที่จะได้มีผลการวิจัยที่สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทาง 

การพัฒนาประเทศร่วมกันระหว่างไทย	 -	 จีน	 โดยเฉพาะนโยบาย	 “หนึ่งแถบ	 

หนึ่งเส้นทาง”	(One	Belt	One	Road	Policy	หรือ	Belt	and	Road	Initiative)	

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในด้านการเชื่อมโยง

ภูมิภาค	 (Connectivity)	ดังนั้น	จึงเป็นโอกาสอันดีที่	 วช.	จะได้นำาเสนอข้อมูล

ที่เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนต่อรัฐบาล	 ในฐานะที่	 วช.	 

เป็นหน่วยงานคลังสมองของรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยในการ 

สร้างฐานข้อมูลพื้นฐาน	เพื่อเสนอต่อรัฐบาลสำาหรับประกอบการพิจารณาตกลง

ใจในการดำาเนินนโยบายต่อประเทศจีน

************************************

สรุปรายงานโดย	พันเอก	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล
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 สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐
เรื่อง “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ของไทย (EEC) กับ โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทางของจีน (OBOR/BRI)” 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
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 ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน	 (OBOR/BRI)	 
และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย	 (EEC)	 
รวมถงึพจิารณาข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อความร่วมมอืทางยทุธศาสตร์ระหว่าง
โครงการดงักล่าวในอนัทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศ	โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ	หน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งของไทยและจีน	และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน	จำานวน	๑๗๐	คน		

 ๒. รูปแบบการสัมมนา
	 	 ๒.๑	 ในช่วงเช้าได้เรียนเชิญศาสตราจารย์หวาง	 อวี้จู่	 จากสถาบัน
สังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง	 
“หน่ึงแถบหนึ่งเส้นทางกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์”	 และ	 ดร.คณิศ	 แสงสุพรรณ	 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย 
การพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ
เร่ือง	 “ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกของไทยกับโครงการหนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”
	 	 ๒.๒	 ในช่วงบ่ายเป็นการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและจีน

 ๓. เนื้อหาสาระที่สำาคัญของการบรรยาย
	 	 ๓.๑	 ศาสตราจารย์หวาง	อวี้จู่	ได้เน้นถึง	๓	ประเด็น	ได้แก่
	 	 	 ๓.๑.๑	 ภมูหิลงัของแนวคดิหนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง	ซึง่ประธานาธบิด	ี
สี	 จิ้นผิง	 ได้กล่าวถึงเมื่อครั้งเดินทางไปเยือนประเทศคาซัคสถานและประเทศ
อินโดนีเซียในปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 และต่อมาทางการจีนได้ออกหนังสือสมุดปกขาว 
ว่าด้วยวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการของโครงการหนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง	 เมื่อป ี

พ.ศ.๒๕๕๘	
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	 	 	 ๓.๑.๒	สาระสำาคัญของแนวคิดหนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง	 เกิดจาก

สภาวะเศรษฐกจิของโลก	ทีช่ะลอตวัหลงัจากปี	พ.ศ.๒๕๕๑	เป็นต้นมา	ทำาให้เกดิ 

สภาวะการว่างงานภายในจีน	 รวมทั้งปัญหาความเหล่ือมลำ้าระหว่างเมืองทาง 

ภาคตะวันออกกบัภาคตะวนัตกของจนีเพิม่มากขึน้	โดยรฐับาลจนีพจิารณาเหน็ว่า 

จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวลงได้	 หากมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิด

การเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาคต่างๆ	 ซึ่งจะทำาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ	 

โดยเฉพาะการรือ้ฟ้ืนเส้นทางสายไหม	อนัเป็นเส้นทางการค้าโบราณทีส่ร้างความ

เจริญรุ่งเรืองให้กับจีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่น

	 	 	 ๓.๑.๓	ทิศทางของความพยายามในอนาคต	โดยต้องมกีารพฒันา 

ร่วมกัน	๓	ประการ	ได้แก่	ร่วมกันหารือ	ร่วมกันสร้างสรรค์	และร่วมกันแบ่งปัน	 

ซึ่งจีนจะร่วมมือกับอาเซียนในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจาก

ปัญหากับดักรายได้ปานกลางในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 ที่มีเสาหลัก 

ในการเช่ือมโยงกันตามวิสัยทัศน์ของอาเซียน	 (ASEAN	 Connectivity)	 

ซึ่งเนื้อหาการพัฒนาในสาขาต่างๆ	 ที่จีนได้นำาเสนอผ่านโครงการหนึ่งแถบ	 

หนึ่งเส้นทาง	มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของประชาคมอาเซียน	โดยเฉพาะ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และจีนต้องการให้ชาติสมาชิกอาเซียนทำาความ

เข้าใจกับข้อเสนอของจีนโดยระมัดระวังไม่ให้กระทบกับมหาอำานาจอ่ืน	 ดังนั้น	 

การที่ไทยเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 จึงน่าจะเป็น 

แบบอย่างของการนำามาเชื่อมโยงกับโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	

อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน

	 	 ๓.๒	 ดร.คณิศ	แสงสุพรรณ	ได้เน้นถึง	๒	ประเด็น	ได้แก่

	 	 	 ๓.๒.๑	ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	(EEC)	ท่ีครอบคลุม 

พื้นที่	 ๓	 จังหวัด	 ประกอบด้วยฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 และระยอง	 โดยการพัฒนา 

ต่อยอดจากโครงการ	Eastern	Seaboard	(ESB)
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ทีไ่ด้ดำาเนนิการมากว่า	๓๐	ปี	ทัง้นี	้EEC	มโีครงการทีต้่องเร่งรดัในปี	พ.ศ.๒๕๖๐	นี้	

ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	ประกอบด้วย	

การพัฒนาพื้นท่ีสนามบินอู่ตะเภา	 การเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่างสาม

สนามบนิหลกัคอื	ดอนเมอืง	สวุรรณภมูแิละอูต่ะเภา	รวมทัง้ในภาคอตุสาหกรรม

ที่จะดำาเนินการร่วมกับบริษัทชั้นนำาของโลก	เช่น	Airbus	Alibaba	และ	Boeing	

เป็นต้น	

	 	 	 ๓.๒.๒	โครงการริเริ่มหนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทางของจีนจะเชื่อม 

เข้ากับ	 EEC	 ของไทยได้โดยการเชื่อมโยงจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟ	 และ 

การร่วมกนัพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิโดยรอบเส้นทางรถไฟ	โดยเฉพาะการเชือ่ม

โยงระหว่างมณฑลยูนนานของจีนผ่านหนองคาย	 โคราช	 จนถึงโครงการ	 EEC		 

ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการทำางานร่วมกันระหว่างไทยกับจีน			

	 ๔.	 ข้อคดิทีไ่ด้จากผูเ้ข้าร่วมสมัมนาในช่วงบ่ายจากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	 

(Workshop)	 โดยเฉพาะการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะนำาไปสู่ 

การแก้ไขปัญหาด้วยการพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญ	 รวมทั้งการปรับรูป

แบบแผนงานจากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ	 และการปรับปรุงโครงสร้าง 

การดำาเนินการ	ประกอบด้วย

	 	 ๔.๑	 การมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมสำาหรับการพิจารณา	 ซ่ึงได้

จากการศึกษาวจิยัของหน่วยงานคลงัสมองทีม่คีณุภาพ	ซึง่เป็นทีย่อมรบัและเชือ่

ถือได้ทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 รวมทั้งมีกระบวนการในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันจำาเป็นต่อการสื่อสารและการสร้างทัศนคติ

	 	 ๔.๒	 การมีกลไกและช่องทางสำาหรับการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ	

และระหว่างรัฐกับประชาชนภายในรัฐ	 เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและทัน 

ต่อสถานการณ์	รวมทั้งการปรับทัศนคติ	โดยใช้ขีดความสามารถจากหลักการ	๓	

ร่วม	ได้แก่	ร่วมปรึกษาหารือ	ร่วมพัฒนา	และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์

การดำาเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน 55



	 บทสรุป	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่าง

โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออกของไทยกบัโครงการหนึง่แถบ	 

หนึ่งเส้นทางของจีนดังกล่าว	 ควรมีพื้นฐานความสัมพันธ์มาจากปัจจัยหลัก 

ที่ประเทศไทยกับจีนไม่มีข้อขัดแย้งท่ีรุนแรงใดๆ	 และมีปัจจัยเสริมจากความ 

ใกล้ชิดเสมือนญาติสนิทในครอบครัวเดียวกัน	 ซึ่งหากมีการสร้างเงื่อนไข 

ของความร่วมมือท่ีจะนำาไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันได้ก็จะเกิดความผูกพันต่อกัน	

แต่ประการสำาคัญคือ	 ต้องมีการทำาการบ้านอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้การปรึกษา

หารือระหว่างกันมีความก้าวหน้า	ภายใต้กรอบแนวคิดในการแสวงจุดร่วมสงวน

จุดต่าง	 นอกจากนี้	 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ	(วช.)	จะได้นำาเรื่องนี้ไปวิจัยต่อยอด	เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ต่อรัฐบาลต่อไป

************************************

สรุปรายงานโดย	พันเอก	ดร.ไชยสิทธิ์		ตันตยกุล
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 สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ 
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่” 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
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 ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา	 เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยุคใหม่ของจีน	 และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

วฒันธรรมภายใต้แนวคดิการจดันทิรรศการเรือ่ง	“อารยธรรมเดนิทางบนเส้นทาง 

สายไหม-รหัสลับแห่งความรัก”	 รวมถึงพิจารณาถึงแนวทางการส่งเสริมการ 

แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมภายหลงัจากการประชมุสมัมชาพรรคคอมมวินสิต์จนี

คร้ังที	่๑๙	โดยมผีูแ้ทนจากส่วนราชการ	สถาบนัการศกึษา	หน่วยงานภาคเอกชน

ทั้งของไทยและจีน	และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน	จำานวน	๗๐	คน	

 ๒. รูปแบบการสัมมนา

	 	 ๒.๑	 ท่านหลานซูห่ง	อปุทตูทีป่รกึษาฝ่ายวฒันธรรมสถานทูตจนีประจำา

ประเทศไทย	ผูอ้ำานวยการศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศจีนกรุงเทพฯ	ได้เรียนเชญิ

คณุเฉนิ	เซิง่หลยั	ผูอ้ำานวยการศนูย์การวจัิยแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างประเทศ

แห่งประเทศจีน	ประธานสมาคมวิจัยวัฒนธรรมนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้	คุณเหริน	

อี้หมิง	หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา	ศูนย์วิจัยวรรณกรรม	สถาบัน

สังคมศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้	 คุณพินิจ	 จารุสมบัติ	 ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน

และส่งเสริมความสัมพันธ์	 และคุณสมปอง	 สงวนบรรพ์	 คณบดีสถาบันการทูต

และการต่างประเทศ	 วิทยาลัยรัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นวิทยากรบรรยาย 

ในหัวข้อเรื่อง	 “การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยุคใหม่”	 โดยมีพลเอก	 สุรสิทธิ	์ 

ถนัดทาง	 ผู ้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 เป็นผู ้ดำาเนินรายการ	 

และดร.หลี่เหรินเหลียงทำาหน้าที่ล่ามแปล

	 	 ๒.๒	 งานนิทรรศการ	 “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม- 

รหัสลับแห่งความรัก”

	 		 ๒.๓	 งานแสดงคอนเสิร์ตจากทุ่งหญ้ามองโกลเลียใน
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 ๓. เนื้อหาสาระที่สำาคัญของการบรรยาย

		 	 ๓.๑	 ท่านหลานซูห่ง	 กล่าวต้อนรบัในนามของฝ่ายวัฒนธรรมสถานทตู 

จีนประจำาประเทศไทย	 และในนามของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	 

ณ	กรุงเทพฯ	 กล่าวถึงในเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 ได้มีการจัดการประชุมสมัชชา 

ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ	 ครั้งที่	 ๑๙	 ซึ่งเป็นการประชุมที่มี 

ความสำาคัญอย่างยิ่ง	ในที่ประชุมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศต่อชาวโลกว่า

สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่	 พลังการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นานาชาตเิป็นภารกจิสำาคญัอันยิง่ใหญ่ของผูท้ำางานด้านวฒันธรรมทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ	 และเป็นหน้าที่ของนักวิชาการทางปัญญา	 การคบหาสมาคม

ระหว่างประเทศอยูท่ี่ความสนทิสนมของภาคประชาชน	ความสนทิสนมของภาค

ประชาชนอยู่ที่ใจถึงใจ	 ใจถึงใจนั้นคือการประสานทางวัฒนธรรม	 แลกเปล่ียน	

และเรยีนรู้ซึง่กนัและกนัทางด้านอารยธรรม	ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็น

บ้านใกล้เรือนเคียง	 มีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์	 มีความใกล้ชิดทางสายเลือด	 

มีการไปมาหาสูก่นัตัง้แต่โบราณกาล	ทัง้สองประเทศมวัีฒนธรรมและอารยธรรม

ที่รุ่งโรจน์เป็นเวลายาวนาน	 รัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศมีความใฝ่ฝัน 

ถึงความเป็นอยู่ที่ดี	 เพราะฉะนั้นศูนย์วัฒนธรรมประเทศจีน	 ณ	 กรุงเทพฯ	 

ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ 

ได้จัดเสวนา	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม	ซึ่งถือว่าเป็นเวทีในการ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน	

เพื่อเป็นการเพิ่มสีสัน	ความเป็นอยู่ทางด้านวัฒนธรรม	เราจะไม่ลืมอดีต	ซึมซับ

สิ่งที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่ออนาคต

	 	 ๓.๒	 คุณ	เฉิน	เซิ่ง	ไหล	ได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้

พบปะกับนักวิชาการจากประเทศไทยและนักวิชาการจากประเทศจีน	และร่วม
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เสวนาในหัวข้อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุคใหม่	 การส่งเสริมการ 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุคสมัยนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 ซึ่งไปสอดคล้อง 

กับเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 หรือระเบียงเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและ 

เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	 ๒๑	 ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของจีนที่ประกาศ 

สู่ชาวโลก	ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกันประเทศต่างๆ	 ในหนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทางซึ่งมีท้ังหมด	 ๖๕	 ประเทศ	 (แต่ก็ไม่จำากัดเฉพาะ	 ๖๕	 ประเทศ)	 เพื่อสร้าง 

เป็นกลไกในการแสวงหาความร่วมมือ	 เพราะว่าข้อริเริ่มหน่ึงแถบหนึ่งเส้นทาง

เป็นข้อเสนอแนะทีเ่ปิดกว้าง	และให้ประเทศต่างๆสามารถทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการพัฒนาด้วยกัน	 เหมือนกับที่ท่านอุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมได้กล่าวไปว่า	 

ที่ผ่านมามีการจัดประชุมสมัชชาตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่	 ๑๙	 

ซึ่งในที่ประชุมจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพ่ือสู่ความทันสมัย	 เพื่อสู่โลก	 และ 

สู ่อนาคต	 ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในการมี 

ส่วนร่วมในธรรมาภิบาลโลก	 ซึ่งประเทศจีนจะมีข้อเสนอแนะในประชาคม

ร่วมชะตาของมนุษยชาติเพื่อที่จะอุทิศปัญญาและแผนในการปฏิบัติของจีน	

ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ำาคญัตามหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	เพราะฉะนัน้ทัง้ไทย

และจีนก็มีโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือ	

	 เม่ือสองพนัปีทีแ่ล้วทีม่กีารบุกเบิกเส้นทางสายไหม	เส้นทางสายไหมยิง่เดนิ

ยิ่งกว้าง	 ซึ่งกล่าวได้ว่าเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางแห่งความหวัง	 เป็นเส้นทาง

แห่งมิตรภาพ	 และความมีชีวิตชีวา	 เป็นเส้นทางท่ีเหนือกาลเวลา	 และเป็นเส้น

ทางทีเ่หนอืภมิูประเทศ	ซึง่สามารถท่ีจะทำาให้คนทัง้โลกช่ืนชมการบกุเบกิเส้นทาง 

สายไหม	 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการก้าวข้ามเวลาและสถานที่	 เพราะฉะนั้นจึงเป็น 

เส้นทางในส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 เส้นทางสายไหมเร่ิมต้นจาก 

การค้าผ้าไหมซึ่งรู้ดีว่าผ้าไหมเป็นสิ่งทอ	หรือเป็นศิลปหัตถกรรม	หรือเป็นแฟชั่น	

หรอืเป็นจติรกรรมเครือ่งแต่งกาย	ซึง่มเีน้ือหาท่ีกว้างขวางหลากหลาย	ครอบคลมุ
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ไปถงึวฒันธรรมอตุสาหกรรม	วฒันธรรมการพาณชิย์	วฒันธรรมแฟชัน่	วฒันธรรม

จติรกรรม	วฒันธรรมการแต่งกาย	และวฒันธรรมสร้างสรรค์	ในการค้าขายผ้าไหม

นั้นอาจจะไม่ใช่ค้าผ้าไหมเฉพาะเจาะจงเพียงที่ผ้าไหมอย่างเดียว	 ขณะเดียวกัน

ก็มีสินค้าอื่นๆ	 เช่น	 เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสี	 ในสมัยโบราณ	 คนท่ีอยู่ในระดับ

ชนชั้นสูง	ไม่ว่าจะเป็นขุนนาง	มักจะรู้สึกเป็นเกียรติถ้าการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหม

ใช้เครือ่งป้ันดนิเผาเคลอืบสขีองจนี	หรือกังไส	ซึง่นบัเป็นส่ิงของหรูหราและมรีาคา	

รวมทั้งเรื่องของใบชาก็เป็นสินค้าสำาคัญ	

	 นอกจากน้ันยังมีสินค้าอ่ืนๆ	 เช่น	 องุ่น	 วอร์นัท	 แครอท	พริกไทย	 ทับทิม	 

โปยเล้ง	 แตงกวา	 เป็นต้น	 ซึ่งส่วนใหญ่มีการเผยแพร่จากตะวันออกกลางสู ่

ประเทศจีน	 แม้กระทั้งเครื่องดนตรีของจีน	 เช่น	 กู่ฉิน	 ผีผา	 ก็มีการนำาเข้า 

จากต่างแดน	 เพราะฉะนั้นเส้นทางสายไหมสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเส้นทาง 

การค้า	 และเส้นทางการท่องเที่ยว	 เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 

การแลกเปลีย่นเริม่ต้นด้วยการแลกเปลีย่นสิง่ของ	และขยายไปยงัการแลกเปล่ียน

ด้านภาษา	ตวัอกัษร	เทคนคิ	ศลิปะ	การบรหิารการปกครอง	ศาสนา	และการศกึษา	

ซึ่งมีความหลากหลาย	 แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการแลกเปลี่ยนด้านแนวความคิด	

ต่าง	ๆ	

	 หยาง	 ฝูเจีย	 ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู ่ตั้น 

ได้ประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ	 “จากฝูต้านไปสู่	 เนอร์ทต้ิงแฮม”	 ในหนังสือ 

เล่มนั้นท่านได้กล่าวว่าในเมื่อหน่ึงร้อยยี่สิบปีก่อนคริสต์ศักราช	 จางเชียน	 

ได้มีบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวระหว่างเดินทางไปตะวันตก	 พบว่าผ้าไหมจีน	

และเซรามิกจีน	 อันท่ีจริงแล้วได้เดินทางไปถึงตะวันตก	 ก่อนที่จางเชียนจะเดิน

ทางบนเส้นทางสายไหมมาหลายร้อยปี	 เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า	การแลกเปลี่ยน

นั้นพ่อค้าจะเป็นผู้แลกเปลี่ยนค้าขาย	 ขณะเดียวกันนำาไปสู่เรื่องค่านิยม	 วิถีชีวิต	
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ของผู้ที่ไปแลกเปลี่ยน	 เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิต 

และภมูปัิญญาของคน	และค่านยิม	ในการค้าขายพาณชิย์นัน้	สามารถสือ่ให้เหน็ถึง

วถิชีวีติของคน	สามารถสร้างนวตักรรม	และการปะทะสงัสรรค์ทางความคดิ	ผ้าไหม

ในขณะน้ันเป็นสิง่ทอทีม่คีณุค่าและคูค่วร	ในขณะเดยีวกนักส็ะท้อนถงึการปะทะ

สงัสรรค์ของการแต่งกาย	แฟชัน่	การบรโิภค	และสนุทรยีภาพ	ตามทีบ่นัทกึไว้	ผ้าไหม 

เป็นสินค้าที่แสวงหาและฟุ่มเฟือยสำาหรับคนโรมัน	 ราคาสูง	 ในขณะนั้นมีการ

บันทึกไว้ว่าหญิงสาวโรมันแต่งกายด้วยผ้าไหม	 เดินไปตามตลาดต่างๆ	 ทำาให้ 

ผู้ที่เป็นวุฒิสมาชิกโรมันมองว่าผู้หญิงโรมันแต่งกายไม่สำารวม	 เพราะเสื้อผ้า 

ที่ผู้หญิงใส่นั้นมีความเบาะบางและสามารถเรือนร่างของผู้หญิงได้	 เม่ือเส้ือผ้า 

ที่เขาใส่ไม่สามารถปกปิดเรือนร่างของหญิงสาวได้จึงเรียกว่าเสื้อผ้าอย่างนั้น 

หรือ	 ซึ่งสะท้อนถึงความคิดท่ีแตกต่างกันและความนิยมของสาวโรมันที่แต่ง

กายด้วยผ้าไหมจีนดังนั้นการแลกเปลี่ยนเส้นทางสายไหมเป็นการแลกเปลี่ยน 

ข้ามวฒันธรรม	ภาษา	ศาสนา	ความคดิ	ค่านิยม	เป็นการให้เหน็ถงึการแลกเปลีย่น

วถิชีวีติ	ซึง่เป็นการเสรมิสร้างสิง่ท่ีมคีวามแตกต่างให้กบัวฒันธรรมของตน	เป็นการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 เป็นการซึมซับสิ่งใหม่ๆเข้ามา	 เป็นการได้รับประโยชน์ 

ทั้งสองฝ่าย	

	 	 ๓.๓		 คุณพินิจ	 จารุสมบัติ	 ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ยุคใหม่	 ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่จะต้องมีการ

วิเคราะห์	 วิจัย	 ค้นคว้า	 ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม	 ให้อยู่ในอุดมการณ์	 

ในจิตใจของประชาคมชาวโลกทุกคน	 การกล่าวถึงคำาว่า	 “ยุคใหม่”	 แสดงว่า 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลง	 นั่นคือวัฒนธรรมยุคเก่าเป็นวัฒนธรรมที่มีชนชั้น	

วัฒนธรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่มีชนชั้นหรือชนช้ันจะน้อยลง	 นั่นคือการลด 

ช่องว่าง	 ยุคใหม่นั้นมีพลังการผลิต	 มีการเปลี่ยนแปลงมาก	 ซึ่งมันเกี่ยวพันกับ

เรื่องวัฒนธรรม	 ยกตัวอย่างเช่นจีนวันนี้	 การเกษตรโดยเฉพาะพื้นฐานปลูกข้าว 
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ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย	 รวมทั้งชาวจีน	 ในอดีตจีนอดข้าวตาย	 

ข้าวไม่มีกิน	ต้องแบ่งปัน	ต้มข้าวต้ม	ต้มใส่มันใส่เผือก	ใส่อะไรต่างๆ	เป็นนำ้าโจ๊ก	

แต่ตอนนี้จีนมีข้าวกินเหลือเฟือ	 ศาสตราจารย์หยวนถงผิงบิดาข้าวแห่งจีน	 ได้มี

การเปลีย่นแปลงพฒันาการผลติข้าว	วถิชีวีติเกษตรกรชาวนามกีารเปลีย่นแปลง	

ทำาให้จีนมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง	 ไม่มีความอดอยาก	 ทำาให้ประชาชน 

มคีวามสขุ	มกีารกนิดอียูด่	ีวฒันธรรมความรืน่เรงิ	ความร่าเรงิ	ความสดใสของชมุชน	 

ของสังคมก็เกิดข้ึน	 ท่านเฉินพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลโลก	 ถ้าตราบใดโลกยังม ี

ความอดอยาก	มช่ีองว่างระหว่างประเทศทีร่วยกบัประเทศทีย่ากจน	จะมกีารต่อสู ้

แย่งชิงกัน	 แต่ถ้าตราบใดโลกยังมีกินมีใช้	 มีชีวิตที่มีความสุข	 อยู่อย่างแบ่งปัน	 

ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า	ในปี	๒๐๒๐	ประชาชนชาวจีนจะมีคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง	 มีชีวิตที่มีความสุข	 สังคมจะมีวัฒนธรรมดี	 โจรผู้ร้าย 

ไม่ม	ีผูค้นมาร้องรำาทำาเพลง	สร้างศลิปะได้อย่างมากมาย	วฒันธรรมยคุใหม่เป็นยคุ

ทีก่ารผลติมกีารเปลีย่นแปลง	ชาวนาหนัไปใช้เคร่ืองจักร	ววั	ควาย	ท่ีไว้ทำาไร่ทำานา

หายไป	อุตสาหกรรมกลายเป็นหุ่นยนต์	รถไฟความเร็วสูง	การเดินทางโดยรถไฟ

จากเฉนิตไูปถึงมอสโคว	จากอีอ้ไูปถึงลอนดอน	จากอูฮ่ัน่ไปถงึปารสี	กล่าวสัน้ๆว่า	

ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมยคุเก่า	ยคุต้น	ยคุกลาง	ยคุปลาย	หรอืว่ายคุใหม่	ความเป็น

อดุมการณ์ของวฒันธรรมของจนีหรอืของประชาชาตใินอาเซยีนไม่เปลีย่นแปลง	

อย่างที่ท่านเฉินกล่าวไว้	 วัฒนธรรมเส้นทางสายไหม	 คือการค้าผ้าไหม	 ใบชา	

เครือ่งป้ันดนิเผา	มองว่านัน่เป็นเพยีงขัน้ต้น	แต่อดุมการณ์ของวฒันธรรมของจีน	

คือการค้า	หามิตร	หาเพื่อน	ผูกมิตร	ผูกเพื่อน	ผูกสัมพันธภาพ	ผูกมิตรภาพ	นี่คือ

อดุมการณ์ของวฒันธรรม	ประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ	เสนอยทุธศาสตร์หนึง่แถบหนึง่

เส้นทางก็ดี	การอยู่กันโดยสันติสุข	สันติภาพ	แบ่งปัน	อันนี้คือวัฒนธรรมที่ใหญ่

ที่สุด	มีวัฒนธรรม	โอบอ้อมอารี	 เอื้อเฟื้อกันอย่าง	ทำาให้โลกมีสันติสุข	 ไม่มีการ 

รบราฆ่าฟันกัน	 วัฒนธรรมจีนโบราณตั้งแต่ขงจ้ือ	 เล่าจื้อ	 และอีกมากมาย	 
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นักปราชญ์ของจีนมีชื่อเสียงและสั่งสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี	 ขงจ้ือหลัง

พระพุทธเจ้า	๔๐	ปี	พระพุทธเจ้า	๒๖๐๐	กว่าปี	มีหลายสิ่งหลายเปลี่ยนแปลง

ไป	แต่อุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง	จุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง	

	 	 ๓.๔	 คุณ	 เหริน	อี้	หมิง	กล่าวถึงการจัดนิทรรศการผลงานจิตรกรรม

ของศิลปินหญิงชาวจีนกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 ตั้งแต่กลางศตวรรษ

ที่	 ๒๐	 การวิพากษ์สตรีนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงปลายศตวรรษที่	 ๒๐	 

การวิพากษ์สตรีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล	ประมาณกลางศตวรรษที่	๒๐	 

จะเน้นการวิพากษ์ว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีความเป็นตรงกันข้าม	 พอมาถึงปลาย

ศตวรรษ	 กระบวนทัศน์วิพากษ์สตรีนิยมมีความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ	 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในวิถีชีวิต	 

ซึ่งจริงๆแล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน	 แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้กับความเปล่ียนแปลง

ได้ตลอดเวลา	 ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนทัศน์วิพากษ์สตรี

นิยม	 ซึ่งสะท้อนมุมมองที่แตกต่าง	 ดังนั้นมุมมองที่แตกต่างสามารถประยุกต ์

ใช้ในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างประเทศ	ซ่ึงวฒันธรรมระหว่าง	๒	ประเทศ

นั้นไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน	 และต้องมีมุมมองที่หลากหลาย	 สามารถเรียนรู ้

ซึ่งกันและกัน	 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมา 

ระหว่าง	 ๒	 วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 ในท่ามกลางการแลกเปล่ียนระหว่าง

วัฒนธรรมด้วยกัน	 ซึ่งถือว่าเป็นเจตนาในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	

โดยอย่ามองว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกนั	สามารถใช้มมุมองทีห่ลากหลาย	ในข้อเสนอ 

ของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้น	 พอพูดถึงการประสานนโยบายต่างๆ	 น้ัน	 

หนึ่งใน	๕	นั้นคือการประสานใจถึงใจ	ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญ	ที่ทำาให้ได้ใจถึงใจ

ว่าการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สำาคัญซึ่งสื่อให้ถึงประชาชนสามารถประสานใจถึงใจ	

งานนิทรรศการที่จะเปิดในไม่ช้านี้ก็จะเป็นนิทรรศการงานจิตรกรรมร่วมสมัย 

ของศิลปินหญิงชาวจีน	 ซึ่งเป็นการใช้มุมมองต่างๆให้นำาไปสู่การแลกเปล่ียน
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วัฒนธรรม	 ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนมีการเริ่มตั้งแต่ต้นทศวรรษ	 ๑๙๙๐	

เป็นต้นมา	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเพศหญิง	 ภายใต้สถานการณ์	 คือ 

การเติบโตของจีนยุคใหม่	 เพราะฉะนั้นเป็นการสะท้อนตัวตนของเพศหญิง	 

ผ่านศลิปะ	ไม่ว่าจะเป็นจติรกรรมหรอืศลิปะประเภทอืน่ๆ	ท่ีสะท้อนถึงตัวตนของ

ผูห้ญิง	ผลงานของศิลปินหญงิทีจ่ดัแสดงนัน้	เป็นการผสมผสานระหว่างตะวนัตก 

และตะวันออก	 ในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ	 หรือเอกลักษณ์ 

ของชาวตะวันตก	 ในขณะเดียวกันก็เป็นการผสมผสานสิ่งท่ีดีงามอย่างดั้งเดิม 

ของจีน	 เป็นการผสมผสานได้เป็นอย่างดีระหว่างตะวันตกและตะวันออก	 ในท่ี

ประชุมว่าด้วยสตรขีองสหประชาชาตไิด้พดูถงึการพฒันาของเพศหญงิ	ไม่เพยีงแต่

ว่าเป็นการพฒันาสตรเีท่านัน้	หากว่าเป็นการพฒันาพลงัอำานาจ	ความสร้างสรรค์

ของมนษุยชาต	ิเพราะฉะนัน้ผลงานทีจ่ดัแสดงนี	้จะมผีลงานจากสตรแีละผลงาน

เพศชายด้วย	ซึ่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	และเป็นการสนทนาระหว่างสองเพศ

	 	 ๓.๕	 คณุสมปอง	สงวนบรรพ์	กล่าวถงึเร่ืองวฒันธรรมกบัวถิชีวีติประจำา

วันเป็นเรื่องท่ีแยกออกจากกันได้ยาก	 ในช่วง	 ๑-๒	 ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนจีน-ไทยในรปูท่องเท่ียว	ทำาให้เกดิความไม่เข้าใจและความแตก

ต่างกันพอสมควร	หัวข้อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้การริเริ่มใหม่จากการ

ประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่	๑๙	มีสาระสำาคัญ	๓	ประการ	

เรือ่งแรกคอืนยัยะสำาคญัของผลการประชมุพรรคคอมมวินสิต์จีนคร้ังที	่๑๙	เร่ือง

ที่สองคือนโยบายต่างประเทศของจีนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรม	

เรื่องที่สาม	คือ	วัฒนธรรมที่คนต่างชาติยังไม่รู้

	 	 	 (๑)	 นัยยะสำาคัญของผลการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคร้ังที	่

๑๙	เรือ่งของยคุใหม่	ประเดน็นีแ้สดงให้เหน็ถึงนยัยะของการท่ีจีนเป็นมหาอำานาจ

ทางเศรษฐกิจ	 เป็นยุคที่จีนจะมีบทบาทสำาคัญในเรื่องต่างๆ	 ระดับโลก	 ได้แก ่
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เรื่องภาวะโลกร้อน	 การพัฒนาเศรษฐกิจของโลก	 สิ่งแวดล้อม	 กองกำาลัง 

รกัสนัตภิาพของสหประชาชาต	ินอกจากนีจ้นีมชีนชัน้กลางเพ่ิมมากขึน้	ซ่ึงนำามา

สู่ปัญหาสังคมต่างๆ	ซึ่งถือว่าเป็นยุคใหม่ของจีน	สำาหรับเรื่องแนวทางการพัฒนา

ของจีน	 หัวใจสำาคัญของเรื่องนี้คือ	 ความสมดุลหรือดุลยภาพ	 เพราะว่าปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในโลก	 มีช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกัน	 แต่ในด้านของการรักษา

ความสมดุลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง	หมายถึงการรักษาความสมดุล	ดุลยภาพ

ทางอำานาจของโลก	ดลุยภาพระหว่างประเทศ	ระหว่างจนีกบัประเทศเพือ่นบ้าน	

รวมทั้งมิติต่างๆ	ครอบคลุม	นัยยะประการที่สามเกี่ยวกับประธานาธิบดี	สีจิ้นผิง	

คอื	สภาวะผูน้ำา	ซึง่เติง้เสีย่วผงิก็เคยพูดว่า	ในแต่ละรุ่นของผู้นำาจีน	จำาเป็นจะต้อง

มผีูน้ำาหลกัซึง่เป็นหวัใจสำาคญั	ในยคุทีจี่นผ่านการปฏรูิปมาต้ังแต่ปี	๑๙๘๐	เป็นต้น

มา	สภาวะผู้นำาของจีนนัน้ขึน้ๆ	ลงๆ	แต่หลงัๆ	มีแนวโน้มลดลง	เพราะอำานาจต่างๆ 

กระจาย	 ระบบราชการ	 กองทัพ	 ชุมชนท้องถิ่นต่างมีอำานาจมากขึ้น	 โดย 

เปรียบเทียบแล้ว	 ซึ่งทำาให้ประธานาธิบดีสีจ้ินผิงต้องผนึกกำาลังเพื่อให้เป็นผู้นำา 

ทีเ่ข้มแขง็	นยัยะสำาคญัทัง้สามประการนีเ้ราสามารถถอดออกมาถงึประเด็นสำาคญั

ต่างๆ	ได้	๗	ประเด็น

	 ประการแรก	 ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนม ี

	 	 บทบาทสำาคญัของทกุๆเร่ือง	โดยเฉพาะการบรรลุความฝัน 

	 	 ของจีน	รวมทัง้การรือ้ฟ้ืนวฒันธรรม	อารยธรรมดัง้เดมิของ 

	 	 จีนให้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้ง

	 ประการที่สอง	 จีนจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลของโลกในปี	๒๐๕๐

	 ประการที่สาม	 จีนยังคงดำาเนินปราบปรามคอร์รัปชั่น	

	 ประการท่ีสี่	 การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตย/การ 

การดำาเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน 67



	 	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ	 ในยุคนี้ยอมรับว่า 

	 	 เป็นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับกองทัพจีน

	 ประการที่ห้า		 การคงอำานาจของรฐับาลส่วนกลางเหนอืฮ่องกง	มาเก๊า	และ 

	 	 ต่อต้านความเป็นเอกราชของไต้หวัน

	 ประการที่หก	 สร้างเวทหีรอืพืน้ทีก่ารแข่งขนัในประเทศจนีให้กบันกัลงทนุ 

	 	 ต่างชาติ

	 ประการที่เจ็ด	 การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ	 การแก้ไขปัญหาความ 

	 	 ยากจน	การพัฒนาพื้นที่ห่างไกล

	 สิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนว่า	 จีนมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 

มากขึน้	ประการท่ีสองคอื	จนีใช้นโยบายน้ีในการทำางาน	การวางแผนยทุธศาสตร์

ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

	 	 	 (๒)	 ในด้านการต่างประเทศ	 นโยบายของจีน	 คือการสร้าง

ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ	 ตอนนี้จีนถือว่าเป็นประเทศกำาลัง

พัฒนา	 เพราะฉะน้ันนโยบายการต่างประเทศจีนก็เป็นนโยบายทางการทูตหรือ

การต่างประเทศของประเทศกำาลังพัฒนา	 ประการถัดมาคือ	 ความฝันของจีน

คือ	 จีนคงเป็นประเทศมหาอำานาจหนึ่งในปี	 ๒๐๕๐	 เพราะฉะนั้นการวางแผน

หรือดำาเนินยุทธศาสตร์ของจีนจะทำาในระดับมหภาค	 จะไม่เอาเร่ืองเล็กๆมา	

เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพราะว่าจีนยังต้องการสภาพแวดล้อมของสถานการณ์โลก 

ที่มีสันติภาพ	 และความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ถึงแม้ว่าจีนจะประกาศ 

ว่าเป็นประเทศกำาลังพัฒนา	 เพราะฉะนั้น	 การดำาเนินการต่างประเทศยังคง 

ดำาเนินแบบประเทศกำาลังพัฒนา	 แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว	 ตั้งแต่ประธานาธิบดี 

สิจิ้นผิงขึ้นมารับตำาแหน่ง	 ท่านได้แสดงบทบาทของความรับผิดชอบของความ 
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เป็นอำานาจหนึ่ง	 ความเป็นประเทศใหญ่ท่ีแสดงถึงการท่ีจีนใหญ่ไม่ได้เล็ก	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้ริเริ่มในด้านการต่างประเทศใหม่ๆ	 สองประเด็น	 คือ	

Great	 Power	 Diplomacy	 with	 Chinese	 Characteristic	 คือ	 การทูต 

ของประเทศใหญ่ตามแบบของจีน	 คือการทำาให้โลกยอมรับความยิ่งใหญ	่ 

ในขณะเดียวกันจีนก็ได้สร้างความรับผิดชอบในนโยบายหรือมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาระดับโลก	เช่น	การก่อการร้าย	ภาวะโลกร้อน	หรือผู้อพยพที่คิดว่า

จีนจะช่วยได้	ประเด็นที่สอง	คือ	นวัตกรรมด้านการต่างประเทศจีนในยุคนี้	คือ	

จีนได้สร้าง	 รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำานาจ	 โดยการแสดง 

ให้เหน็	ให้มหาอำานาจทีม่อียูก่่อนแล้ว	เช่น	สหรฐัฯ	ยอมรบัเคารพความเท่าเทยีมกนั	 

การมีบทบาทของจีน	 และการท่ีจีนได้แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการครอง 

ความเป็นจ้าวของประเทศอ่ืน	 นโยบายต่างประเทศของจีนได้สะท้อนให้เห็นว่า	

จีนได้ทำาในสิ่งที่เรียกว่าการแสดงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมมากข้ึน	

และการเสริมพลังมากขึ้น	รวมทั้งการสะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราจะต้องพึ่งพา

อาศัยกันมากขึ้น	 ด้วยเหตุนี้จีนจะต้องเสริมสร้างความเข้าใจ	 สร้างภาพพจน ์

ให้ชาวโลกได้เข้าใจจีน	 เพราะยังมีหลายประเทศที่ไม่เข้าใจจีน	 และการมองว่า 

การที่จีนโตขึ้น	 จะเป็นภัยหรือไม่	 สิ่งเหล่านี้จีนจำาเป็นจะต้องใช้	 soft	 power	 

มากขึน้	นโยบายอีไต้อลีู	่รวมท้ังการจดัตัง้ธนาคาร	AIIB	สิง่เหล่านีเ้ป็นยทุธศาสตร์ 

สำาคัญของจีนทีท่กุประเทศยอมรบั	 และคงจะต้องเป็นสิง่ทีอ่ยูก่บัโลกหลายสบิปี	 

การที่จีนขยายการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมในประเทศต่างๆ	 และการให้ทุนแก่

นักศึกษาต่างๆ	 ท่ัวโลก	 การให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆ	หลายๆ	ทวีป	

รวมทั้งมาตรการอื่นๆ	 ด้านวัฒนธรรม	 อะไรก็ตามท่ีไม่เกี่ยวกับประเด็นทาง 

การเมือง	 ไม่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจ	 จีนถือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรม 

ที่ต้องส่งเสริมและขยายให้กว้างขวางขึ้น	

เป้าหมายทีย่ิง่ใหญ่ของการขยายวฒันธรรม	คอื	การรือ้ฟ้ืนอารยธรรม	หรอืค่านยิม	 
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หรือวัฒนธรรม	ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มาก	ตั้งแต่ยุคเหมา	เจ๋อ	ตง	เรื่อยมา	ยุคแรก

ถอืว่าเป็นยคุท่ีจนีตัง้ประเทศ	พอต่อมายคุของเติง้	เสีย่ว	ผงิ	ปฏริปู	คอืการส่งเสริม 

ทางการค้า	 เมื่อมีการค้าแล้วก็รำ่ารวยขึ้น	 จีนรำ่ารวยขึ้น	 ตอนนี้เห็นชัดว่าจีน 

เข้มแข็งข้ึน	 พอจีนเข้มแข็งข้ึนก็มีการรื้อฟื้นอารยธรรมขึ้นมา	 อารยธรรมดั้งเดิม

ของจีนจะเป็นทางด้านขงจื้อ	ลัทธิเต๋า	หรือแม้แต่พุทธศาสนา	สิ่งเหล่านี้สะท้อน 

ให้เห็นว่าคนจีนต้องการอยู่ร่วมกันในสังคม	ไม่ว่าจะเป็นสังคมในประเทศจีนเอง	

หรือสังคมโลก	 อยู่บนโลกอย่างสันติสุข	 ไม่พยายามสร้างศัตรู	 และท่ีสำาคัญคือ

ต้องการเห็นสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม	 ในด้านการต่างประเทศ	

มีอำานาจอยู่สี่ประการ	 คือ	 อำานาจทางการเมือง	 อำานาจทางเศรษฐกิจ	 อำานาจ

ทางการทหาร	 และอำานาจทางอุดมการณ์	 จีนเองได้พัฒนาและได้ใช้อำานาจ

ทางการเมือง	 อำานาจทางเศรษฐกิจ	 ยกเว้น	 อำานาจทางการทหาร	 ส่วนอำานาจ

ทางอุดมการณ์จีนมาโดยตลอด	 เพียงแต่ว่าจีนใช้ในยุคแรกต้ังแต่ก่อต้ังประเทศ	 

แตกต่างจากการใช้อำานาจทางอดุมการณ์ในปัจจุบนั	เพราะอำานาจทางอดุมการณ์

ในปัจจุบนัเป็นอำานาจตามแนวคดิของตะวนัตกในการใช้	soft	power	เพ่ือความ

ร่วมมือและความนิยม	เพื่อให้ประเทศอื่นคล้อยตามจีน	ในแง่ของ	soft	power	

จีนก็เพิ่งเริ่มไม่นาน	 ซึ่งในแง่นี้จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า	 อำานาจระหว่างจีนกับ

สหรฐัฯ	ซึง่จีนยังตามหลงัสหรฐัฯอยูม่าก	ถงึแม้ว่าจะเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกจิ	

แต่ว่าในการใช้	soft	power	จีนยังต้องพัฒนาอยู่มาก	เพราะสหรัฐฯเริ่มใช้	soft	

power	ก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	 2	ประเด็นสำาคัญต่อมา	คือ	การใช้	 soft	

power	ของสหรัฐฯไม่ได้ใช้โดยรัฐ	แต่ใช้โดยภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	NGO	

ส่วนของจีนนั้นใช้โดยรัฐ	ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

	 	 	 (๓)		วัฒนธรรม	 จีนกับไทยมีความใกล้ชิดกันนับพันปี	 ตั้งแต ่

สมัยสุโขทัยเราส่งบรรณาการไปผูกสัมพันธ์กับจีน	ทั้งนี้อุดมการณ์ที่คบค้ากับจีน	

คอื	ต้องการสันติภาพ	ต้องการทำาการค้า	เพือ่ทีจ่ะซมึซับการอยูด่กีนิดขีองชาตเิรา	 
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นอกจากน้ันคือการท่ีจีนมาค้าขายในไทยนับร้อยๆปี	 และมีลูกหลานคนไทย 

เชื้อสายจีน	ค่านิยมต่างๆ	ที่เกี่ยวกับจีนเราก็มีความใกล้ชิด	แต่ก็มีหลายประเด็น

ในแง่มมุทีเ่ราไม่รูจ้กัและเข้าไม่ถึง	ซึง่ไม่สามารถรับทราบได้	ยกตัวอย่างการเจรจา

ทางการทตูระหว่างจนีกบัประเทศอืน่ๆ	จนีจะให้ความสำาคญักบักระบวนการมาก

พอ	ประการที่สอง	คือ	ถึงแม้ว่ามีการตั้งเป้าหมาย	วัตถุประสงค์ของการเจรจาไว้	 

แต่จีนเองก็พร้อมที่จะปรับเปล่ียนในขณะที่มีการเจรจา	 ซ่ึงอยู่กับสถานการณ์	 

ซึง่ต่างจากตะวนัตก	ส่วนประเทศไทยจะมคีวามยดืหยุน่สงูคล้ายๆของจนี	ทีส่ำาคญั

ที่สุด	คือ	เรายังไม่คาดหวังในผลลัพธ์โดยทันที	ในการรอสถานการณ์	นั้นสะท้อน

ถึงความอดทนของคนเอเชีย	ซึ่งเรามีความอดทนที่สูงกว่าตะวันตก	

	 สรุปว่า	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย	 เราต้องกำาหนด

สถานะ	เพราะในขณะที่จีนมองอะไรเป็นระดับโลก	โครงการต่างๆเป็นในระดับ

โลก	ยทุธศาสตร์ระดบัโลก	ประเทศไทยเป็นประเทศเลก็	เรามองในระดับภมูภิาค	

หรอือนภูุมภิาค	เราไม่ใหญ่พอท่ีจะมองในระดบัโลกได้	ทัง้ไทยและจนีต้องปรบัตวั	

จนีเองมองยทุธศาสตร์ระดบัโลก	แต่จนีควรคำานงึถึงระดับภมูภิาครอบๆบ้าง	และ

ไทยก็ต้องตระหนกัว่า	สิง่ทีจ่นีคดิ	จนีทำานัน้ยิง่ใหญ่	เราเองกต้็องปรบัตวั	ประการ

ต่อมาคอื	เชือ่ว่าคนทัว่โลกชืน่ชมอดุมการณ์ของจีน	ว่าการท่ีจีนมส่ีวนในการสร้าง

สันติภาพ	มีส่วนในการรับผิดชอบในประเด็นต่างๆของโลก	 แต่ในขณะเดียวกัน

จีนยังขาดภาคประชาสังคม	ซึ่งถ้าจีนอยากขยายการส่งเสริมของ	 soft	power	

อาจจะต้องอาศัยองค์การที่ไม่ใช่รัฐมากขึ้น	

	 ๔.	 ข้อคดิทีไ่ด้จากการสมัมนาการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมยคุใหม่	การชม

นิทรรศการ	และการแสดงคอนเสิร์ตจากทุ่งหญ้ามองโกลเลียใน	ประกอบด้วย

	 	 ๔.๑	 การเผยแพร่วัฒนธรรมของจีนเน้นส่งเสริมความร่วมมือใน
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ลักษณะ	 “ใจถึงใจ”	 การชื่นชมในวัฒนธรรมและการชมนิทรรศการ	 และการ

แสดงคอนเสิร์ตจากทุ่งหญ้ามองโกลเลียใน	 สะท้อนให้เห็นถึงการนำาเอาแนว

ความคิด	 “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม”	 และการส่งเสริมแนวคิด

เกี่ยวกับสตรี	 พลังการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเป็นภารกิจสำาคัญ 

อันยิ่งใหญ่ของผู้ทำางานด้านวัฒนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 และเป็น 

หน้าที่ของนักวิชาการทางปัญญา	 การคบหาสมาคมระหว่างประเทศอยู่ที่ 

ความสนิทสนมของภาคประชาชน	 ความสนิทสนมของภาคประชาชนอยู่ที่ใจ 

ถึงใจ	 ใจถึงใจคือการประสานทางวัฒนธรรม	แลกเปลี่ยน	และเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันทางด้านอารยธรรม	

	 		 ๔.๒	 ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศของจีน	 ควรใช้โอกาสในการ

ร่วมมือกับจีนในมิติของการเผยแพร่วัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหม	 ตลอดจน 

ส่งเสริมความนิยมในศิลปะและวัฒนธรรมของไทยไปสู ่สายตาชาวจีนและ 

ชาวโลก		

	 บทสรุป	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อในการสัมมนาการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรมยุคใหม่	 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเป็นภารกิจสำาคัญ 

อันยิ่งใหญ่ของผู้ทำางานด้านวัฒนธรรม	ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ควรมีการ

ศึกษาวิจัยแนวทางการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประสาน

ความร่วมมือภาคประชาชน	 และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย 

ในประเทศจีน	เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอนาคต

************************************

สรุปรายงานโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ศิริลักษม์	ตันตยกุล
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 สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ 
เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยวและ

โครงการ EEC ของไทย:
มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน” 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

จังหวัดชลบุรี
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 ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพ่ือระดมความคิดเห็นเร่ืองโอกาส

และความท้าทายในธุรกิจการท่องเท่ียวและโครงการ	 EEC	 ของไทย:	 มุมมอง 

ของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน	 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย/นักวิชาการเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 และ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 โดยมีผู้แทนจาก 

ส่วนราชการ	 สถาบันการศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานภาค

เอกชนทั้งของไทยและจีน	และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน	จำานวน	๑๒๐	คน	

 ๒. รูปแบบการสัมมนา

	 	 ๒.๑	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์ศิริฤกษ์	 ทรงศิวิไล	 ได้กล่าวเปิดการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการในการสัมมนาดังกล่าว	 ศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 

วบิลูย์	ตัง้กติติภาภรณ์	ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ	สถาบนัคลงัสมองจนี-อาเซยีน	ได้บรรยาย 

พิเศษเรื่อง	 “โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเท่ียวและโครงการ	 EEC	

ของไทย”	 มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุน	 อ.ไพจิตร	 จิรเรืองกุล	 อุปนายก

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย	 บรรยายพิเศษในมุมมองด้านการ

ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม	 และนายหมิงต้าจวิน	 หัวหน้าสำานักข่าวซินหัว

ประจำาประเทศไทย	 บรรยายพิเศษในมุมมองของสื่อมวลชนจีน	 โดยมีพลเอก	 

สรุสทิธิ	์ถนดัทาง	ผูอ้ำานวยการศูนย์วจิยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน	เป็นผูด้ำาเนนิรายการ	

และดร.หลี่เหรินเหลียงทำาหน้าที่ล่ามแปล

	 	 ๒.๒	 การแบ่งกลุ่มสัมมนา	๒	กลุ่ม	

	 	 	 กลุ ่มท่ี	 ๑	 การประชุมโต๊ะกลม	 (Round	 Table)	 ประเด็น	 

Connectivity	ดำาเนินรายการโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริลักษม์	ตันตยกุล	

	 	 			 กลุ ่มท่ี	 ๒	 การประชุมโต๊ะกลม	 (Round	 Table)	 ประเด็น	 

Soft	Power	and	Cultural	Exchange	ดำาเนินรายการโดย	รองศาสตราจารย์	

ดร.	พรพรรณ	จันทโรนานนท์
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	 	 ๒.๓	 การศึกษาดงูาน	(Site	Visit)	โครงการสำาคญัของระเบยีงเศรษฐกจิ

พิเศษภาคตะวันออก	ณ	ท่าเรือแหลมฉบัง	

 ๓. เนื้อหาสาระที่สำาคัญของการบรรยาย

	 	 ๓.๑	 ศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 วิบูลย์	 ต้ังกิตติภาภรณ์	 บรรยายถึง

ประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศจีน	 ในช่วงเวลา	 ๓๐	 ปีแรกนับต้ังแต่ 

การตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี	 ๑๙๒๑	 สามารถอยู่รอดได้ด้วยการใช้ทฤษฎี

ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน	 ผสมผสานความคิดของเหมาเจ๋อตง	 แต่ก็ไปไม่ถึงสังคม 

ลัทธิคอมมิวนิสต์	 ตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาปฏิรูปประเทศ	 ประยุกต์เป็นระบบ

เศรษฐกจิแบบตลาดให้เข้ามาแทนทีร่ะบบเศรษฐกจิแบบวางแผนแบบสังคมนยิม	

การทดลองตั้งแต่ปี	๑๙๘๐	ถึง	๑๙๙๐	ปรากฏว่าดำาเนินไปได้เพราะเพิ่มผลผลิต

ทนัตาเหน็	(ยคุนีเ้ราเรยีกว่ายุคใช่)	ปี	๑๙๙๐	ถงึ	ปี	๒๐๐๐	ช่วงนีพ้รรคคอมมวินสิต์

โซเวียตรัสเซียล่มสลายไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ล่มสลายหรือ?	 ยุคนี้ 

ให้ช่ือว่าล่มหรือไม่ล่ม	 ได้บทสรุปว่าพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มสลายเพราะ 

โดดเดี่ยวตัวเอง	 เป็นพรรคของชนชั้นกรรมาชีพ	 พรรคคอมมิวนิสต์จีนควร 

จะเปิดกว้าง	มีการปรับโครงสร้างพรรคขึ้นมาให้ปัญญาชน	ให้ผู้จัดการทางด้าน

ธุรกิจ	ให้นักวิชาการเข้ามา	ก็เปิดกว้างและเสนอแนวความคิด	๓	ตัวแทนขึ้นมา	

และในท่ีสดุพรรคคอมมวินสิต์จนีก็ไม่ล่มเหน็การพัฒนาจนมาถงึยคุปี	๒๐๐๐	ถงึ	

ปี	๒๐๑๐	เป็นยุคของหูจิ่นเทา	ชื่อว่ายุคดีหรือไม่ดี	เพราะว่าสมัยยุคเติ้งเสี่ยวผิง

เศรษฐกิจพุง่เรว็มากและการพุง่เรว็อย่างนีจ้ะยัง่ยนืหรอืไม่	เพราะฉะนัน้ถ้าปล่อย

ไปเรื่อยๆ	จะเป็นเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานถูก	ใช้แรงงานถูก	ก็จะไม่ยั่งยืน	จึงมีการ

เสมอทฤษฎี	 “วิสัยทัศน์การพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์”	 และในที่สุดจีนก็พัฒนา

จากเร็วกลายเป็นดี	
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	 	 พอมาถึงยุคสีจิ้นผิงเป็นยุคที่รุ่งหรือไม่รุ่ง	 ความฝันของจีนท่ีจะบอกว่า
ทำาให้ประชาชาติจีนรุ่งโรจน์ขึ้นมา	จะต้องมาพิจารณาว่าในประเทศจีน	ถ้าจะรุ่ง
นั้นมีแนวความคิดยังไง	การประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่	๑๙	สังคมที่มีเอกลักษณ์
แบบจีนยุคใหม่ใส่บรรจุไว้ในธรรมนูญพรรคแล้ว	 นี่คือทฤษฎีที่ชี้นำา	 “รุ่งหรือ 
ไม่รุ่ง”	 ช่วงเวลานั้นสำาคัญมา	 เป็นช่วงรอยต่อสองทศวรรษ	หนึ่งร้อยปีที่พรรค
ตั้งขึ้นมากับหนึ่งร้อยปีที่ตั้งประเทศขึ้นมา	พรรคตั้งมาตั้งแต่ปี	 ๑๙๒๑	 เมื่อถึงปี	
๒๐๒๐	กค็รบรอบ	๑๐๐	ปี	ตัง้เป้าไว้ว่าเมือ่ครบร้อยปีประชาชนจีนจะต้องพออยู ่
พอกินอย่างทัว่ถงึ	คำาว่าพออยูพ่อกนินัน้หมายถงึว่าอยูอ่ย่างสบายแต่ไม่ถงึกบัอูฟู้่
ภาษาจนีเรยีกว่า	“เสีย่วคงั”	ยงัไม่ใช่อยูด่กีนิด	ีบนพ้ืนฐานของประชาชนทีพ่ออยู่
พอกินอย่างทั่วถึง	จะพัฒนาให้เป็นสังคมนิยมสมัยใหม่	และในช่วงปี	๒๐๕๐	คือ
กลางศตวรรษนี	้จะทำาให้ประชาชนอยูด่กีนิดี	ประเทศชาติมัน่คงมัง่คัง่	ประชาชาติ
รุง่โรจน์	ประเทศชาติสวยงาม	จะเหน็ได้ว่าการพฒันาของประเทศจนีเป็นการทำา
อย่างต่อเนื่องและมีทฤษฎีชี้นำา	

	 	 หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของจีน	 แต่เป็นความคิดริเริ่ม	
หมายความว่าเป็นข้อเสนอของจีน	 ถ้าหากว่าประเทศท่ีจีนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
ไม่เห็นด้วย	 ไม่ร่วมมือ	 แนวทางนี้จะไม่เกิด	 แต่ถ้าเป็นยุทธศาสตร์จีนกับเพ่ือน
บ้านที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย	จะรับหรือไม่รับก็ตาม	จีนก็จะต้องทำาให้สำาเร็จ	หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทางจึงเป็นข้อเสนอของจีน	ข้อเสนอดังกล่าวจะสำาเร็จก็ต่อเมื่อประเทศ
เพื่อนบ้านหรือประเทศต่างๆที่จีนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นเห็นด้วย	 เพราะฉะนั้น
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคือร่วมปรึกษาหารือกัน	 ร่วมสร้างสรรค์กัน	 และร่วมแบ่ง
ปันกัน	 ลักษณะแนวความคิดของจีน	 ถือว่าเพื่อนบ้านและต่างประเทศเป็น	 
“หุ้นส่วน”	 ในสมัยหูจิ่นเทาบอกว่าจะไม่เป็นพันธมิตร	 เพราะถ้าหากเป็นมิตร 
กันแล้วก็จะเอาพันธะไปให้พันธมิตร	 การเป็นหุ้นส่วนกัน	 มีอะไรก็แบ่งปันกัน	 
แต่ถ้าเป็นพนัธมติรแล้วจะดงึเป็นพนัธะด้วยเหมอืนกนั	เพราะฉะน้ันจนีจะไม่เป็น
พันธมิตรแต่จะเป็นหุ้นส่วน
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	 	 ในปี	 ๒๐๑๓	 เป็นครั้งแรกที่สีจ้ินผิงเสนอว่าต่อไปความร่วมมือต่าง	 ๆ	 

กบัต่างประเทศจะเป็นแนวใหม่	เรยีกว่า	“หนึง่แถบเศรษฐกจิ”	แปลว่า	เป็นเข็มขัด 

ที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศต่างๆ	 จากจุดเป็นเส้น	 จากเส้นเป็นแถบ	 เป็นการ 

เชื่อมกันบนบกซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮ่ัน	 เมื่อสองพันกว่าปีก่อนจนมาถึง

ราชวงศ์ถัง	 ก็มีเส้นทางสายไหม	พอต่อมาในปีเดียวกันสีจิ้นผิงได้จัดการประชุม 

กับผู้นำาอาเซียน	 บอกว่าจีนอยากจะเป็นเพื่อนกับชาวอาเซียน	 แต่เนื่องจาก

อาเซยีนมทีัง้ประเทศท่ีตดิทางบกและทางทะเล	จงึเสนอว่าต่อไปนีจ้ะเชือ่มโยงกนั 

กับหนึ่งเส้นทางทางเรือ	 เพราะหนึ่งเส้นเขาไม่เรียกว่าหนึ่งแถบ	 เพราะคงไม่ใช่ 

คิดว่าเป็นเมืองต่างๆที่เรียงกันบนบก	 แต่เป็นเมืองท่าตั้งแต่สมัยเจิ้งเหอ 

ในราชวงศ์หมิง	ซึ่งลงทะเลใต้ไป	๗	ครั้ง	ไปที่กรุงศรีอยุธยาอีก	๒	ครั้ง	

	 	 ข้อเสนอของสีจิ้นผิงว่าจะร่วมกับต่างประเทศบนบกกับบนทะเล	 

ในปลายปี	๒๐๑๓	การประชุมพรรคในสมัยที่	๑๘	ของคณะกรรมการครั้งที่	๓	 

ก็ได้บอกว่าจะต้องเอาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมาบูรณาการเพื่อที่จะใช้เป็นข้อ

เสนอแนะให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	 พอหลังจากพรรคมีมติอย่างนี้	 ในปีถัดมา

เดือนมีนาคมเนื่องจากพรรคเป็นผู้กำาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศ	แต่ผู้ที่จะเอาแนวทางนี้มาปฏิบัติคือรัฐบาล	รัฐบาลโดยสภาประชาชน 

ก็อนุมัติแผน	 และมีแผนที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 เรียกว่านโยบาย 

สอดประสานระหว่างภายในกับภายนอก	 ระหว่างบนบกและบนทะเล	 เพราะ

ฉะนัน้จงึเป็นนโยบายทีร่องรบัเส้นทางสายไหมอกีทีโดยรัฐบาลจีน	ในการประชมุ

พรรคสมัยที	่๑๙	สจีิน้ผงิบอกว่าต่อไปนีป้ระเทศจนีก้าวเข้าสูย่คุใหม่ของสงัคมนยิม

ที่มีเอกลักษณ์แบบจีน	

	 	 ประเทศจีนแบ่งการคบค้าสมาคมหลายระดับ	 ระดับการเป็นหุ ้น

ส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเป็นความร่วมมือระดับสูงสุด	 
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ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระดับนี้ด้วย	 ส่วนระดับรองลงมาคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์	 

หุน้ส่วนอย่างรอบด้าน	หุน้ส่วนความร่วมมอื	และอีกประเภทหนึง่คือผู้สร้างความ

รำาคาญ	 ในส่วนของหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน	 จีนให้

ความสำาคัญกับไทยอย่างมาก	 จีนลงนามหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์

อย่างรอบด้านกับเวียดนามเมื่อปี	 ๒๐๐๘	 กับลาวเมื่อปี	 ๒๐๐๙	 กับกัมพูชา 

เมื่อปี	 ๒๐๑๐	 กับพม่าเมื่อปี	 ๒๐๑๑	 และไทยเมื่อปี	 ๒๐๑๒	 แสดงว่าไทย 

ถกูจดัให้เป็นเพือ่นทางยทุธศาสตร์อนัดบัแรกอย่างรอบด้านและมคีวามเกีย่วข้อง

กับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วยเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร	์ 

ไทยเราเป็นกึ่งกลาง	 เป็นศูนย์กลางของอินโดจีน	 ไม่ว่าระเบียงเศรษฐกิจ 

เหนือ-ใต้	 ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 ต้องผ่านไทยทั้งนั้น	 ปัญหา 

อยูท่ีว่่าเราจะใช้ศกัยภาพได้มากแค่ไหน	โอกาสมาถงึแล้ว	ยคุสมยัมาถงึแล้ว	และ

ผู้ที่จะมาลงทุนก็พร้อมแล้ว	ในปี	๒๐๐๖	ประเทศในเอเชีย	๑๘	ประเทศ	ได้มีการ

ลงนามในข้อตกลงโครงข่ายรถไฟ	สำาหรบัประเทศไทยทัง้สามเส้นทางจะต้องผ่าน	

ไม่ว่าเส้นตะวนัออกจากเวยีดนาม	ผ่านเขมร	มาไทย	และตะวนัตกกม็พีม่ามาไทย	

เส้นกลางจากลาวมาไทย	เพือ่ทีจ่ะไปประเทศอาเซียนทางทะเลกผ่็านไปแน่นอน	

จะเห็นว่าเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเส้นทางจากคุนหมิงลงมากรุงเทพฯ	 เส้นรองลงมา 

คือเส้นพม่า	 เส้นทางที่ยาวคือเส้นทางเวียดนาม	 สามเส้นนี้ลงมาไทยแน่นอน	 

ทางที่จะลงมาหนึ่งแถบตอนใต้ที่ลงมาประเทศไทยมีอะไรบ้าง	สำาหรับทางรถไฟ

จะเห็นว่าจีนเร่ิมสร้างจากคุนหมิงไปยังบ่อหาน	 แล้วจากบ่อหานไปยังบ่อเต็น	 

ไปหลวงพระบาง	เข้าสูน่ครหลวงเวยีงจนัท์	เส้นสดุท้ายไปยงัประเทศไทยลงไปยงั

กรงุเทพฯ	โครงการจำานวน	๑๗๙,๐๐๐	ล้าน	ซ่ึงไทยเป็นเจ้าภาพแต่ทำาสัญญากบั

จนี	๓	ฉบบั	ฉบบัแรกคอืให้จนีออกแบบ	ฉบับทีส่องคอืให้จนีเป็นทีป่รกึษาควบคมุ

งานการก่อสร้าง	ฉบับที่สามคือสัญญาด้านระบบต่างๆ	รวมแล้ว	๔๐,๐๐๐	ล้าน	

แต่	๑๓๐,๐๐๐	ล้าน	ไทยเราทำาเอง	ซึ่งสังคมมองว่าจีนทำาทั้งหมดก็ไม่ใช่
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หนึ่งแถบจะเกี่ยวกับ	 EEC	 อย่างไร	 จะเห็นว่าก่อนหน้านี้จีนผลักดันถนนจาก 

คุนหมิงลงมาบ่อเต็น	 เข้าหลวงนำ้ามา	 ไปยังห้วยทราย	 บ่อแก้ว	 เชียงของ	 อันนี้ 

เรียกว่า	ถนนคุนหมิง-กรุงเทพฯ	เส้นทางนี้วิ่งแล้ว	แต่ไม่ค่อยสะดวกหลายอย่าง	

เพราะในทางกฎหมายยังไม่พร้อม	 และการตกลงระหว่างหลายฝ่ายในการ 

อำานวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน	 ซึ่งไทยกับประเทศเหล่าน้ีเซ็นต้ังแต ่

ปี	๒๐๐๙	จำานวน	๒๑	ฉบับ	แต่ละประเทศก็ต้องออกกฎหมายภายในให้สอดรับ	

ประเทศไทยจะเป็นจุดดึงดูดทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ดี	เรายังมีนโยบายเศรษฐกิจ	

๔.๐	ส่วนหนึ่งของ	๔.๐	คือ	EEC	ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	เป็นนโยบายใหม่ 

ทีไ่ทยเสนอขึน้มา	นอกจากนีย้งัมโีครงสร้างพืน้ฐานทีค่่อนข้างจะพร้อม	จะเหน็ว่า 

จะมีสนามบิน	๓	แห่งในอนาคต	มีการขยายท่าเรือในอนาคต	และยังมีโครงสร้าง

พื้นฐาน	 รวมทั้งทางด่วน	 มอเตอร์เวย์	 นิคมต่างๆ	 และส่วนอุตสาหกรรม	 

นี่คือความพร้อม	มีงบประมาณมากพอสมควรที่จะมาผลักดันโครงการนี้	อันดับ

แรกคือ	ขยายสนามบินอูต่ะเภา	อนัทีส่องคอืขยายมาบตาพดุ	และการขยายแหลม

ฉบัง	และการสร้างเมืองใหม่ที่เอกชนสร้างขึ้น	

	 	 การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมสู่การท่องเที่ยว 

ที่ทันสมัย	 ซึ่งเน้นคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	 จะมีการลงทุนอีกจำานวนมาก	 และ 

จะมีภาคอุตสาหกรรมที่จะมาต่อยอด	 ประมาณ	 ๑๔,๐๐๐	 ล้านเหรียญ	 และ 

ถนนเส้นทางใหม่ๆขึน้มารองรบัอีกประมาณ	๑,๐๐๐	ล้านเหรยีญ	และจะมรีถไฟ

ความเร็วสูงท่ีเชื่อมสนามบิน	 ๓	 แห่ง	 ไม่ว่าจะเป็นดอนเมือง	 สุวรรณภูมิ	 และ 

อู่ตะเภา	ประมาณ	๔,๕๐๐	ล้านเหรียญ	และในที่สุดก็จะมีการสร้างทางคู่ขนาน	

เพราะฉะนั้น	EEC	ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเศษขยะที่พัฒนาแล้วเข้ามา	อยู่ที่ว่าได้มาแล้ว

ไม่คุ้มทุนกับสิ่งท่ีเราเสียไป	 เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะประเทศจีน	

ประเทศจีนมีการเอาอุตสาหกรรมออกไป	 จีนเข้าสู่ยุคใหม่แล้วตอนนี้ต้องการ

คณุภาพ	ถามว่าออกมาดีไม่ด	ีข้ึนอยูก่บัประเทศทีไ่ปรองรบั	สิง่ที	่BOI	ต้องการคอื	
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เศรษฐกิจแบบ	Bio	ชีวภาพ	หุ่นยนต์	เรื่องเกี่ยวกับศูนย์การบินระหว่างประเทศ

ได้ซึ่งเป็นสากลอยู่แล้ว	 แต่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องสุขภาพ	 การแพทย์	 ๔	 อย่างนี้

เป็นสิ่งที่	 EEC	 ต้องการ	 นอกจากนี้	 การสร้างเมืองต่างๆ	 เราจะต้องสร้างแบบ 

สิง่แวดล้อม	เร่ืองการรกัษาพยาบาลกจ็ะเป็นศนูย์กลางในภมูภิาคนี	้การท่องเทีย่ว

ก็จะเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพ	 ไม่เอาแต่ปริมาณ	 และสุดท้ายคือกองทุน 

การพัฒนาชุมชนจะต้องมีให้ทั่วถึง	ถามว่าสำาคัญอย่างไรใน	EEC	ของเรา	อย่าง

ที่เราบอกว่าหนึ่งแถบลงใต้แน่นอนทั้งถนนและทางรถไฟ	 ทั้งสองอันเมื่อมา	 

EEC	 ก็จะสามารถเช่ือมกับระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ	 GMS	 จากทะวาย	 

มากาญจนบุรี	 มากรุงเทพ	 ไปพนมเปญ	 ไปทางโฮจิมินห์	 สามารถเชื่อมออกไป 

ในมหาสมุทรอินเดียได้และมหาสมุทรแปซิฟิกได้	 นอกจากนี้ถ้าหากว่าเส้นทาง

รถไฟเชือ่มจากเมอืงจนี	มาประเทศลาว	เข้าสูป่ระเทศไทย	แล้วถ้าสร้างให้สมบรูณ์

ก็ลงใต้ด้วย	คือเส้นทางเข้ามาเลเซีย	เราจะเห็นว่าเส้นทางใต้เป็นเส้นที่ขาดไม่ได้

สำาหรบัหนึง่แถบตอนใต้ของจีนยคุใหม่	รถไฟตอนใต้กต้็องเชือ่ม	เพราะเช่ือมเสรจ็

แล้วจะเห็นว่าเข้ามาแค่	EEC	เราก็สามารถออกทั้งสองด้านได้	ถ้าเชื่อมลงใต้เรา

จะเห็นว่ามีทางออกทางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกได้	

	 	 ๓.๒	 อ.ไพจิตร	 จิรเรืองกุล	 (อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง

ประเทศไทย)	กล่าวถึงการท่องเท่ียว	เป็นช่องทางทีส่ร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

มากที่สุดเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ	 การท่องเที่ยวอยู่ในหมวดของบริการ	 

ภาพรวมทั้งประเทศจีน	ประชากรกรปัจจุบัน	๑,๔๐๐	ล้านคน	และนักท่องเที่ยว

จีนเริ่มแรกเป็นไต้หวันก่อน	ไต้หวันเข้ามาเมืองไทยเยอะมาก	รองจากญี่ปุ่นและ

ยโุรป	แต่	ณ	วนันีไ้ม่ใช่แล้ว	ตราบใดท่ีจำานวนประชากร	๑,๔๐๐	ล้าน	เพยีงแค่	๑	%	 

ของประชากรจีนออกเที่ยวท่ัวโลกก็มหาศาล	 และประเทศแรกในโลก	 เมื่อจีน 

เปิดประเทศยุคเติง้เสีย่วผงิ	ประเทศจนีเริม่มาเทีย่วประเทศไทยแล้ว	ในสมยันายก 

ม.ร.ว.	คกึฤทธิไ์ด้เปิดความสมัพนัธ์ไทย-จนี	นกัท่องเทีย่วจนีต้องมาเทีย่วประเทศไทย
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และชอบมาโดยตลอด	 เหตุผลเพราะสถานที่เที่ยวที่ไหนถูกและดีก็อยากจะมา	 

และจีนต้องการมา	 EEC	 แถบนี้	 เพื่อต้องการเที่ยวเกาะ	 เพราะจีนมีทะเลก็จริง	 

แต่ที่สวยที่สุดคือเกาะไหหลำา	 ไทยเรามีท้ังฝั่งอันดามัน	 มีภูเก็ต	 และฝั่งอ่าวไทย	

แต่ในความเป็นจริงยังมีอะไรแฝงอยู่	 ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญเปรียบเสมือน 

กับการเอาขยะเข้าบ้าน	 ในปัจจุบันยังแก้ไขไม่หมด	 ใน	 ๑๐	 ล้านคน	 ปีท่ีแล้ว	 

นักท่องเที่ยวจีนเป็นแค่	๓๐	กว่า	%	การท่องเที่ยวของเราจะมีตลาดที่ต่างชาติ 

เข้ามานำาเงินเข้าประเทศ	 และนักท่องเท่ียวไทย	 ๖๐-๗๐	 กว่าล้านคนก็ไปจีน

ไม่น้อย	 จุดที่นักท่องเท่ียวไทยชอบท่ีสุดคือ	 จางเจียเจ้ีย	 จิ่วไจ้โกว	 แต่คนจีนมา

แค่	 ๓	 จุด	 พัทยา	 ภูเก็ต	 สุดท้ายคือเชียงใหม่	 การทำาการตลาดการท่องเที่ยว 

ในประเทศไทยประสบความสำาเร็จมากเพราะเรามีประสบการณ์หลายสิบป	ี 

ในเม่ือเราเป็นเราเป็นอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนมายังประเทศไทย	 เราจะมา

ลดปัญหาที่ยังมีอยู่	เช่น	ทัวร์ศูนย์เหรียญ	

	 แนวทางแก้ไขปัญหาควรเน้นการพัฒนาบุคลากร	 เนื่องจากต้องยอมรับ

ว่าเม่ือ	 ๒๐-๓๐	 ปีที่แล้ว	 นักเรียนในประเทศไทยเราให้เรียนภาษาอังกฤษ 

เป็นหลัก	 แต่ไม่ได้มีความพยายามจะเรียนภาษาจีน	 ทั้งๆที่ชาวจีน	 ลูกหลาน 

คนจีน	มีมากกว่า	30%	แต่ระบบการศกึษาได้เรยีนแต่ภาษาองักฤษ	เพราะฉะนัน้

ถอืว่าเป็นการขาดการพฒันาบคุลากรทีใ่ห้บรกิารนกัท่องเทีย่ว	๑๐	ล้านคนทีก่ำาลงั

จะมาเท่ียวประเทศไทยจำานวนมาก	 ดังนั้นสรุป	 เราควรท่ีจะเร่งสอนภาษาจีน	 

ซึ่งเริ่มมีการส่งไปเรียนจีนแล้ว	 เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมา	 โรงแรม	 พนักงาน

ต้อนรบั	ทัง้หมดพดูจนีไม่เป็น	ดงันัน้	พนกังานต้อนรบันอกจากจะพูดภาษาองักฤษ

ได้แล้ว	ต้องพูดภาษาจีนได้	

	 สรุปแล้ว	 ไทยจะต้องพัฒนาทุกๆด้านให้แก่บุคลากร	 หากมัคคุเทศก์ 

ซึ่งเปรียบดังทูตวัฒนธรรมไทยเราท่ีจะต้อนรับจีนยังขาดการพัฒนาคุณภาพ 
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อย่างมาก	ในสองปีที่ผ่านมาเป็นอาจารย์สอนมัคคุเทศก์จีนให้กับคนไทย	และได้

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกหลานชาวจีนที่อยู่เมืองไทยทางภาคเหนือ	 ผลิตออก

มาแล้ว	๒๐,๐๐๐	คน	ระบบมัคคุเทศก์ไม่ได้รับเงินเดือน	เลยทำาให้บุคคลเหล่านี้

ไม่ได้รับการพัฒนา	และบริการนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่	นักท่องเที่ยวจีนเกิน	

๗๐	%	มากับกรุ๊ปทัวร์เป็นคณะ	ไม่ใช่มากันเอง	จึงมีความต้องการบุคลากรอย่าง

ยิ่งยวดที่จะพัฒนาในด้านนี้	

	 	 ๓.๓	 นายหมิงต้าจวิน	 (หัวหน้าสำานักข่าวซินหัวประจำาประเทศไทย)	

กล่าวว่าผู้สื่อข่าวจำาเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้	 ในแวดวงเศรษฐกิจการค้ามีความ

สนใจต่อ	EEC	มีเพื่อนถามอยู่เสมอว่า	EEC	คืออะไร?	ก็จะตอบว่า	ประการแรก	

คือ	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 เพื่อให้ได้มาซึ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในทาง

กายภาพ	ไม่ว่าจะสนามบิน	การท่าเรือ	รถไฟความเร็วสูง	หรือเป็นถนน	ประการ 

ที่สอง	 กำาหนดในพื้นที่สามจังหวัดของภาคตะวันออก	 ก็เพ่ือท่ีจะส่งเสริม 

การลงทุนด้วยสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน	 เมื่อนักธุรกิจฟังคำาตอบ 

สองประการนี้ก็เข้าใจได้ทันที	

	 จากการศึกษาธุรกิจของจีนก็จะพบว่าเศรษฐกิจของจีนใน	 ๓๐-๔๐	 ปี 

ที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะการเปิดและการปฏิรูปประเทศ	 การพัฒนาก็เป็นส่วนหน่ึง 

ของการได้ประโยชน์การเปิดประเทศและการปฏิรูป	 โดยเฉพาะการสร้าง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ในการดึงดูดคนต่างชาติ 

ให้เข้ามาลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ประการทีส่อง	นโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

ส่งเสริม	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมนั้น	 หรือเศรษฐกิจพิเศษ 

นัน้เป็นเหมอืนเขตทดลองการดำาเนนินโยบายของจีน	เพราะฉะนัน้เขตเศรษฐกจิ

พิเศษก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน	 สำาหรับนักธุรกิจ

สามารถที่จะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีน	 แต่สำาหรับการลงทุนนั้น
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คืออะไร	นายหมิงต้าจวินมีโอกาสพบปะนักธุรกิจของไทยที่เข้าไปลงทุนที่ซัวเถา

ของประเทศจนี	เมือ่	๒๐	ปีทีแ่ล้ว	ใช้เงนิ	๑	ล้านหยวน	ไปเช่าไปซือ้ทีแ่ปลงหนึง่ซึง่	

๒๐	ปีผ่านไป	ปัจจุบันมูลค่าของที่เป็น	๑	พันล้านหยวน	อันนี้พูดถึงผลประโยชน์

แรกทางด้านเศรษฐกจิ	แต่ผลประโยชน์ด้านสงัคมและวฒันธรรมในเขตเศรษฐกจิ

พิเศษนั้นก็มีมากเช่นเดียวกัน	

	 ขณะเดียวกันก็ทราบดีว่าระบบการปกครองระหว่างไทยกับจีนมีความ

แตกต่างกัน	รวมไปถึงนโยบาย	กลไกก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน	การพัฒนา

โครงการ	EEC	นัน้	ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไปศกึษาดงูานทีเ่ขตเศรษฐกจิ

ของจีน	สามารถทีจ่ะเรยีนรูผ้ลสำาเรจ็	ความล้มเหลว	และบทเรยีนของการพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	 สามารถที่จะไปเรียนรู้ระบบการบริหารของจีน	 

ซึง่คงทราบดว่ีาการบรหิารของจนีจะเน้นกรรมสทิธิเ์ป็นส่วนรวม	ซึง่มข้ีอได้เปรยีบ	

ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำากัดอยู่	 มีการถกเถียงถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ 

ของระบบสิทธิส่วนรวมกับสิทธิส่วนบุคคลของไทย	 การพัฒนาเศรษฐกิจจีน 

จากประสบการณ์หลายสิบปีท่ีผ่านมาก็เห็นข้อได้เปรียบของกรรมสิทธิ์ส่วนรวม	 

ในระบบเศรษฐกิจของจีนจะเน้นกรรมสิทธิ์ที่เป็นส่วนรวม	 วางแผนตั้งแต่ส่วน

กลางต่างๆ	 ซึ่งมีท้ังประสบความสำาเร็จและล้มเหลวเช่นกัน	 ถ้าการตัดสินใจ 

ในนโยบายผิดพลาดก็จะประสบความล้มเหลว	 แต่การตัดสินใจถูกต้องและ

ประสบความสำาเร็จอย่างใหญ่หลวง	 แต่สถานการณ์แบบนี้แตกต่างจาก

ประเทศไทย	 ซึ่งประเทศไทยประสบความล้มเหลมไม่ได้	 ถ้าตัดสินนโยบาย 

ผดิพลาดเกิดล้มเหลว	ซึง่รฐับาลกอ็ยูย่าก	แต่สำาหรบัจีนนัน้กจ็ะปรบัปรุงนโยบาย

ให้ดำาเนินต่อไปได้	

	 ประเด็นความสัมพันธ์ไทย-จีน	 ในทางด้านเศรษฐกิจ	 การค้าระหว่าง 

ไทย-จีนนั้น	อยู่ที่	๗๐,๐๐๐	ล้านเหรียญสหรัฐ	จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำาคัญของ
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ประเทศไทย	 มีนักท่องเท่ียวจีนมาท่ีประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง	 ตัวเลข 

การค้าและนักท่องเที่ยวก็แสดงให้เห็นว่ากำาลังดูดี	 แต่ว่าตัวเลขของการลงทุน	 

มีการสะสมการลงทุนจีนในไทยมีแค่	๓๐,๐๐๐	ล้านเหรียญสหรัฐ	ในขณะที่จีน 

มี	GDP	อันดับ	๒	ของโลก	เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย	แต่การ 

ลงทุนเป็นอันดับห้าของประเทศไทย	 ซึ่งตัวเลขนี้ไม่สอดคล้องกับสถานภาพ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน	จากการพูดคุยกับนักธุรกิจของจีน	รวมถึงปัญหา

ของประเทศไทย	นกัธรุกจิจนีทุกคนบอกว่านโยบายส่งเสรมิทางลงทนุ	สงัคมไทย	

ประชาชนชาวไทย	รวมไปถึงดนิ	ฟ้า	อากาศ	ภมูปิระเทศ	การคมนาคม	ดีทกุอย่าง	

แต่ก็มีปัญหาหลายประการ	กับความเข้าใจต่อนโยบายและขั้นตอนในการลงทุน	

การซื้อที่โรงงานนั้นยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย	 และในเมื่อมีอุปสรรคอยู่ก็ต้องการ 

มีหน่วยงานที่ประสานงานแก้ไขปัญหา	 ในแง่ของวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน	 

จะมคีวามคล้ายคลงึกนั	แต่การทีจ่นีดำาเนนิการวธิกีารบริหารก็มปัีญหาอปุสรรค

ไม่น้อย	 เพราะฉะนั้นนักธุรกิจจีนก็จะเอาโครงการมา	 และพร้อมที่จะลงทุน	 

แต่ข้ันตอนที่ซับซ้อน	 บางคนท้อและชะงักกลางคัน	 เพราะฉะนั้นหน่วยงาน 

ภาครัฐ	และสื่อมวลชนก็สามารถมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล	

	 	 ๓.๔	 การประชุมโต๊ะกลม	 (Round	Table)	ประเด็น	Connectivity	

ในกลุ่มที่เป็น	 connectivity	 คำาๆ	 นี้มีความหมายเป็นนัยๆ	 การเชื่อมโยงไม่ใช่

แค่เส้นทางที่ไปมาหากัน	 แต่การเชื่อมโยงที่ทำาให้เกิดการประสานสอดคล้อง	 

ซึ่งมีความจำาเป็นและสำาคัญ	 ในทางทหารเรียกว่าการประสานสอดคล้อง	 

เพราะว่าเวลาปฏิบัติจะใช้เวลาเดียวกัน	ดังนั้น	 connectivity	จึงไม่ใช่จะพูดว่า

เน้นการส่งสินค้าและมีเส้นทางในการเดินทางไปมาหาสู่กัน	แต่ความคิดร่วมกัน 

ในการเห็นกระแสสิ่งที่เกิดขี้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ในขณะ	 เดียวกันเราก็มี 

ความฝันใกล้เคยีงกนั	(แม้จะฝันกนัคนละภาษา)	ในการประชมุโต๊ะกลมกลุ่มแรก

มีผู้แทนจากสภาพัฒน์	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กระทรวงพาณิชย์	หอการค้า
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จังหวัดชลบุรี	 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ	 อบจ.จังหวัดระยอง	 และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 ผู้ร่วมอภิปรายมีทั้งนักวิชาการ	 และผู้ปฏิบัติ	 จึงเชื่อมั่นว่า

จะมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก	 สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยง 

ในด้านทางกายภาพ	 และบุคลากร	 ยังต้องพัฒนาอีกมาก	 โชคดีที่ว่าหน่วยการ

ด้านการวิจัยของจีนได้เสนอว่าให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยร่วมกัน	 และศูนย์

ศึกษายุทธศาสตร์ไทย-จีนจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้กับรัฐบาลว่า	เวทีไหน	เรื่องอะไร	 

มปัีญหาอะไร	และจะต้องการเข้าไปมส่ีวนร่วม	เข้าใจว่าเร่ืองการแบ่งอำานาจหน้าที่

ในประเทศไทยมีปัญหาเกือบทุกที่	การถ่ายโอนหน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับส่วน

ท้องถิน่มปัีญหาพอสมควร	ส่วนนโยบาย	EEC	ซึง่ประชาชนห่วงปัญหาสิง่แวดล้อม	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห่วงการแก้ปัญหาเร่ืองปัญหาจำานวนประชากรและ

การจัดการขยะ	 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย	 ในขณะเดียวกันส่ิงท่ีอยากเพ่ิม

เตมิคือ	ขยะคือทอง	ขยะคอืสิง่ทีท้ิ่งกค็งต้องบอกว่าทิง้อะไรมา	เราจะรบัเป็นขยะ	

หรอืเราจะรบั	know-how	ทีพ่ฒันาขยะ	แล้วเราจะทำาให้ขยะเป็นทองได้อย่างไร	

ที่ไม่เกิดผลเสียเชิงมลภาวะ	ตรงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยงานวิจัยเท่านั้น	EEC	ไม่ใช่เรื่อง

ใหม่	หลายเรื่องทำามานานแล้ว	บางเรื่องจำาเป็นจะต้องเริ่มทำา	สิ่งที่จะต้องทำาคือ

การเชื่อมโยงและกลไกของการเชื่อมโยง	

	 	 ๓.๔	 การประชมุโต๊ะกลม	(Round	Table)	ประเด็น	Soft	Power	and	

Cultural	Exchange	การแลกเปลีย่นเชิงวัฒนธรรมเป็นแนวโน้มสำาคญั	ไม่ใช่เรือ่ง

ของวถิ	ีแต่จะเป็นเรือ่งของแนวคดิ	เพราะฉะนัน้พลงัความคดิตรงนี	้เข้าใจว่าเวลา

พูดถึง	 soft	 power	 ก็จะนึกถึงวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงาม	 ที่น่าสนใจนโยบายต่าง

ประเทศที่จะส่งออกวัฒนธรรม	แล้วจะส่งอะไรถึงจะมีคุณค่า	ก็คือการส่งคุณค่า

ของชาติไป	เราได้รวบรวบ	ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมที่มีอยู่	นอกจากนี้เรายัง

มีสิ่งที่เป็นจุดเด่นของไทยที่มีมานาน	ผ้า	สปา	ครัว	ฯลฯ	ข้อสำาคัญคือ	ถ้าเรามอง

ครวัว่ามอมแมม	กจ็ะต้องเปลีย่นทศันคตขิองครวัไทยแปลว่าอะไร	ศลิปะแบบไหน	
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มองผ้าไหมไทยมีลักษณะเฉพาะ	และสปาไทยเรามองอย่างไร	มีทัศนคติอันหนึ่ง	

คนในประเทศจีนมองเรื่องห้องนำ้า	 ก็ประกาศว่าจะปฏิวัติห้องนำ้า	 เอาเพียงแค่นี้

ก็จะมสีิง่บางอย่างทีไ่ปกระแทกทศันคติ	เพือ่ให้เหน็ว่าจะไม่มีสิง่นี	้คนมองในทางทีด่ี 

ซึ่งต้องใช้อะไรอีกหลายอย่าง	 เช่น	 เรื่องเพศสภาพ	 คนมองว่าท่ีจะมาดูกะเทย	 

จะทำาอย่างไรว่าให้เรื่องเพศสภาพเป็นเรื่องเสมอภาค	 และนำาเสนอสิ่งที่มีคุณค่า 

ไปได้	 แทนท่ีจะมองในเรื่องไม่อยากเห็น	 ไม่เพียงแต่การยกเครื่องมาตรฐาน	 

ยกเครื่ององค์กรภายใน	แต่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา	ทางกลุ่มได้มีการเสนอ

หลายเรื่อง	 โดยเฉพาะเรื่องการจะใช้พลังทางด้านวัฒนธรรมออกไปเผยแพร ่

สู่สายตาชาวโลก

	 ๔.	 ข้อคิดท่ีได้จากการสัมมนา	 “โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่อง

เที่ยวและโครงการ	 EEC	 ของไทย:	 มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน”	

ประกอบด้วย

	 	 ๔.๑	 ประเทศจีนมีความพร้อมในเรื่อง	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	และ

นำาเสนอในลักษณะข้อริเริ่มที่ต้องอาศัยการร่วมปรึกษาหารือกัน	ร่วมสร้างสรรค์

กัน	และร่วมแบ่งปันกนั	รวมทัง้แนวความคดิของจนีเน้นความร่วมมอืในลกัษณะ

ของ	“หุน้ส่วน”	ฉะนัน้	โครงการ	EEC	ของไทยสามารถเชือ่มโยงกับหนึง่แถบหนึง่

เส้นทางของจนีโดยพืน้ฐานของความเป็นหุ้นส่วนและการแบ่งปัน	โดยจำาเป็นต้อง

มีการศึกษากลไกในการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	

	 	 ๔.๒	 ประเทศไทยมโีอกาสและความท้าทายในธรุกจิการท่องเทีย่วและ

โครงการ	EEC	ของไทย	ความสำาเรจ็ของโครงการ	EEC	จะนำาประโยชน์และมลูค่า

การลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ประเทศจีนมีตัวอย่าง

ของความสำาเรจ็ในการพฒันาจากการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ	

ซึง่ไทยสามารถเรยีนรูแ้ละสร้างกลไกในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการพัฒนาพืน้ที่
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เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน	

	 บทสรุป	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสัมมนาโอกาสและความท้าทาย

ในธุรกิจการท่องเที่ยวและโครงการ	 EEC	 ของไทย:	 มุมมองของภาคธุรกิจและ

นักลงทุนจีน	ควรมีการพัฒนากลไกทางวิชาการ	โดยเฉพาะคลังสมองที่มุ่งศึกษา	

ค้นคว้า	วจิยัการเชือ่มโยงระหว่างโครงการ	EEC	กบั	“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”ของ

จีน	และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยของหน่วยงานจากประเทศจีนเพื่อศึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำาเร็จของการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ

จีนกับแนวทางการพัฒนาโครงการ	EEC	เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกัน

อย่างยั่งยืน

************************************

สรุปรายงานโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ศิริลักษม์	ตันตยกุล
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สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๓ (พิเศษ) / ๒๕๖๑ 

เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีน
และความหมายทางสากล” 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
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 ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา	 เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 

“เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”	 และส่งเสริม 

ความรู ้ความเข้าใจระหว่างจีน-ไทย	 โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	 

ณ	 กรุงเทพฯ	 ได้ร่วมมือกับศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

แห่งประเทศจีน	 และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 สำานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	จัดงานบรรยายและสัมมนาวิชาการในวันเสาร์ที่	๒๔	มีนาคม	

๒๕๖๑

 ๒. รูปแบบการสัมมนา

	 	 ๒.๑	 ท่านหลานซู่หง	 อุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีน

ประจำาประเทศไทย	 ผู้อำานวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนกรุงเทพฯ	 

ได้แนะนำาประวัติท่านศาสตราจารย์	 จาง	 หวุยหวุยซ่ึงเคยทำาหน้าที่เป็นล่าม

ให้ท่านเติ้งเสี่ยวผิง	 และผู้นำาระดับประเทศของจีนอีกหลายท่านในช่วงกลาง

ทศวรรษที่	๑๙๘๐	และไปศึกษาจากประเทศต่างๆ	กว่า	๑๐๐	ประเทศทั่วโลก	

ผลงานของศาสตราจารย์จางหวยุหวุยนัน้ส่งผลกระทบกบัสังคมอย่างใหญ่หลวง	

และเมื่อเดือนกันยายน	๒๕๕๔	ท่านสีจิ้นผิง	 ได้มอบหนังสือเรื่อง	 The	 China	

Wave	 ของศาสตราจารย์	 จางหวุยหวุย	 ให้กับนายโรเบิร์ต	 โซลลิค	 (Robert	

Zoellick)	 ประธานธนาคารโลก	 และหนังสือเล่มนี้ยังได้รับการแปลเป็นภาษา

อังกฤษ	 ภาษาอาหรับและตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายประเทศทั่วโลก	 จากนั้นได้

เรียนเชิญศาสตราจารย์	 จางหวุยหวุย	 ผู้อำานวยการศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัย

ฟู่ตั้น	 กรรมการสภาคลังสมองระดับสูงแห่งประเทศจีน	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ

เรื่อง	“เส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนและความหมายทางสากล”	

	 	 ๒.๒	 พันเอก	ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล	ได้เรียนเชิญพลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	บรรยายพิเศษเรื่อง	“มุมมองของไทย

ต่อการพัฒนาของจีน”
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	 	 ๒.๓	 การอภิปรายร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ฟัง	 

ของศาสตราจารย์จางหวุยหวุย	 พลเอก	 สุรสิทธิ์	 ถนัดทาง	 และศาสตราจารย ์

จาง	 ซีเจ้ิน	 (ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 มหาวิทยาลัย

ปักกิ่ง	ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้าโครงการจีนศึกษา	วิทยาลัยนานาชาติปรีดี	 

พนมยงค์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	 โดยมีพันเอก	 ดร.	 ไชยสิทธิ์	 ตันตยกุล	 

รองผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	เป็นผู้ดำาเนินรายการ	

	 	 ๒.๔	 การบรรยายมล่ีามแปลแบบฉบัพลันตลอดการสมัมนา	ผู้บรรยาย

และผู้ฟังมีเครื่องมือการฟังล่ามแปลฉับพลัน

 ๓. เนื้อหาสาระที่สำาคัญของการบรรยาย

	 	 ๓.๑	 ท่านหลานซูห่ง	อปุทตูทีป่รกึษาฝ่ายวฒันธรรมสถานทูตจนีประจำา 

ประเทศไทย	 ผู้อำานวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนกรุงเทพ	 ฯ	 ได้กล่าว 

เปิดงานและแนะนำาแขกผู ้มีเกียรติในงาน	 ได้แก่	 รองผู ้อำานวยการประจำา 

ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี	ณ	กรงุเทพฯ	คณุสมยศ	เลศิลำายอง	นายกเทศมนตรี

เมืองเบตง	 จังหวัดยะลา	ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีน	 

คุณกำาพล	 เศรษฐภักดี	 นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน	 คุณบุญยงค์	 

ยงเจริญรัตน์	 ประธานสมาคมนักธุรกิจปักกิ่งประจำาประเทศไทย	 คุณไช่	 

หยงจวง	 นอกจากนัน้กย็งัมผีูเ้ชีย่วชาญ	นกัวชิาการจากมหาวทิยาลัยหลายท่าน	

เช่น	 ดร.ประพิณ	 มโนมัยพิบูลย์	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดร.พิชัย	 

จนัสภุรณิ	จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศาสตรจารย์	จางซเีจิน้	จากมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์วทิวสั	ผูอ้ำานวยการศนูย์จีนศกึษา	มหาวทิยาลัยมหิดล	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุดารัตน์	บรรเทากุล	จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย	นอกจากน้ัน	ก็เป็นวิทยากรของเราคุณจางหวุยหวุย	 ผู้อำานวยการ

สถาบนัจีนศึกษา	มหาวทิยาลยัฟูต่ัน้	และคณะกรรมการคลงัปัญญาชัน้สงูแห่งชาติ

ประเทศจีน	และผูอ้ำานวยการศนูย์ยทุธศาสตร์ไทย-จนี	พลเอก	สรุสทิธิ	์ถนดัทาง	และ 
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ผูม้เีกยีรตท้ัิงนกัวชิาการจากจฬุาฯ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยภาษา

และวฒันธรรมปักกิง่วทิยาเขตกรงุเทพฯ	วทิยาลยัปัญญาภิวฒัน์	และมหาวทิยาลยั

ราชภัฎนครสวรรค์	ฯลฯ

	 	 	 แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน	 เม่ือวันก่อนท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ทั่วประเทศจีนและที่ประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศจีนครั้งที่	 13	 

ได้ปิดฉากลงสดๆร้อนๆ	 เป็นการประชุมที่มีความสำาคัญ	 เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่จีน 

ยุคใหม่	 เราจะมาเข้าใจหรือเรียนรู้เส้นทางอย่างวิถีจีนอย่างไร	 เราได้รับเกียรติ

จากศาสตราจารย์จาง	 หวุยหวุย	 ผู้อำานวยการสถาบันจีนศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ฟู่ตั้น	 คณะกรรมการคลังปัญญาชั้นสูงแห่งชาติ	 ซึ่งท่านได้เคยเขียนบทความ 

ที่สำาคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจจีน	 โมเดลการพัฒนาแบบ

จีนนิยมที่เทียบเคียงกับระบอบการปกครองต่าง	 ๆ	 นโยบายต่างประเทศและ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแผ่นดนิใหญ่กับไต้หวนั	โดยอธบิายแนวคดิท้ังภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ	มผีลงานทีไ่ด้รบัการตอบรบัทางสงัคมอย่างด	ีซึง่วนันีท่้านจะพดูถงึ

ความหมายของจีนในสากลที่จะมาบรรยายกับเรา	และได้รับเกียรติจาก	พลเอก	 

สุรสิทธิ์	ถนัดทาง	ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ซึ่งท่านจะมาพูดถึง

มมุมองของสงัคมไทยต่อการพฒันาของประเทศจนี	โดยตอนท้ายของการสมัมนา

ในวนันี	้นกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญหลายท่านจะร่วมกันเสวนาในมมุมองของไทย 

ต่อการพัฒนาของประเทศจีน	 ในแง่ของคลังปัญญาของไทย	ต่อไปขอเรียนเชิญ

คุณจาง	 หวุยหวุย	 วิทยากรท่านแรกขึ้นบรรยายในหัวข้อเส้นทางการพัฒนา 

ของจีนและความหมายของสากล

	 	 ๓.๒	 ศาสตราจารย์จาง	หวยุหวยุได้กล่าวขอขอบคณุท่านผูอ้ำานวยการ	

คุณหลานซูห่ง	และผูม้เีกยีรตทิกุท่าน	ขอขอบคณุทกุท่านเป็นอย่างยิง่ทีส่ละเวลา

มาฟังสัมมนาของเราในวันนี้	 ซึ่งการสัมมนาวันนี้เป็นผลจากการวิจัยในเรื่องวิถ ี
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การพัฒนาของจีน	 และจะมาขอร่วมแชร์ความเข้าใจของข้าพเจ้า	 ซึ่งระหว่าง

บรรยายหากมีคำาถามก็สามารถที่จะถามได้ทุกเวลาทุกเมื่อ	

	 	 	 นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี	 ๑๙๘๓	 เมื่อ

ประมาณ	๓๕	 ปีทีแ่ล้วตอนนัน้รูสึ้กว่ามาประเทศไทย	 ข้าพเจ้ารู้สึกตะลึง	 เพราะว่า

ข้าพเจ้ามาจากเซี่ยงไฮ้	เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน	ตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึก

ว่ากรงุเทพฯน่าจะนำาการพฒันาเซีย่งไฮ้เกอืบ	๒๐	ปี	ได้เหน็ทางด่วนเป็นคร้ังแรก	

เห็นซุปเปอร์มาเก็ตครั้งแรก	ครั้งแรกที่เห็นสนามบินที่สร้างอย่างสวยงาม	สนาม

บนิดอนเมอืงเหน็ร้านต่างๆท่ีสามารถเปิดถึงกลางคนืสามทุม่	และยงัสามารถเปิด

ต่อไป	ซึง่สภาพเหล่าน้ีไม่ปรากฏในประเทศจนี	และเราคดิว่า	หลงัจากท่ีมกีารเปิด 

ประเทศในปี	 ๑๙๗๘	 ซึ่งข้าพเจ้ามาประเทศไทยในปี	 ๑๙๘๓	ท่านเต้ิงเสี่ยวผิง

ได้มาเยือนไทยเป็นครั้งประวัติศาสตร์	ทั้งประเทศไทย	สิงคโปร์	 มาเลเซีย	และ

ญี่ปุ่น	 ซึ่งตอนนั้นท่านเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่ารู้สึกตะลึงเหมือนกัน	 ไม่นึกว่าประเทศ

จนีหลงัจากได้ผ่านความวุ่นวาย	 ช่วงการปฏวิตัวิฒันธรรม	ประเทศต่าง	ๆ	รอบด้าน

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 เลยเกิดแรงบัลดาลใจให้ท่านเติ้งเสี่ยวผิงต้องการที่จะ 

พัฒนาประเทศจีนให้รวดเร็วนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ของประเทศในรอบด้านเราอยากจะบอกว่าปีนี้ครบรอบ	 ๔๐	 ปีที่เปิดประเทศ

และการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีน	 ถือว่ามีผลสำาเร็จเรียกว่าพลิกฟ้าดิน	

โดยจะพูดถึงผลการวิจัยของตัวข้าพเจ้า	 เราบอกว่าความหมายของการพัฒนา

ของจีนที่มีต่อทั่วโลก	

	 	 	 ภูมิหลังของประเทศจีน	 ย้อนไปดูประวัติศาสตร์	 เมื่อประมาณ 

สองพันปีก่อน	 ประเทศจีนเป็นประเทศชั้นนำาของโลกก็มีความเจริญก้าวหน้า

มากกว่าประเทศตะวันตกราชวงศ์หมิงในช่วงศตวรรษที่	 ๑๕	 เรือที่เจิ้งเหอเดิน

ทางสำารวจโลกมขีนาดใหญ่กว่าเรือของโคลมับัส	นัน่หมายถงึกำาลงัของประเทศจนี
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ใหญ่กว่าประเทศใดๆ	ในโลก	ตอนนั้นก็ไม่เคยมีการสร้างอาณานิคมที่จะใช้กำาลัง

ทหารไปบกุ	ประเทศจนีมคีวามเจรญิก้าวหน้าและสนัติ	ในเรือ่งของวฒันธรรมเป็น

สิ่งที่นำาเหมือนกันในช่วงยุคต้น	 ประเทศจีนเริ่มประดิษฐ์เทคโนโลยีในการพิมพ	์ 

เรามีตำาราหย่งเล่อ	เป็นชื่อตำาราสารานุกรมกว่า	๒๐,๐๐๐	เล่ม	ตอนนั้นไม่มีการ

พิมพ์	 ใช้เขียนทั้งหมด	ขณะที่พระเจ้าเฮนรี่	 กษัตริย์ของอังกฤษมีหนังสือนี้เพียง	

๕	เล่ม	มีความเหลื่อมลำ้าทางวิทยาการที่ห่างกันมาก

	 	 	 วอแตร์	 นักปรัชญาแห่งฝรั่งเศสก็บอกว่าประเทศจีนเป็นชาต ิ

ที่สุดยอด	 งดงาม	 อลังการ	 และประชากรมากที่สุด	 ซึ่งในยุคของวอแตร์ก็เป็น

ช่วงต้นของราชวงศ์ชิง	 เป็นช่วงที่มีความเฟื่องฟูมากท่ีสุดและเป็นประเทศท่ีมี

ความเป็นปึกแผ่น	เจริญเฟ่ืองฟ	ูส่วนยโุรปกย็งัเป็นประเทศทีม่สีงครามกลางเมอืง	

สงครามระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	มากมาย	ในยคุนัน้ประเทศจนีเป็นเมอืงทีเ่รยีกว่า	 

“Secular”	คือรัฐกับศาสนาแยกจากกัน	ขณะที่ยุโรปมีความผสมผสานกันและ

เป็นรูปแบบการปกครองท่ียุโรปนำาไปศึกษา	 ขุนนางก็มีการสอบซึ่งใครสอบได้

สูงสุดก็รับราชการในระดับสูง	 ซึ่งยุโรปไม่มี	 เป็นอะไรที่ปฏิวัติความรู้ของยุโรป	 

แต่ว่าเนื่องจากสาเหตุต่างๆที่ประเทศจีนสู่ความถดถอยลง	 เพราะเมื่อก่อน

ประเทศจีนเป็นประเทศชั้นนำาของโลกอันดับหน่ึง	 ตอนหลังทำาไมถดถอย	 

ทางยุโรปมีสงครามกลางเมืองมากมาย	 ๓๐๐	 กว่าประเทศจนลดลงเหลือ	 

๓๐	 กว่าประเทศ	 คือ	 เรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี	 เร่ืองดีอาจจะไม่ใช่ดีโดยตรง	 

บางประเทศเกดิจากสงครามและความสามารถในจดัการ	ความสามารถทางการ

ทหารแข็งแกร่ง	

	 	 	 ประเทศจนีเป็นผูป้ระดษิฐ์ดนิประสวิ	 เดีย๋วนีใ้ช้เป็นเรือ่งสนัตแิล้ว	 

วันตรุษจีนเราจุดประทัดจุดพลุกัน	 แต่ยุโรปนำาไปใช้เร่ืองการทหารของการสู้รบ	

และสดุท้ายประเทศต่างๆกเ็ริม่มาบุกจนีเกดิสงครามฝ่ิน	องักฤษชนะประเทศจนี	 
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และมกีารลงนามในสนธสิญัญาทีไ่ม่เป็นธรรมกบัประเทศจนีนบัพันฉบบั	ประเทศจนี 

ก็เหมือนถูกแยก	 นี่คือปี	 ๑๙๐๐	 เกิดขบวนการอี้เหอถวน	 มีพันธมิตรแปด

ประเทศที่จะยึดกรุงปักก่ิง	 หลังจากนั้นก็มีการฟื้นฟูประเทศจีน	 จะทำาอย่างไร

ให้ชาติพันธุ์นี้แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่	ปัจจุบันเรายอมรับ	ดร.ซุนยัดเซ็น	ผู้สถาปนา

ประเทศจีนยุคใหม่	ถือว่าเป็นบิดาแห่งจีนยุคใหม่ที่โค่นราชวงศ์ชิง	แต่ก็มีปัญหา 

ที่ยกเอาประชาธิปไตยแบบพรรคการเมืองหลายพรรคมาในประเทศจีน	 

เลยเกิดปัญหาของการแบ่งแยกกันและขุนนาง	 จอมพลต่างๆ	 แบ่งแยกพื้นที ่

ทุกทาง	 กองทัพและขุนศึกต่างๆก็มีเบื้องหลังเป็นยุโรป	 เช่น	 รัสเซีย	 อังกฤษ	 

ก็เกิดสงครามกลางเมืองเกิดข้ึนในประเทศจีน	 เราเคยเอารูปแบบของอเมริกา

มาใช้ในประเทศก็ประสบความล้มเหลว	 และผู้ที่สามารถทำาให้ประเทศจีน 

ฟื้นฟูขึ้นมาก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 มีผู้นำาหลักสามท่าน	 คือ	 เหมาเจ๋อตง	 

เติ้งเสี่ยวผิง	และสีจิ้นผิง	

	 	 	 เหมาเจ๋อตง	ปี	๑๙๓๕	ตอนน้ันมสีงครามกลางเมอืงระหว่างพรรค

คอมมวินสิต์จนีและจนีคณะชาตขิองเจยีงไคเช็ค	เลยมกีระบวนการ	long	march	

ทีพ่รรคคอมมวินสิต์จีนต้องนำาทพัเดนิทางไปทีส่่านซ	ีและเพือ่สร้างเป็นฐานทีม่ัน่ 

สู้กับกองทัพญี่ปุ่น	 เหมาเจ๋อตงมีกองกำาลังแค่	๘,๐๐๐	คน	แต่มีความเชื่อว่าจะ

สามารถชนะกับมหาอำานาจญี่ปุ่นได้	 คำาพูดคำาหนึ่งที่คนจีนรู้สึกภูมิใจ	 ชาวจีน 

เรามี	spirit	มีความพร้อมที่จะสู้กับตัวเองขึ้นมา	และมีขีดความสามารถที่จะขึ้น

มาเป็นประเทศชั้นนำาของโลกได้อีกครั้งหนึ่ง	 เราต้องเชื่อมั่นว่าอีก	 ๑๔	 ปีถัดไป	

ญีปุ่น่แพ้และจนีคณะชาตกิแ็พ้เหมอืนกนั	หนไีปอยูท่ี่ไต้หวนั	ในปี	๑๙๔๘	กองทัพ

ของพรรคคอมมวินิสต์จนีสามารถปลดปล่อยพืน้ทีท่างเหนอืของแม่นำา้แยงซเีกยีง	

เหมาเจ๋อตงบอกว่าเราจะต้องปลดปล่อยทุกแห่ง	 ปี	 ๑๙๔๙	 ก็ข้ามแม่นำ้าแยงซี

เกียงและปลดปล่อยทางเหนือ	 และย้อนมองประเทศจีนท่ีสร้างประเทศอย่าง

เป็นปึกแผ่นเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างมาก	 มิฉะนั้นก็จะเหมือนกับเกาหลีเหนือกับ
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เกาหลใีต้ทีไ่ม่สามารถฟ้ืนฟ	ูเฟ่ืองฟกูลบัมาได้อย่างแท้จรงิ	เพราะยงัเป็นประเทศ

ที่ยังแตกแยกอยู่

	 	 	 ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตทิีเ่คยเป็นล่ามองักฤษให้ท่านเต้ิงเส่ียวผิง	วนัที่	 

๑๕	 สิงหาคม	 ในปี	 ๑๙๘๕	 ท่านได้พบกับประธานาธิบดีมูกาเบแห่งซิมบับเว	 

ซึ่งเป็นผู้นำาฝ่ายซ้าย	 เขาเชื่อว่าการขับเคลื่อนปฏิรูปในประเทศอาจจะทำาให้

ประเทศจีนกลายเป็นประเทศทนุนยิมไป	เลยรูส้กึเป็นห่วงกม็าคยุกบัเติง้เสีย่วผงิ

ท่านเติง้เส่ียวผงิก็บอกว่าเราเป็นประเทศสงัคมนยิมเหมอืนเดมิ	คอืเป็นสงัคมนยิม

แบบจีนนิยม	 เป็นแนวทางสุดท้ายท่ีจีนประสบความสำาเร็จ	 ท่านใช้คำาพูดของ 

นักคอมมิวนิสต์จีน	หรือใช้คำาพูดทางสังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ว่า	ประเทศจีน

จะไม่เป็นประเทศทุนนิยมอย่างแน่นอน	 อย่างแรกเรามีพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง	 เป็นประเทศที่มีพลังทางการเมืองที่สามารถ 

เป็นตวัแทนของผลประโยชน์ของประเทศทัง้หมด	และเราเป็นสนิทรพัย์ส่วนรวม

เป็นหลัก	 แต่ก็ต้องปรับตัวเป็นนักปฏิรูป	 รูปแบบอาจจะมีหลากหลายข้ึน	 เรารู้

ว่าประเทศจีนนั้น	 ที่ดินเป็นของรัฐ	 แต่สิทธิ์ในการใช้เป็นระบบกลไกการตลาด	

นี่เป็นสิ่งที่ต้องแยกชัดเจนปัจจุบัน	 เราเป็นประเทศที่รำ่ารวยหรือว่าถือครอง

สินทรัพย์	 ๙๐	%	ของคนจีนถือครองทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์	 นี่เป็นการ

ปฏิรูปทรัพย์สิน	 มูกาเบรู้สึกว่ายังน่าจะมีความเส่ียง	 อาจจะกลายเป็นทุนนิยม

ไปเขาบอกว่าเพื่อนในโลกที่สามก็ยังคาดหวังว่าประเทศจีนยังคงเป็นประเทศ

สังคมนิยมต่อไป	 ตอนนั้นเติ้งเส่ียวผิงรู้สึกโมโหเล็กน้อย	 บอกว่าเรายังมีจักรกล

ของประเทศที่สำาคัญ	คือ	กองทัพ	ถ้าหากว่าทิศทางสังคมนิยมเกิดการเบี่ยงเบน

ทิศทาง	 เราสามารถปรับคืนเส้นทางได้	 เราจะทำาอย่างไรให้ประเทศสังคมนิยม

จะปกป้องความเป็นประเทศจีน	 ความเป็นเอกราช	 เราสามารถจะบอก	 No	 

กับอเมริกาได้	 มิฉะนั้นเราไม่สามารถมีจีนในยุคนี้	 และมีเรื่องราวเฟื ่องฟู

และสำาคัญในยุคนี้	 เติ้งเสี่ยวผิงได้พบกับกอร์บาชอฟ	 วันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 
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ในปี	 ๑๙๙๑	 สหภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นรัสเซีย	 ประเทศจีนก็มี 

ความคิดว่า	 สังคมนิยมหรือว่าธงจีนแดงจะยืนหยัดไปได้อีกนานเท่าไหร่	 วันนี้

เราเห็นคำาพูดของเติ้งเสี่ยวผิงวันนั้น	และทัศนคติหลักๆ	คือ	ประวัติศาสตร์กำาลัง 

อยู่ในรอยต่อที่สำาคัญ	 นี่คือโอกาสสำาคัญของประเทศจีน	 เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ว่าการ

เดินทางหรือวิถีทางของสังคมนิยมจีนสามารถเดินต่อไปได้

	 	 	 จากท่ีโซเวยีตล่มสลาย	เติง้เสีย่วผงิกไ็ปสำารวจทางใต้ของประเทศ

จีน	เดินทางไปที่เซินเจิ้น	ก็มีคำาพูดหลายๆ	คำาซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญ	คือ	แนวทาง

สังคมนิยม	 ยึดในแนวทางที่จะปฏิรูป	 ยึดในแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน	มิฉะนั้นผ่านไป	๒๐	ปี	ในปี	๒๐๑๔	การประเมินความสามารถ 

ในการซื้อของประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด 

ในโลก	 และเป็นขนาดเศรษฐกิจด้านการค้าขายที่ใหญ่ที่สุด	 และมีกลุ ่ม 

นักท่องเที่ยวที่ออกมาเที่ยวมากที่สุด	มาประเทศไทยเยอะที่สุด	และประเทศจีน 

มีชนช้ันกลางมากที่สุด	 ส่วนใหญ่ชนชั้นกลางก็มีทรัพย์สิน	 ปัญหาความยากจน 

ส่วนใหญ่ก็จะได้รบัการแก้ไข	ซึง่จะเปลีย่นแปลงประเทศจนีและเปลีย่นแปลงโลก

ด้วย	การผงาดขึ้นของประเทศจีนส่งผลต่อทั่วโลกอย่างแน่นอน

	 	 	 ยุคสีจิ้นผิง	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน 

ที่สำาคัญมาก	มีทั้ง	“Hard	Power”	มีการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อน	เช่นในปี	๒๐๑๖	เราได้มีการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับฟิลิปปินส์	ซึ่งมีคน 

ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั	ไปขอให้ศาลอนญุาโตตลุาการโลกมายุง่เกีย่ว	อเมรกิาส่งเรอืบรรทกุ

เครื่องบิน	 ๒	 ลำามาแล่นแถวทะเลแถบนี้	 ช่วงที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน	 เดือน

กรกฎาคมกองทัพจีนประกาศว่าเราจะจัดการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์

ในพื้นที่ทะเลจีนใต้	ทั้งกองทัพเรือทางใต้	มีทั้งกองทัพ	Missile	ที่พร้อม	รวมถึง

เรอืบรรทกุเครือ่งบนิทีส่ามารถยงิเรอืบรรทกุ	และมผู้ีแทนของจีนบอกว่า	อเมริกา
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ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมาอีก	 ๑๐	 ลำาเราก็ไม่กลัว	 นั่นเป็นการต่อกลอนหรือ 

การเผชิญหน้ากันด้านการทหารที่ใหญ่ที่สุดหลังจากสงครามเวียดนาม	ถึงวันที	่

๒	กรกฎาคม	เรอืบรรทกุเครือ่งบนิของอเมรกิากแ็ล่นไปทางอืน่	ไปทางฟิลิปปินส์	

นีเ่ป็นสญัลักษณ์อยา่งหนึง่	คอื	อเมรกิาอยากจะใช้กลไกเข้าไปแทรกแซงทางการ

ทหาร	 ก็จะไปกีดขวางการพัฒนาของประเทศจีนซ่ึงไม่ประสบความสำาเร็จได้

แน่นอน	 โอกาสที่สหรัฐฯ	 จะชนะนั้นน้อยมาก	พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรค 

ที่เกิดข้ึนจากการสู้รบและน้อยมากท่ีจะมีประเทศไหนที่จะกล่าว	 No	 กับสหรัฐ	

นั่นเป็นสิ่งที่สำาคัญและเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับประเทศจีน	

	 	 	 “Soft	 Power”	 สีจิ้นผิงบอกว่า	 เราจะสร้างโลกที่มีความ 

เชื่อมโยงกับทุกอย่าง	 ใครดีก็จะดีพร้อมกัน	 ถ้าใครแย่ก็จะแย่พร้อมกัน	 เราจะ 

เฟื่องฟูไปพร้อมกัน	 แล้วก็จะมียุทธศาสตร์	 “one	 belt	 one	 road”	 ซ่ึงไม่

เหมือนกับยุโรป	 เพราะเป็นความร่วมมือแบบ	win-win	 จะร่วมคิดร่วมสร้าง	 

ร่วมแบ่งปัน	 นี่เป็นสิ่งที่ปฏิวัติในยุคสีจิ้นผิง	 ในปีที่แล้วการประชุมสมัชชาใหญ ่

ของพรรคคอมมวินสิต์จนีครัง้ที	่๑๙	กม็กีารพดูถึงแนวคดิการพัฒนาแบบจีนนยิม

ภายใต้แนวคิดของสีจิ้นผิง	

	 	 	 แนวคดิของสจีิน้ผงิด้านเศรษฐกจิจะมแีนวคดิง่าย	ๆ 	อย่างแรกคือ 

ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เป้าหมายของการพัฒนา	

คือ	 เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ความสุขจากตรงนี้	 เราสามารถที่จะเทียบ

อย่างทรัมป์ของสหรัฐ	 เช่น	 การประกาศ	 sanction	 เหล็กและอลูมิเนียม 

ของจีน	 ซึ่งจะช่วยปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กหล้าของสหรัฐเป็นผลประโยชน ์

ของคน	๑๕๐,๐๐๐	 คน	 ถ้าไม่นำาเข้าจากประเทศจีนหรือที่อื่น	 ราคาเหล็กกล้า

และอลูมิเนียมอื่น	 ๆ	 จะสูงขึ้น	 ส่งผลต่อผลประโยชน์ของ	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 คน 

ซึ่งทรัมป์ไม่สนใจ	 เพราะการลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์คือจำานวนคนน้อยแต่ก็
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จะมีพลังที่กำาหนด	เขาไม่สนใจในล้านกว่าคน	เอาแค่ผลประโยชน์ของหนึ่งแสน

ห้าหม่ืนคน	เพราะฉะนัน้รปูแบบเศรษฐกิจทีน่ำาโดยผูล้งคะแนนเสยีงกจ็ะเกดิการ

แตกแยกของประเทศชาติ	เป็นรูปแบบการพัฒนาของสหรัฐ	

	 	 	 รูปแบบการพัฒนาของสีจิ้นผิง	 คือให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ที่สำาคัญ	และคุณภาพมีหลายด้าน	ปริมาณของประเทศจีนใหญ่ที่สุด	แต่สีจิ้นผิง 

ต้องการ	 GDP	 ที่มีคุณภาพ	 เช่นในปัจจุบันผลผลิตด้านการเกษตร	 เช่น	 ข้าว	 

ผลไม้	เราสามารถทีจ่ะเลีย้งตวัเองได้	แต่ว่าชนชัน้กลางของจนีมากขึน้	เราต้องการ

สินค้าเกษตรท่ี	 Green	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 แต่ความต้องการไม่เพียงพอ	 

ดงัน้ันต้องปรับโครงสร้างเพราะความต้องการใหญ่มาก	ตอบสนองความต้องการ	

คือต้องมี	 Supply	 Chain	 ที่มีคุณภาพ	 ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	 ๕	 ป ี

ที่ผ่านมา	เศรษฐกิจจีนมุ่งไปสู่คุณภาพของการพัฒนา	

	 	 	 ด้านทีส่ามคือเราจะไปเน้นการพฒันาวทิยาศาสตร์	ด้านอตุสาหกรรม	

ในยุคอุตสาหกรรมก็จะมียุคแรกคือ	๑.๐	เป็นเครื่องจักรไอนำ้า	ต่อไป	๒.๐	ก็เป็น

เครื่องจักรอัตโนมัติ	 ๓.๐	 เป็นเทคโนโลยีไอทีสารสนเทศต่างๆ	 ซึ่งจีนก้าวข้าม 

จากยุค	๑	๒	๓	ตอนนี้อยู่ในยุค	๔	ไม่ว่าจะเป็น	Internet	plus	AI	หรือ	Big	Data	

ซึ่งภาคส่วนตรงนี้จีนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำาของโลก	 ในหลายๆ	 ภาคส่วน	

ประเทศจีนจะเป็นผู้นำาโลกและนำาสหรัฐ	ประเทศจีนบอกว่าเราเป็นสิ่งประดิษฐ์

ใหม่	เช่น	รถไฟความเรว็สงู	WeChat	หรอื	Alibay	หรือการชอ็ปป้ิง	Online	หรือ

ว่าจักรยานแชร์เป็นต้น	ซึ่ง	๔	ด้านจีนจะนำาโลก	

	 	 	 วันที่	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 ในปี	 ๒๐๑๖	 ได้ไปแสดงปาฐกถาที	่ 

มหาวทิยาอ๊อกฟอร์ด	และบรษัิทอาลบีาบา	ซึง่ได้จดัเทศกาล	Shopping	Festival	

มียอดจำาหน่ายสูงมากในวันเดียว	 ธุรกิจเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างเอกชน

และรฐัวสิาหกจิ	และกลไกรฐัและเอกชนทีผ่สมผสาน	อาลีบาบาสำาเร็จอย่างมาก	 
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และโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 โครงข่ายรถไฟ	 ทางด่วน	 มีถนนไร้ฝุ่น	 ครอบคลุม 

การใช้ไฟฟ้า	๑๐๐	%	และการสื่อสารโทรคมนาคม	4G	ดีกว่าสหรัฐ	และมุ่งสู่	5G	 

แล้ว	รฐัเป็นผู้ลงทนุ	ประเทศจนีกเ็ป็นประเทศชัน้นำาของโลก	ในยคุของ	big	data	

จะเป็นชั้นนำาของโลกเพราะคนเราเยอะ	ข้อมูลเยอะ	และ	5G	ยกตัวอย่างง่ายๆ	

สิ่งที่เราเคยบอกว่าการประชุมสมัชชาใหญ่	 ผู้แทนราษฎร	 และสภาที่ปรึกษา 

เรามีการทำารายงาน	 เช่น	 สูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูง	 การพัฒนาที่ตำ่าและ 

ลดสนิค้าลง	ป้องกนัสภาวะฟองสบู่	นวตักรรมใหม่เข้าไปใช้การปฏิรปูวทิยาศาสตร์	

เพื่อปรับโครงสร้าง	 ปัจจุบัน	Mobile	 Payment	 ของประเทศจีนสูง	 ๖๐	 เท่า 

ของสหรฐั	ซึง่จะเหน็ว่าผลงานชดัเจน	การปฏริปูเศรษฐกจิ	การปฏวิตัวิทิยาศาสตร์	

ประเทศจีนมีการปฏิรูปทุกๆวัน	 อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ	 ทุกอย่างทำาได้หมด	

สามารถสั่งอาหาร	จองตั๋วเครื่องบิน	ดูเนื้อหาต่างๆ	ใช้เวลาสั้น	ๆ	

	 	 	 ที่นี้จะต้องเข้าใจว่าอะไรคือพรรคคอมมิวนิสต์จีน	คือ	 ในสื่อของ

ตะวันตกมักจะบอกในทางแง่ลบของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	ในวันนี้ได้มีการแก้ไข

รฐัธรรมนญูจีนข้อแรก	คอื	ประเทศจนีเป็นประเทศสงัคมนยิม	สิง่แรกทีส่ำาคัญคอื	

นำาโดยพรรคคอมมวินิสต์จนี	สิง่ท่ีจะอธิบายคอืพรรคคอมมวินสิต์จนีไม่เหมอืนกบั 

พรรคในยุโรป	 คือ	 พรรคการเมืองจะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ส่วนหนึ่ง 

ของสังคม	 ก็เกิดการแข่งขันกัน	 แต่ประเทศจีนไม่เคยเกิดขึ้นเลย	 ต้ังแต่

ประวัติศาสตร์ก็เป็นผลประโยชน์ในภาพรวม	 ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ	่ 

มีอารยธรรมเหมือนกับร้อยกว่าประเทศที่ถูกบูรณาการเข้ามาเป็นประเทศ	 

ถ้าใช้รูปแบบการปกครองแบบยุโรปก็จะมีหลายพรรค	 สุดท้ายประเทศก็ถูก 

แบ่งแยก	ในปี	๑๙๑๙	เคยใช้รูปแบบแบบนี้มาก่อนแต่ไปไม่รอด	และสองพันปี

ก่อนมีรูปแบบในการปกครอง	 มีภูมิปัญญาในการปกครองที่มีเอกภาพเดียวกัน	

มาโดยตลอด	 จีนนำายุโรปมานานและเป็นประเทศชั้นนำาและเฟื ่องฟูก่อน

ยุโรป	และผู้นำาไม่ใช่เกิดจากการเลือกตั้งแต่เป็นการคัดเลือก	 เช่นสอบ	ปัจจุบัน
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ก็ยังใช้	 ดังน้ัน	 พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์

รวมของชาติ	 ในปี	 ๑๙๙๒	 เกิดความขัดแย้งภายในประเทศ	 ซ่ึงเติ้งเสี่ยวผิง 

บอกว่าภายใต้การนำาของพรรคคอมมวินสิต์จนีไม่สามารถโค่นล้มได้	เพราะเกิดขึน้

จากการทีต่่อสูก้นัมา	๒๒	ปี	โดยการสูร้บและเคยรบกับสหรฐัในสงครามเวยีดนาม

และสงครามเกาหลี	 ถ้าไม่มีการสนับสนุนโดยประชาชน	พรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่

สามารถอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้	

	 	 ด้านภาคสังคม	 เป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	 ซึ่งจะต้องมีพรรคที่

แขง็แกร่งอย่างพรรคคอมมวินสิต์	 หากไม่มพีรรคทีเ่ข้มแข็งก็จะแย่	 ขาดเสถยีรภาพ	 

เกิดสงครามกลางเมือง	 ถ้าเป็นเช่นนั้นจีนจะเกิดขึ้นไม่ได้	 สังคมและรัฐบาลจะมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 และรัฐบาลก็จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว	

ซึ่งสภาก็จะมีการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนและการแก้ไขปัญหา	 เช่น	 

การคอร์รัปชั่น	ปัญหาความยากจน	ซึ่งจะต้องถกและพูดเป็นประเด็น	และหาวิธี 

การแก้ไข	 ดังน้ันจีนจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากที่สุด	 และมีวิธีในการ 

แก้ไขปัญหา	 ในด้านการเมืองจีนจะใช้การเลือกตั้งและคัดเลือก	 คณะกรรมการ

กรมการเมือง	๗	คน	มีอย่างน้อยต้องเป็นมือหนึ่งของมณฑลอย่างน้อย	๒	สมัย	

เพราะหนึ่งมณฑลของจีนอย่างน้อยจะต้องเคยปกครองคนจำานวนมาก	 ดังนั้น 

การเลือกตั้งและคัดเลือกอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีการปรับปรุง	 ซึ่งถ้าหาก 

เปรียบเทียบกับสหรัฐนั้นอาจจะคนเรื่อง	

	 	 จีนจะผงาดอย่างไร?	 ในความเข้าใจของเราอาจจะไม่เหมือนภาครัฐ	

รัฐบาลค่อนข้างถ่อมตน	 และการพัฒนา	 ๔๐	 ปี	 ทำาให้เป็นประเทศที่มีขนาด

เศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลก	 แต่ก็ยังเป็นประเทศที่กำาลังพัฒนาอยู่	 GDP	 

ยังตำ่าอยู่	ตอนนี้ประมาณ	๙,๐๐๐	US	ดอลลาร์	เมื่อเทียบกับประเทศอื่น	แต่พอ 

ไปสำารวจวิจัยแล้วจะพบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ	 ดังนั้น	 จึงเอาเซี่ยงไฮ้กับนิวยอร์ก 
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มาเทียบกัน	 เพราะสองเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีเจริญที่สุดของสองประเทศ	 เรามาดู 

สามวิธีซึ่งดูในสถิติ	 GDP	 world	 capita	 นิวยอร์กสูงกว่าเซี่ยงไฮ้	 ๔	 เท่า	 

แต่ดัชนีทางสังคม	คนในเซี่ยงไฮ้ทุกคนมีบ้าน	ถือครองทรัพย์สินของชนชั้นกลาง 

สูงกว่านิวยอร์ก	อายุคนเฉลี่ยคนเซี่ยงไฮ้สูงกว่านิวยอร์ก	๔	ปี	 สภาพสังคมและ 

อาชญากรรม	 เซ่ียงไฮ้เป็นเมืองที่ปลอดภัยกว่า	 และประชากรในเซี่ยงไฮ้มอง

อนาคตของเมืองซึ่งมองในแง่ดีกว่า	และอธิบายว่าถึงแม้ว่า	GDP	เฉลี่ยแล้วเป็น

แค่หน่ึงส่วนสี่ของนิวยอร์ก	 แต่ดัชนีทางสังคมที่ประชาชนให้ความสำาคัญที่สุด 

ดีกว่า	หมายถึงสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองดีกว่า	

	 	 	 อีกแง่หนึ่งคือการวิเคราะห์การคำานวณ	 GDP	 อาจจะมีปัญหา	 

วธิกีารในการคำานวณระหว่างจนีกบัสหรฐัแตกต่างกนั	ซ่ึงรูส้กึว่าเป็นการประเมนิ

ที่ตำ่าเกินไปอย่างมาก	การวิเคราะห์	GDP	ของประเทศจีนเป็นภาคอุตสาหกรรม

หรือภาคบริษัทขนาดใหญ่ในระดับหนึ่ง	 ร้านโชว์ห่วยหรือรถเข็นถูกคำานวณ 

ใน	GDP	หมดเลย	แต่ของประเทศจีน	ร้านโชว์ห่วยและร้านรถเข็นเราไม่คำานวณ	

กิจกรรมในชนบทเราไม่นำามาวิเคราะห์	และ	Informal	Sector	เราไม่นำามาเป็น

ปัจจัยในการคำานวณ	GDP	เราจะเน้นว่าเราใช้	GDP	ของเมืองหนึ่ง	เช่น	เซี่ยงไฮ้	

หรือเขตหน่ึงของเซ่ียงไฮ้มาคำานวณ	 GDP	 ใหม่แบบอเมริกาคงมีผลออกมา 

ไม่เหมือนกัน	 เมื่อเป็นความคิดเห็นของตนซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วย	 

มิฉะนั้นก็คงจะไม่เห็นความแตกต่างมากขนาดนี้	 ดัชนีทางสังคมดีมาก	 แต่เฉลี่ย 

กับประชากรและความสามารถในการแข่งขันของเมือง	 และการวิเคราะห์ดัชนี

ความสขุของประชากรไปวเิคราะห์ใน	GDP	คอืประเทศจนีถ้าไม่ใส่เข้าไปจะดมีาก	

ถ้าใส่เข้าไปกจ็ะลดลงมา	เดีย๋วน้ีนักวิชาการบอกว่านีเ่ป็นตวัเลขของ	UN	ของ	IMF	

แต่ว่าจรงิๆต้องดวู่าความจรงิมนัไม่ใช่	เราทำาดชันสีงัคมและมาทำาดชันเีพือ่ทีจ่ะดู

ว่าพัฒนาไปถึงขั้นไหนบ้าง	เป็นสิ่งที่ทีมของเราทำาการวิจัยสิ่งนี้อยู่	
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	 	 	 เรามาดูการเทียบเคียงสินทรัพย์ของชนช้ันกลางในปี	 ๒๐๑๐	 

ตอนนี้ในประเทศจีนมี	 ๖.๖๕	 US	 ดอลลาร์	 คือตัวเลขตัวนี้ถือว่าเป็น	 ๕๐%	 

แต่ตัวเลขตัวนี้ในการพัฒนาของประเทศจีน	 ปักกิ่ง	 เซ่ียงไฮ้	 ประชากร

ประมาณ	 ๓๐๐	 ล้านคน	 ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้	 ถ้าในเซี่ยงไฮ้ก็ถือว่าเป็นก

ลุ่มคนยากจน	 อย่างเช่นครอบครัวหนึ่งมีสามคน	 ประชากรมีสินทรัพย์สุทธิ

ต่อคนก็ประมาณ	 ๑๘๐,๐๐๐	 US	 ดอลล่าร์	 ถ้าตำ่ากว่านี้คุณสามารถขอบ้าน

ที่ได้รับการสนับสนุนการซื้อบ้านจากภาครัฐ	 ซึ่งตรงนี้ถ้ามาเทียบกับพื้นที่ 

ทุรกันดารที่พัฒนาแล้วเมื่อเทียบกับอเมริกา	 คือเราตำ่ากว่าเขา	 ในส่วน 

ของการวิเคราะห์ด้านชีวิตความเป็นอยู่	 เราจะมาดูว่าประเทศพัฒนาไปในทาง 

ที่ถูกต้องหรือไม่	 เรามาดูดัชนีตรงนี้	 เราอาจจะสามารถที่จะเอาผลสำารวจ

ประชามติ	ซึ่ง	๙๐%	ของประชากรประเทศจีนเชื่อว่า	ประเทศเดินไปในทิศทาง

ที่ถูกแล้ว	(อเมริกา	๓๔%	ฝรั่งเศส	๑๑	%)	

	 	 	 ความหมายของการพัฒนาประเทศจีนในความหมายสากล	 

เราบอกว่ามีมาตรฐาน	๔	ประการของประเทศจีน		

	 	 	 ข้อหนึง่	เรามพีลงัของด้านการเมอืงทีเ่ป็นตัวแทนของผลประโยชน์

ของประชาชนทั้งหมด	

	 	 	 ข้อสอง	 เราต้องมีบทบาทด้านการตลาดกับบทบาทของรัฐ	 คือ	

ในยุคศตวรรษที่	๒๑	จะใช้กลไกของรัฐอย่างเดียวไม่ได้	และใช้กลไกตลาดอย่าง

เดียวไม่ได้	จึงต้องผสมผสานกันกันเป็นอย่างดี	

	 	 	 ข้อสาม	 คือ	 ขีดความสามารถในการปฏิรูป	 มีขีดความสามารถ 

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเองได้หรือไม่	 ตลอด	 ๔๐	 ปีที่ผ่านมาประเทศจีน 

ปฏิรูปทุกวัน	 จะเห็นว่ามีการพัฒนาอย่างมาก	 สหรัฐบอกว่าจะปฏิรูปยากมาก	

ยุคโอบามา	คือ	Change	แต่เปลี่ยนอย่างเดียวคือ	สวัสดิการและ	Obama	Care	 

แต่ทรัมป์ขึ้นมาก็ยกเลิกไป	แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย	
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	 	 	 ข้อสุดท้ายคือ	 ทำาอย่างไรให้ประเทศมีเสถียรภาพภายในและมี

เอกราชต่อภายนอก	การมเีอกราชเป็นสิง่ทีส่ำาคญัมาก	มฉิะนัน้สหรฐัอยากจะทำา

อะไร	อยากจะบีบอะไรก็บีบได้	เรามีศักยภาพมีสิทธิ์บอก	No	กับสหรัฐ	ถ้าเราไม่

สิทธิ์ตรงนี้เราก็ไม่มีจีนที่ผงาดขนาดนี้	

	 	 ๓.๓	 พลเอกสุรสิทธิ์	 ถนัดทาง	 (ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร ์

ไทย-จีน)	บรรยายมุมมองของไทยต่อการพัฒนาของจีน	ขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่

จะพดูต่อไปนีอ้าจจะไม่ทัง้หมด	แต่จะเป็นส่วนหนึง่และในความเหน็ร่วมของพวก

เราต่อการพฒันาของจนี	ทกุคนเหน็พ้องกนัแล้วว่าทำาไมจีนพัฒนาอย่างยัง่ยนืและ

รวดเรว็เหลอืเกนิ	ขอบคณุท่านผูแ้นะนำา	ขอบคุณศนูย์วฒันธรรมจีนแห่งกรุงเทพ	ฯ	 

ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น	 เพราะนี่คือเวทีท่ีคนหลากหลายรุ่นเข้าร่วม	 หลากหลายความ

คิดในการพัฒนาร่วมกัน	

	 	 	 ผมมองประเทศจนีในฐานะนายทหารของไทยทีม่โีอกาสไปศึกษา 

ที่วิทยาลัยป้องกันประเทศของจีน	 ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะพูดดังต่อไปนี้	 คือสิ่งที่ได้รู ้

ถึงภาพรวมของนโยบายจีนจริงๆ	 และยังมีความสำาคัญต่อโลก	 ซ่ึงคิดว่าน่าจะมี

ผลกระทบต่อกันมากในเชิงความท้าทาย	 เพราะเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเรามีความ

เข้าใจจีน	 แต่จีนรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำาไมไทยต้องพึ่งพิงในเรื่องเศรษฐกิจ

การค้ากับสหรัฐอเมริกา	ทั้งๆ	ที่ไทยมีสัดส่วนการค้ากับสหรัฐอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์	

ในขณะที่กับจีนนั้นมีมูลค่ามากกว่ามาก	 นั่นเป็นคำาถามที่ดีมาก	 เป็นสิ่งที่เรา 

ต้องคิด	 เพราะอะไรจีนต้องคิดกับไทยเช่นนั้น	 และแม้ไทยเรามีความสัมพันธ ์

ด้านการทหารกับสหรัฐฯ	อยู่	แต่ทั้งๆ	ที่จริงๆ	ไม่ได้เป็นพันธมิตรในลักษณะที่มี

ข้อผูกมัดในการใช้กำาลังร่วม	แต่ก็เป็นเรื่องที่จีนสงสัย	
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	 	 Perception/	มมุมองทีเ่ข้าใจกนัมาก	คอืทกุวนันีค้วามสัมพันธ์ไทย-จีน	 

ด ้านความมั่นคงแข็งแรงขึ้นมาก	 ความสัมพันธ ์ในทางฉันท ์มิตรท่ีเรา 

มีความน่ารัก	 คนไทยน่ารัก	 ประเด็นที่เรารับทราบในช่วงหลายเดือน	 คือ

ประธานาธิบดี	 สีจิ้นผิง	 ได้ปาฐกถาในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ครั้งที่	๑๙	สามชั่วโมงกว่า	ประเด็นใหญ่ๆที่เชื่อว่ามีผลต่อการพัฒนาร่วม	ซึ่งคง

ต้องใช้เวลา	คอื	การให้ความสำาคญักบัการต่อต้านคอร์รัปชัน่	ส่ิงท่ีสองคอืด้านการ

ต่างประเทศเราจะต้องช่วยกันคิด	ทุกคนยอมรับว่า	Belt	and	Road	Initiative	 

น้ันเป็นทั้ง	 “inside	 out”	 และ	 “outside	 in”	 คงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 

ร่วมกันสร้างในทั้ง	๖๐-๗๐	ประเทศที่	BRI	ผ่าน	แต่ที่มากไปกว่านั้นเราคงไม่มี

เพียงแต่	Land,	Maritime	หรือ	Air	silk	road	แต่เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่า	“polar	

silk	road”	คือ	โอกาสในขณะที่นำ้าแข็งละลายในขั้วโลกเหนือ	จีนจะใช้เวลาน้อย

ลงเพื่อเคลื่อนย้ายทรัพยากร	สินค้า	บริการน้อยกว่าที่เคยใช้เส้นทางเดิมถึง	๒๐	

วันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเคลื่อนย้ายคน	สินค้า	และบริการที่จะไปพร้อมๆ	กันและ

ให้ความสำาคัญของการศึกษาและพัฒนาต่อทั้งโลก

	 	 และทีม่ากไปกว่านัน้	คอื	GDP	ของจนีเป็นตวัเลขใหญ่อนัดบั	๒	ของโลก	 

แต่ถ้านับความสามารถหรือพลังในการซื้อ	ก็อาจจะชนะสหรัฐไปแล้ว	สิ่งที่อยาก

จะพดูคอืแล้วอะไรบ้างท่ีจะมผีลกระทบต่อพวกเรา	ประเด็นทีต้่องให้ความสำาคัญ

คือ	ขณะนี้ในภูมิภาคนี้มีกระแสความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	หรือที่นัก

วชิาการจนีบางคนเรยีกว่าเป็นความขดัแย้งใหม่	เป็นความต้องการทีจี่นให้ความ

สำาคัญ	การลดคนจนภายในเวลา	๕	ปี	จาก	๑๐.๓	%	เหลือเพียง	๓.๑	%	เท่ากับ 

คนหกสิบล้านถึงเจ็ดสิบล้านคนเลิกจน	 ชนช้ันกลางมีความสำาคัญอย่างไร 

ในประเทศ	 ชนชั้นกลางคือผู้เปลี่ยนแปลงและผู้ปฏิวัติซ่ึงทำาการปฏิรูปในทุก

ปรมิณฑล	เมือ่ชนชัน้กลางเพิม่ขึน้จงึเป็นบทเรยีนทีส่ำาคญัทีว่่า	ทำาไมถงึได้พฒันา

อย่างรวดเร็ว	
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	 	 อีกคำาตอบหนึ่ง	 คือ	 การยืนหยัดต่อภาวะการนำาของพรรคเป็นการทำา 

อย่างไรให้การนำาของผู้นำาจีนกลายเป็นในพลังทางการเมือง	 พลังการเมือง 

ไม่จำาเป็นต้องมาจากพรรค	แต่เป็นพลังประชาชนที่จะเข้าร่วมกับรัฐ	อีกคำาตอบ

หนึ่ง	คือ	ผู้นำาที่เด็ดเดี่ยว	มั่นคง	คนจีนจะยืนหยัดในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง	

ความคิดร่วม	 ความปรารถนาร่วมสองสิ่งนี้เป็นส่ิงท่ีสำาคัญมาก	 จะก่อให้เกิด 

พลังสำาคัญในการพัฒนา	นั่นเป็นคำาตอบที่ทำาให้เชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์ประสบ

ความสำาเร็จมาก	 ก็เนื่องด้วยปัจจัยประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 คือ	 คนที่แก้โจทย์

ปัญหาต่างๆ	 คือพรรค	 ข้าราชการ	 คนท่ีตรวจสอบคือประชาชน	 ดังนั้นจึงมี 

ความเป็นสิ่งที่เรียกว่า	“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	โดยแท้	มีนักวิจัยจีนที่ศึกษา

คนจีนโพ้นทะเลเพิ่มมากขึ้น	 คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี	 แต่เท่านั้นไม่พอ	 จีนได้พูดถึง 

เชื้อชาติทางอารยธรรม	 ระบบนิเวศน์	 เรื่องนวัตกรรม	 ความสมดุล	 และ	 

governance	แต่สิง่ท่ีน่าสนใจคอืเรือ่ง	“สเีขียว”	เพราะมีความหมายหลากหลาย

มติ	ิอาท	ิการพฒันาของชมุชน	การพฒันาท้องถ่ินซึง่นกัวชิาการได้ให้ความสำาคญั

กับเรื่องนี้มากๆ	 และคิดว่าน่าจะสามารถแลกเปล่ียนระหว่างไทย-จีนได้เป็น 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ	 ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมายหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย	 และเป็นหนึ่งในแนวคิดของจีน	 นับว่า

เป็นผลดีอย่างมากต่อภูมิภาค	

	 	 การที่จีนเน้นเรื่องของสังคมนวัตกรรม	 ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทุกคนอยากได้	 

อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	คำาถามคือคนที่คิดนวัตกรรมจะได้อะไร	คำาตอบคือ

จะต้องถูกยกระดับให้เป็นเรื่องของเกียรติยศ	ความภาคภูมิใจ	ที่มีความคิดและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม	 จึงน่าคิดว่าจะทำาอย่างไรให้ผู้คนกับนักวิจัยเห็นว่าส่ิงที่ 

เขาทำานั้นน่าภาคภูมิใจมากกว่าเงินทอง	 บทเรียนที่ผ่านมานั้น	 ทำาให้จีนต้องเร่ง

การพัฒนาโครงสร้างทางอำานาจ	และศักยภาพทางการทหารของจีน	
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		 	 หน่ึงในสีน่วตักรรมของจนี	คอื	รถไฟความเรว็สงูซึง่มรีะยะทางมากทีส่ดุ

ในโลก	ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าเรากำาลังเผชิญอะไร	นักวิชาการของอาเซียน	และ

คนไทยให้ความเหน็รวมๆ	คอื	การเงนิ	การค้าระหว่างประเทศ	รปูแบบการพึง่พา	

จีนเดินหน้าที่เปิดเสรีต่อไป	 ไม่มีใครหลีกได้	 ในขณะที่สถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศทีจ่นีตัง้ขึน้มา	AIIB	ถอืว่าเป็นสิง่ทีส่ำาคญัมาก	เพราะว่า	IMF	และ	World	

Bank	หรือ	ADB	ก็ยอมรับมากขึ้น	ดังนั้น	จะเกิดอะไรขึ้นในภาพรวมของบทบาท

ของเงินหยวนในเวทีโลก	 ซึ่งทุกคนอยากจะเห็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ใช่ 

เฉพาะดอลลาร์	 อีกส่วนหนึ่งคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเห็นได้ชัดกับการ 

จัดกลุ่มเขตการค้าเสรีในเอเชีย-แปซิฟิก	 แต่ว่าท่ีน่าสนใจคือความร่วมมือจีน 

กับฮ่องกง	 มาเก๊า	 มาร่วมกันกับอาเซียนในเขตของความร่วมมืออ่าวเป่ยปู	้ 

เพราะสามมณฑลใหญ่	คือ	กวางสี	ยูนนาน	กวางตุ้ง	ต้องการสร้างความร่วมมือ

เก่ียวกับการขนส่ง	เขตการค้าเสรรีะหว่างประเทศทีเ่ป็นหนึง่ในกรอบความคดิ	BRI	

	 	 สิ่งที่น่าศึกษาต่อคือ	ความร่วมมือ	๓	ร่วม	คือ	ร่วมคิด	ร่วมสร้าง	และ 

ร่วมแบ่งปัน	 ผมสนใจในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นทะเล 

สันติสุขซึ่งเกิดขึ้นไม่ยากนัก	 หากอาเซียนกับไทยจะปรับตัวให้ไปด้วยกันกับ 

มหายุทธศาสตร์จีน	 เราคงจะต้องช่วยกันหากลไก	 ทั้งในพื้นที่และเครื่องมือ 

ในการเชื่อมโยงต่อไป	ขณะที่มีศัพท์ที่ว่า	“creative	in	china”	จะมาแทนคำาว่า	 

“made	 in	 china”	 จีนเปลี่ยนทุกวัน	 จะทำาอย่างไร	 ไทย-อาเซียน	 จะเปล่ียน 

ให้เร็ว	 ให้ทัน	 และคิดร่วมกัน	 และยังมีคำาถามทิ้งท้ายไว้อีกว่า	 “จีนจะทิ้งไทย 

หรือไม่	 ?”	 คงเป็นคำาถามท่ีช่วยกันคิดว่า	 ทำาไมจีนจะทิ้ง?	 ถ้าไม่ทิ้งจะต้องทำา

อย่างไร	?	แล้วเราค่อยๆ	ค้นหา	Solution	ที่เป็น	win-win	ต่อไป

	 	 ๓.๔	 ประเด็นคำาถาม	 จากหลายคำาถามจากผู้เข้าร่วม	 (ตอบรวมๆ) 

	 	 ศาสตราจารย์จางหวุยหวุยตอบว่า...	 เมื่อซักครู่มีคำาถามหลายคำาถาม
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อาจจะตอบแบบง่ายๆ	 ในส่วนของศาสนา	 ทำาไมประเทศไทยกับประเทศจีน 

มีความสัมพันธ์ที่ดี	 ทำาไมคนจีนต้องมาเที่ยวประเทศไทย	 คนไทยไปเท่ียว 

ประเทศจีนก็รู้สึกเหมือนกับบ้าน	 เนื่องจากว่าความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและ

ศาสนา	ประเทศไทยเป็นเมอืงพทุธ	ประเทศจีนจรงิๆแล้วศาสนาพทุธเป็นศาสนา

ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในทางความคดิของคนจนี	ทำาให้เกดิความใกล้ชดิ	มท่ีานหนึง่

บอกว่านโยบายทางศาสนาจีนเป็นอย่างไร	 เรามักจะคุยกับคนยุโรปว่าประเทศ

จีนกลัน่แกล้งคนชาวคริสต์	จรงิๆแล้วไม่ใช่	ประเทศจนีมปีระเพณแีละวัฒนธรรม 

ทีด่มีาก	ประวตัศิาสตร์ของยโุรป	สงครามเยอะมากในเรือ่งของศาสนา	ชาวครสิต์

และชาวมุสลิมมีการสู้รบกันมาเยอะมาก	ประเทศจีนไม่เกิดสงครามอันเกิดจาก

ศาสนา	ไม่ว่าจะเป็นเต๋า	พุทธ	และลัทธิขงจื้อ	คือ	สามารถที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ	

คนจีนขยันเนื่องจากกว่าเชื่อว่ามาถึงยุคนี้แล้ว	นี่เป็นปรัชญาของขงจื้อ	แต่อยู่ใน

ระยะหนึง่ก็จะไปอยูใ่นประเพณขีองลทัธเิต๋า	ชอบการท่องเทีย่ว	ภเูขา	ธรรมชาติ	

คือสามศาสนาจริงๆเป็นอะไรที่เป็นองค์รวม	 ไม่มีความขัดแย้งหรือแข่งขัน	 

แต่ว่าทางยุโรปคือมีพระเจ้าแค่องค์เดียว	 ถ้าไม่เชื่อพระเจ้าองค์นี้ก็เป็นคน 

ต่างศาสนาไป	แต่จีนไม่ใช่	คือ	สามารถรองรับ	ยอมรับกันได้	และยังสอดแทรก

ประสานกันในศาสนาพุทธและเต๋า	ในลัทธิต่างๆก็ผสมรวมกัน	และไม่ให้ศาสนา

มาแทรกแซงการเมือง	 นี่เป็นประเพณีมาโดยตลอด	 ดังนั้นในประเทศ	 นับถือ

ศาสนาคริสต์	 แต่ถ้าไปก้าวก่ายของการเมืองนั้นไม่ได้	 คือหลายประเทศเป็น

ประสบการณ์ว่าศาสนาเข้าไปแทรกแซงการเมืองเมื่อไหร่ก็เกิดสงครามทันที	

	 	 ตอบคำาถามเรื่องรูปแบบ	 และโมเดลของจีนสามารถ	 copy	 ได้มั้ย	 

ไม่ว่าประเทศไหน	โมเดลไหน	กไ็ม่สามารถ	copy	ได้อยูแ่ล้ว	แต่วธิกีารทำาภายใน

ประเทศจีน	 เราไปมา	 ๑๐๐	 กว่าประเทศแล้วรู้สึกว่า	 ถ้าจะเลียนแบบสหรัฐ	 
มาเลียนแบบจีนน่าจะดีกว่า	โดยเฉพาะแนวคิดด้านการพัฒนา	อย่างเช่น	OBOR	 
เราก็ใช้รูปแบบ	 เช่น	 เป็นนิคมอุตสาหกรรม	 ทำาโมเดลการบริหารจัดการ 
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แบบจีน	 ในนิคมตรงนี้ทางหน่วยงานราชการเป็นผู้ลงทุน	 มีนโยบายในการ
สนับสนุนการลงทุน	มีการบริการ	กฎหมาย	 โดยเฉพาะ	SME	 เช่นไปที่กัมพูชา	 
มีนิคมอุตสาหกรรมจากจีน	 จากฝรั่งเศส	 จากที่ไหน	 บริษัทจากต่างประเทศ 
เขาจะมาลงทุนจะอย่างไรท่ีจะเข้าถึงการลงทุน	 กฎหมาย	 ตรงนี้มีศูนย์บริการ 
ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม	ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของโมเดลจีน	

	 	 นอกจากนั้น	 อย่างเช่นบริษัทจีนบริษัทหนึ่งทำาแอพในมือถือซึ่งประสบ
ความสำาเรจ็อย่างมาก	มลีกูค้าหน่ึงพนัล้านคนทีใ่ช้รปูแบบโมเดลจนี	จงึรูว่้าโมเดล
ของสหรัฐไม่เหมาะเท่าไหร่	iphone	นำามาเป็นมาตรฐาน	ถ้าไม่มีคุณต้องเปลี่ยน	
แต่โมเดลจีนไม่ใช่	 ถ้าไปประเทศไหนใน	OBOR	 การใช้โทรศัพท์	 เช่นในอินเดีย 
จะมีความรู้น้อย	ใช้ภาษาน้อย	เลยออกแบบตัว	emotion	ต่างๆ	ไม่ต้องใช้ภาษา	
เราใช้ตัวไอคอนต่างๆ	 ในแอฟริกา	 ก็เหมือนกัน	 เขามีสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน	
เรื่องไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆ	 โทรศัพท์มือถือของเขาสามารถชาร์ตแบต	 ครึ่งเดือน 
ต่อการชาร์ตหนึ่งครั้ง	 เราสามารถออกแบบให้เหมาะสม	 นี่เป็นประสบการณ ์
ของจีน	 แน่นอนเรามีแผน	 พัฒนา	 ๕	 ปีจากรัฐบาล	 ในพื้นที่ก็มีแผนพัฒนา	 
๕	ปี	ซึ่งต้องไม่ไปขัดแย้งกับแผนพัฒนาของส่วนกลาง	เช่น	พื้นที่ตรงนี้เราจะทำา
อุตสาหกรรมอะไร	 เซี่ยงไฮ้ก็จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีไฮเอน	 หรือว่ายูนนานเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว	

	 	 คำาตอบสดุท้าย	การร่วมมอื	Think	Tank	ซึง่อาจจะไม่ได้พดูถงึภาพรวม
ใหญ่	ๆ 	แต่ต้องไปคยุกนัในรายละเอยีด	อย่างแรกเราต้องทำาความรู้จักซ่ึงกนัและ
กนั	เราต้องไปรูพ้ืน้ฐานของแต่ละ	Think	Tank	ว่ามจีดุเด่นอะไร	เช่นไปทีป่ระเทศ
จีน	 หากอยากศึกษา	 “โมเดลจีน”	 ก็มาหาสถาบันเรา	 เราเป็นสถาบันที่มั่นใจ
ว่าเราทำาๆ	 ได้ดีที่สุดของจีน	 เราบอกว่าโมเดลจีนแบบไหน	 มีขั้นตอนแบบไหน	 
แต่ถ้าจะเป็นปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้	 ก็ไปหากองทัพจีนซ่ึงมี	 Think	 Tank	 
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ในส่วนนี้อยู่	ถ้าเราอยากรู้ด้านความร่วมมือ	OBOR	มี	Think	Tank	เราก็อยาก
จะรู้ในประเทศไทยอยากจะมีความร่วมมือกับ	Think	Tank	เป็นคลังปัญญาก็มี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	ก็จะมีผลที่ชัดเจน

	 	 ศาสตราจารย์จางซีเจ้ิน	 ได้ตอบคำาถามเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนา	 
“คลังสมอง”	 ที่สำาคัญการแลกเปลี่ยนน่าจะสำาคัญมาก	 เช่น	 ประเทศจีน 
กับประเทศไทย	 คือ	 คนไทยกับคนจีนรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างดีมาก	
ประเทศจีนถ้าเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนนั้นดีกับประเทศไทยมาก	 
หลังจากที่อาศัยในประเทศไทย	๗	ปี	ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว	โครงสร้างของไทย-จีน 
มีความสมัพนัธ์ด	ีแต่กม็ปัีญหาคอืความไม่เข้าใจ	ไม่เชือ่มัน่ซึง่กนัและกนั	คอืในส่วน 
ของจนีอาจจะไม่ได้รูร้ายละเอยีดของไทย	รวมถงึความรูค้วามคดิของไทย	คนไทย 
คดิยงัไงอยู	่คนจนีกไ็ม่เข้าใจ	บางทหีน่วยงานราชการจีนกไ็ม่เข้าใจส่วนนี	้คนไทย 
อาจจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการติดต่อกับฝ่ายจีน	 เช่น	 OBOR	 อาจจะเป็น 
ในมมุมองของจนี	ผลประโยชน์ของจนี...กจ็ะเกดิปัญหาความไม่เข้าใจซ่ึงกนัและ
กันหรือความเข้าใจผิด	 นั่นเป็นเรื่องของการขาดการติดต่อประสานงานให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 จึงคิดว่าการร่วมมือในส่วนของคลังสมองน้ันเป็นสิ่งที่
สำาคัญ	

	 	 ปัจจุบันนี้เรามี	 platform	 แล้ว	 คือทุกปีเรามีความร่วมมือ	 สัมมนา
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว	 
จัดกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)	 
แต่อาจจะยังไม่พอ	เราอาจจะต้องใช้ความร่วมมือในส่วนของคลังสมอง	หรือว่า
ความร่วมมือระดับนักวิชาการระหว่างไทย-จีน	 เรารู้ว่าไทยมีนักวิชาการท่ีไม่ว่า
จะทำางาน	 เกษียณแล้ว	หรือว่ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย	แต่ก็ยังสนใจ 
ในประเด็นวิชาการ	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน	 ตรงนี้เราน่าจะเอาคนกลุ่มนี้ 
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มารวมกัน	ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย	สถานทูตจีน	หรือว่าศูนย์วัฒนธรรม	น่าจะ
เป็นการนำาคนเหล่านีม้าจบัมอืกนั	ศกึษาให้รูถ้งึประเทศไทยอย่างชดัเจน	นกัวชิา
เหล่านี้อาจจะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา	 อาจจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจ
บางอย่าง	

		 	 ส่วนโมเดลจีนจะไปใช้อย่างไร	 เราขอชัดเจน	 คือถ้า	 copy	 มาแข่ง
คงไม่ได้	 หลักการบางอย่างน่าจะลองใช้ได้	 ยกตัวอย่างคือ	 รูปแบบของจีน	
ทัศนคติประชาธิปไตย	 ไม่ใช่เราไม่มีประชาธิปไตย	 เรามีประชาธิปไตย	 แต่ก็
มีผู ้นำาทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ	 การตัดสินใจที่มีความหนักแน่น	 คือเป็น
ประชาธิปไตยท่ีมีขับเคลื่อนโดยผู้นำาท่ีเข้มแข็งพอสมควร	 ตรงนี้เราน่าจะมา 
ใช้กับประเทศไทย	 เพราะประเทศไทยเคยผ่านช่วงของพรรคการเมืองที่แข่งขัน
และเกิดความแตกแยก	ประเทศไทยกย็อมรบัว่ารปูแบบนีก้ป็ระสบความล้มเหลว
ในประเทศไทย	 ก็เลยเกิดปัญหาของการรัฐประหาร	 รูปแบบของการเมืองไทย 
ควรจะพัฒนาไปทางไหน	 ไม่สามารถที่จะ	copy	ประชาธิปไตยแบบยุโรปมาใช้ 
และกลายเป็นรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพ	 อยู่ไม่ครบเทอม	 ก็มีการล้มรัฐบาล	
กลายเป็นวงจรเลวร้ายไปเรื่อย	 ไม่ได้สร้างผลดีในประเทศไทย	 สิบกว่าปีท่ี
ผ่านมาเรามาเทียบกับมาเลเซีย	 มาเลเซียก่อนเกิดวิกฤติต้มยำากุ้ง	 GDP	 ของ
มาเลเซียเท่ากันกับไทย	 แต่ตอนนี้มาเลเซียขึ้นไปแล้วประมาณหมื่นกว่า
ดอลลาร์สหรัฐต่อคน	 เรายังหกพันดอลลาร์สหรัฐเอง	 นั่นคือเราไม่มีการเมือง
ที่มีเสถียรภาพ	 แสดงว่าระบอบการเมืองเก่าไม่เอื้อต่อการสร้างสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ	 นั่นเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมือง	 สำาหรับแนวคิดของจีนคือเราต้องมีรัฐบาลท่ีมีความเข้มแข็ง	 
ในขณะเดียวกนักย็งัเป็นประชาธิปไตย	เรากส็ามารถมบีทบาทในสภา	แต่รัฐบาล
ต้องมีความเสถียร	ต้องมีความหนักแน่น	ต้องให้คนเชื่อ	ตรงนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์	 
ตรงน้ีก็ต้องพูดโดยตรง	 สังคมไทยอาจจะเป็นกลุ่มชนชั้นบนกับชนชั้นล่าง 
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รากหญ้า	 แบ่งเป็น	๒	ส่วน	 ซึ่งต้องมีโอกาสในการแชร์ตรงนี้	 ถ้าเป็นบนสุดทาง
ทหารคุมการเมืองหมดก็ไม่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก	 ก็จะไม่ยั่งยืน	 แต่ถ้า
กลับไปรูปแบบเดิม	 รัฐบาลเลือกตั้งต่างๆก็กลับไปวังวนแบบเดิม	 เพราะฉะนั้น
ในอนาคตทำาให้ส่วนบนกับส่วนล่างนั้นหาทางคนละครึ่งทาง	 ให้เป็นรัฐบาลที่มี
เสถียรภาพ	เป็นสังคมที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	ก็จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศไทย	

	 ๔.	 ข้อคดิท่ีได้จากการสมัมนาเรือ่ง	“เส้นทางการพฒันาของประเทศจนีและ
ความหมายทางสากล”	และการอภิปราย	ซักถามประเด็นการพัฒนาคลังสมอง	
ประกอบด้วย

	 	 ๔.๑	 ความหมายของการพัฒนาประเทศจีนในมิติสากล	 มีจุดเน้น 
ที่สำาคัญ	 คือ	 การพัฒนาที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของประชาชน	 และ 
การผสมผสานกนัของการใช้บทบาทของรฐัและกลไกตลาด	ความสามารถในการ
ปฏิรูปอย่างต่อเน่ือง	 และความมีเสถียรภาพภายในและมีเอกราชต่อภายนอก	
การเรยีนรูเ้ส้นทางการพฒันาของจนีทำาให้มองเหน็เงือ่นไขของความสำาเรจ็ในการ 
พัฒนาประเทศของจีน	ซึ่งประเทศอื่นๆ	นั้นอาจจะไม่สามารถ	copy	ได้โดยตรง	
แต่การเรียนรู ้ปัจจัยของความสำาเร็จเพ่ือแสวงหาเส้นทางของการพัฒนาที่ 
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยน้ันมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน

	 		 ๔.๒	 หน่วยงานคลังสมองของไทยควรใช้โอกาสในการร่วมมือกับ 
คลังสมองของจีน	 เพื่อศึกษาค้นคว้าและร่วมแบ่งปันข้อมูล	 ตลอดจนทำาหน้าที ่
ให้ความกระจ่างในเรื่องที่ต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึก	 เพ่ือสร้างความเข้าใจซ่ึงกัน
และกัน	

************************************
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สรุปผลการจัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน 
ครั้งที่ ๖ 

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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รายงานสรุปประเด็นคำากล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน 
ครั้งที่ ๖ ช่วงเช้าวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

	 Professor	Xu	Xipeng	อธกิารบดีมหาวิทยาลยัหวัเฉยีว	กล่าวว่าปีนีเ้ป็นปีท่ี
ครบรอบ	๔	ปีของการใช้นโยบาย	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	ตลอด	๔	ปี	ที่ผ่านมา
แนวคิดดังกล่าวได้ค่อยๆ	เปลี่ยนแปลงจากนามธรรมเป็นรูปธรรม	และมีผลงาน
ประจักษ์มากมาย	ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศเพือ่นบ้านทีใ่ห้การตอบรบั
และให้ความร่วมมือกับโครงการ	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	ด้วยดีตลอดมา	

	 หัวข้อสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	๖	นี้	คือ	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	 
และ	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”	 สู่ความมั่นคง	 มั่งคั่งร่วม	 โดยหัวข้อย่อยในการ 
แลกเปลี่ยนประกอบไปด้วยการเมือง	การทูต	การลงทุน	การค้า	การท่องเที่ยว
และการศึกษา	เป็นต้น	

	 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวกับประเทศไทยถือได้ว่า 
เป็นภาพขนาดย่อของความสัมพันธ์ไทยจีน	 ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมา	
ภายใต้การสนบัสนนุของสำานกังานกจิการชาวจนีโพ้นทะเล	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
ได้พยายามเจริญความสมัพันธ์และร่วมมอืกบัประเทศไทยเรือ่ยมา	และตัง้แต่ทีมี่
การเปิดหลกัสตูรสอนภาษาจนีสำาหรบัข้าราชการจากต่างประเทศ	มหาวิทยาลยั
หัวเฉียวได้มีการรับข้าราชการไทยเข้ามาศึกษาเป็นจำานวนมากและต่อเนื่อง	
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ก่อตั้งสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศกึษาขึน้	ซึง่มภีารกจิในการศกึษาและวจิยัความสมัพันธ์ไทยกบัจีนในด้านต่างๆ	
มากไปกว่านั้น	 งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ที่จัดขึ้นในแต่ละปี	 ยังเป็น 
สัญลักษณ์แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวกับสำานักงาน 
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติและสมาคมวฒันธรรมเศรษฐกจิไทย-จนีได้เป็นอย่างดี
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 รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล	 นายกสมาคมและวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จนี	กล่าวว่าโครงการสมัมนาวจัิยยทุธศาสตร์ไทย-จีนได้เริม่ต้นขึน้
โดยการประสานเชือ่มต่อของสมาคมและวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนจนเกดิ
ความตกลงร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัหัวเฉียวกับสำานกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ	 โดยมีความประสงค์ที่จะให้มีการร่วมกันสัมมนาและวิจัยยุทธศาสตร์
ไทยจีนเพื่อเชื่อมและประสานยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศจีน 
ในด้านต่างๆ	ให้บงัเกดิประโยชน์และผลสำาเรจ็ร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย	ซ่ึงรัฐบาล 
ของทั้งสองประเทศได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง	 ผลของการสัมมนา	 ๕	 ครั้ง 
ที่ผ่านมาได้มีการนำาเสนอต่อรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเพื่อนำาไปพิจารณาในการ
จดัการยทุธศาสตร์เฉพาะของแต่ละประเทศและในส่วนทีเ่ชือ่มโยงประสานร่วมกนั	 
ขอยกตัวอย่าง	 ในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	 ประเทศไทยและอาเซียน 
มคีวามเป็นเอกภาพอย่างยิง่ในจดุยนืท่ีเราเรยีกร้องต้องการให้มกีารแก้ไขระหว่าง
คู่กรณีโดยสันติวิธี	ด้วยการเจรจาและไม่ถูกแทรกแซงจากประเทศอื่นใด

	 ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่มีประชากรมาก	 มีความเจริญในทุกๆด้าน 
อนัเป็นผลสำาเรจ็มาจากการนำาท่ีถกูต้องและมีประสทิธภิาพของพรรคคอมมิวนสิต์
จีนซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากมิตรประเทศทั่วโลก	 ทำาให้จีนยิ่งมีบทบาทในการ 
ดำารงไว้ซึ่งสันติภาพและการพัฒนาอย่างเด่นชัดขึ้นทุกที	 ส่วนประเทศไทย 
เป็นประเทศเล็กมีประชากรน้อยแต่มีภูมิยุทธศาสตร์อยู่ในจุดสำาคัญอย่างยิ่ง
จึงต้องประสานและรับแรงกดดันในบางครั้งจากหลายฝ่ายตลอดมา	 แต่ด้วย
ความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจจากมิตรประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน	
ประเทศไทยและจีนสามารถเชื่อมโยงประสานงานในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่าง 
แนบแน่นด้วยความเข้าใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

	 ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมเป็นแนวคดิทีค่วรได้รบัการยกย่องและตอบรับ 
จากทั่วโลกเพราะ	 ประการแรก	 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมไม่ใช่ลัทธ ิ
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ล่าอาณานิคม	แต่เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ทุกประเทศในเส้นทางมีการเชื่อมโยง
ต่อกนัในทกุๆด้านทกุๆมติ	ิประการทีส่อง	ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมไม่ใช่เร่ือง 
เฉพาะของจีน	 แต่เป็นสมบัติลำ้าค่าของทุกประเทศ	 ประเทศที่เกี่ยวข้องต้อง 
ร่วมคิดร่วมทำา	 และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยการตัดสินใจอย่างอิสระของ
แต่ละประเทศโดยการปรกึษาหารอืและเจรจาฉนัมติร	ประการทีส่าม	ยทุธศาสตร์
เส้นทางสายไหมไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นนวตักรรมทางความคดิทีเ่รยีบง่ายและ
ทรงคุณค่าและสามารถปฏบิตัไิด้เพราะมเีครือ่งมอืสำาคญัสองชนดิ	ได้แก่	ความไว้
เนือ้เชือ่ใจกันและการทุม่เทสนบัสนนุอย่างจรงิจัง	ประการทีส่ี่ยทุธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมนั้นมีทั้งทางบกและทางทะเลและการเชื่อมต่ออื่นๆ		

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศริิฤกษ์ ทรงศวิไิล	เลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	กล่าวว่า	วช.	และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประสบความสำาเร็จ
ในการร่วมมอืกบัพนัธมติรคอืสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกจิไทยจนีและ	China	 
Society	 for	 South	 East	 Asian	 Studies	 ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้	 
ซึ่งเป็นโอกาสสำาคัญที่นักวิชาการและนักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มาพบปะ 
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นระหว่างกันรวมทั้งกระชับความร่วมมือ 
ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	หลายปีที่ผ่านมา	วช.	ได้ร่วมมือทางวิชาการในฐานะประเทศ
คู ่ภาคีกับจีนในด้านการวิจัยในด้านต่างๆ	 อาทิในด้านสังคมศาสตร์	 และ	 
ด้านวิทยาศาสตร์	

	 การจัดสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีนมีวัตถุประสงค์	 ๔	 ประการหลัก	 ได้แก่	 
๑)	 เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างจีนและไทย	๒)	สร้างความตระหนกัรู ้
ระหว่างหน่วยงานไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง	 ๓)	 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
เชงิวิชาการเพ่ือนำาไปต่อยอดและประยกุต์ใช้ในทางปฏบิตั	ิ และ	๔)	 สร้างความรู้ 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ	 สถานะบทบาทของจีนและไทยเพื่อช่วยในการ
วางแผนและกำาหนดทิศทางการดำาเนินความสัมพันธ์	
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 ฯพณฯ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงปักกิ่ง 
สาธารณรฐัประชาชนจนี	กล่าวว่า	เมอืงเซีย่เหมนิ	คอื	เมอืงต้นกำาเนดิเส้นทางสายไหม 
ทางทะเลในสมัยโบราณ	 ชาวจีนที่เดินทางไปยังต้ังถิ่นฐานในต่างประเทศ	 
โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย	 กลุ่มคนเหล่านี้ได้มี 
บทบาทสำาคญัในการเชือ่มความสัมพันธ์ทางด้านการค้า	การลงทุน	การแลกเปล่ียน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน	และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมาโดยตลอด	 
ซึ่งเป ็นรากฐานสำาคัญที่แข็งแกร ่งของความสัมพันธ ์ระหว่างไทยกับจีน 
อย่างรอบด้าน

	 ปัจจุบันเมืองเซี่ยเหมินมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อข้อริเร่ิมโครงการ 
เส้นทางสายไหมใหม่ท่ีเสนอโดยท่านประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 โดยเฉพาะ 
การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชน	 เพราะปัจจุบันเมืองเซ่ียเหมิน 
มีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐของไทยมาศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
แล้ว	๑๓	รุ่น	 รวมทั้งมีนักศึกษาไทยอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในเมืองเซี่ยเหมิน	
ประมาณ	๕๐๐	คน	นอกจากนั้น	ในช่วงการประชุมผู้นำากลุ่ม	BRICS	2017	ผู้นำา
ของไทยและจีนได้พบปะและได้เป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญา	๒.๑	 และ	
๒.๒	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูง	 และ 
ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ต่อการสร้างความสำาเร็จให้กับยุทธศาสตร์	 “ข้อริเริ่ม
เส้นทางสายไหมใหม่”	ในพื้นที่ทางบก

	 ดังน้ัน	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องเผชิญข้อท้าทายต่างๆ	 
เช่น	การก่อการร้ายและการต่อต้านโลกาภวัิฒน์	ประกอบกับการทีจ่นีกำาลงัดำาเนนิการ 
ผลักดัน	 “ข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมใหม่”	 และขณะเดียวกันประเทศไทยกำาลัง
ดำาเนินการยุทธศาสตร์	 “ประเทศไทย	๔.๐”	 จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อไทยและจีน 
ในการสร้างความร่วมมือให้ใกล้ชิดมากขึ้น	 และประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือ
กับจีนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต	
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 Mrs. Lu Jiang	 รองนายกเทศมนตรเีมอืงเซ่ียเหมนิ	 กล่าวว่า	 เมอืงเซ่ียเหมิน
ในฐานที่เป็นเมืองที่สำาคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ 
ที่	 ๒๑	 และเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลมากมาย	 เซ่ียเหมิน 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้ว	 ในระยะหลังนี้ม ี
ความร่วมมือกับประเทศไทยมากมายหลายด้าน	 เช่น	 การค้า	 การท่องเที่ยว	
วัฒนธรรม	การกีฬา	เป็นต้น	ซึ่งประสบผลสำาเร็จมากมาย	โดยเฉพาะเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา	 เซี่ยเหมินได้ทำาข้อตกลงเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด
ภูเก็ตของประเทศไทยและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่จะทำาหน้าที่เป็นสะพาน 
เชื่อมมิตรภาพระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้น

	 งานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ได้จัดและประสบความสำาเร็จมาแล้วถึง	 
๕	 ครั้ง	 และได้กลายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในหลายวงการ	 เช่น	 
วงการการเมือง	การศึกษา	คลังปัญญา	ธุรกิจ	เป็นต้น	ในลำาดับต่อไปจะขอเดิน
ตามปณิธานของประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น	 เพ่ิมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และทำาความร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ	กัน		

 ฯพณฯ พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 กล่าวว่า	 
การสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ครั้งที่	 ๖	 นี้	 ถือเป็นการสานต่อความจริงใจ 
และจริงจังของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศ	 เพราะความ
สัมพันธ์ไทย-จีนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันมานาน	 นับตั้งแต่สถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ค.ศ.๑๙๗๕	
ปัจจุบันประเทศไทยและจีนได้ขยายความสัมพันธ์ลงลึกในทุกมิติ	 มีการ 
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู ้นำาระดับสูงโดยตลอด	 และมีการยกระดับ 
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและจีน
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	 ปัจจุบันโครงการความริเริ่มเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน	หรือ	“One	Belt,	
Once	Road”	 เป็นยทุธศาสตร์เชงิรกุท่ีรเิริม่โดยรฐับาลจนีเพือ่ขยายความร่วมมอื 
รอบด้านกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลกประกอบด้วย	 ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	ภูมิภาคเอเชียกลาง	ภูมิภาคเอเชียใต้	ภูมิภาคตะวันออกกลาง	
ภูมภิาคแอฟรกิา	และยโุรป	ซึง่กลุม่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	โดยเฉพาะ
ประเทศไทยได้พิจารณาว่าเป็นโอกาสที่จีนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ผลประโยชน์ร่วมกัน	 เช่น	 การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง	 ซึ่งจะช่วย
กระจายความเจรญิไปยังพืน้ทีภ่าคเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยอกีด้วย

	 ดงัน้ัน	จึงกล่าวได้ว่ายทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ของจนี	เป็นยทุธศาสตร์
ที่เอื้อต่อประเทศไทยในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	
และการที่ไทยเป็นประเทศผู ้ประสานงานอาเซียนกับจีนจึงเป็นประโยชน์ 
ต่อการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างอาเซยีนกบัจนี	และในปัจจบุนัทีป่ระเทศไทย
มียุทธศาสตร์	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”	 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยี	 ความคิดสร้างสรรค์	 และนวัตกรรมในทุกระดับ 
ของประเทศ	 ซึ่งในอนาคตจะขยายไปสู่อาเซียน	 และจีน	 จึงควรมีแลกเปลี่ยน 
ความรู้ทางวิชาการอย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้ต่อเนื่องต่อไป						

 Mr. Xu Yousheng	 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงกิจการชาวจีนโพ้นทะเล	 กล่าวถึง	 การสัมมนา
ยทุธศาสตร์ไทย-จนี	นบัแต่เริม่จดัตัง้ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๒	กลายเป็นเวทีสำาคัญในการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ	ระหว่างไทย-จีน	เช่น	ทางด้านการเมือง	การศึกษา	
คลังปัญญา	 ธุรกิจ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังได้มีข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าและเป็น
รูปธรรมมากมายให้กับการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศมาแล้ว	 
หัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้	 คือ	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	 และ	 “ประเทศไทย	
๔.๐”	 สู่ความมั่นคง	 มั่งคั่งร่วม	 ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนและหารือกัน	 เพื่อให้ได ้
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องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจ 
ทางด้านนโยบายต่างๆของทั้งสองประเทศต่อไป	

	 ปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำาลังเผชิญกับการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทำาให้สังคมโลก 
เกิดความวุ่นวายมากมาย	ส่งผลกระทบทั้งในเชิงลบ	เช่น	ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น	
สิ่งแวดล้อมถูกทำาลายและการก่อการร้ายเกิดขึ้น	 เป็นต้น	 ภายใต้สถานการณ ์
ทีเ่ลวร้ายเช่นนี	้ประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่พ่ึงพาอาศยั
ประเทศอืน่	ด้วยเหตผุลดงักล่าวประธานาธบิดสี	ีจิน้ผงิ	จงึได้กำาหนดยทุธศาสตร์	
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้น”	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่วมหารือ	 ร่วมสร้างและ 
ร่วมแบ่งปันกับประเทศทั่วโลก	ทำาให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเข้าใจ

	 ตลอดระยะเวลา	 ๔	 ปีที่ผ่านมา	 ภายใต้การมีส่วนร่วมจากประเทศต่างๆ	
โครงการดังกล่าวจากนามธรรมจึงกลายเป็นรูปธรรมมาขึ้น	 จากช่วงเวลาทำาให้
เห็นแล้วว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นของประเทศจีนแต่เพียงประเทศเดียว	 
หากแต่เป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติ	 นโยบายดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำาให้จีน 
ได้ก้าวออกไปสู่โลกกว้างแต่ยังทำาให้ประเทศอื่นๆ	 มากมายได้พัฒนาและ 
เจริญรุ่งเรืองขึ้น

	 ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีภูมิศาสตร์ที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อโครงการนี	้
เนือ่งจากเปรยีบเสมือนสะพานธรรมชาตทิี่เชื่อมระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซยีน
และยังเป็นพันธมิตรที่ดีในการร่วมทางไปกับยุทธศาสตร์นี้	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๒๐๑๖	
ประเทศไทยได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐	 ข้ึน	 เพ่ือกระตุ้นและ
พฒันาเศรษฐกจิให้ดขีึน้	ดงันัน้	นโยบายหนึง่เส้นหนึง่แถบกบันโยบายประเทศไทย	
๔.๐	จึงมีเนื้อหาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอยู่อย่างมาก	สามารถเติมเต็ม
แนวทางพัฒนาในหลายๆ	ด้าน	ของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี	
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	 จีนและไทยมีความใกล้ชิดกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์	 สายเลือดและ
วัฒนธรรม	 มีการไปมาหาสู่กันนานนับสองพันกว่าปี	 การสถาปนาทางการทูต 
ก็ดำาเนินมาแล้วยาวนานถงึ	๔๐	กว่าปี	และมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัมาโดยตลอด	
โดยเฉพาะเม่ือเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา	ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวในอาเซยีน
ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำากลุ่ม	 BRICS	ณ	 เมืองเซ่ียเหมิน	 
ซึง่ในการน้ีประธานาธบิดสี	ีจิน้ผงิ	กบันายกรฐัมนตรขีองไทย	ได้พบปะหารอืและ
ลงนามความร่วมมือถึง	๔	รายการที่สำาคัญต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ต่อไป	 และเมื่อปีที่แล้วการลงทุนและการค้าร่วมของสองประเทศมีมูลค่าสูง 
ถึง	๗๕,๘๐๐	ล้านหยวน	ซึ่งปัจจุบันจีนได้กลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย	ยิง่กว่าน้ันประเทศยงัมชีาวไทยเชือ้สายจนีอยูเ่ป็นจำานวนมากซึง่จะ
ช่วยมส่ีวนร่วมมากมายในการร่วมสร้างความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกจิของไทย
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รายงานสรุปประเด็นการปาฐกถาพิเศษ 
ช่วงเช้าวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 Professor He Yafei คณบดีสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

	 ในการประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์ครัง้ที	่๑๙	จะเหน็ได้ว่านโยบาย 
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางประกอบด้วยสองสถานะ	ได้แก่	เป็นยุทธศาสตร์การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีน	และประการที่สองเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศ
จีนได้ยืนหยัดนโยบายการเปิดประเทศ	 นโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเลนี้
จะส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศจีนและเศรษฐกิจโลกได้รับการพัฒนาร่วมกัน	 
ดังนั้น	 ประเทศไทยและจีนสามารถได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากนโยบาย 
เส้นทางสายไหมนี้โดยความร่วมมือของทั้งสองประเทศ

	 สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความผันผวนวุ่นวายอย่างยิ่ง	 มีความขัดแย้ง 
ในหลายๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความยุติธรรมใน
สังคม	 ทั้งนี้เนื่องมาจากการทำาหน้าที่ผู ้นำาโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา	 
ยกตัวอย่างเช่น	 ๑)	 การกำาหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นธรรม	 
๒)	ระเบยีบการเงนิเกดิความกดดนัอย่างมากในทางต้นทนุ	แรงงาน	ความยตุธิรรม 
ทางการตลาด	พึง่พาตลาดยโุรปมากเกินไปและเกดิช่องว่างทางฐานะมากยิง่ข้ึนด้วย	 
๓)	 ความขัดแย้งทางการเมืองทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะความสัมพันธ ์ระหว่างรัสเซียและอเมริกา	 ระหว่างประเทศ 
ที่กำาลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 จนเกิดความขัดแย้งและไม่มั่นคง	 
๔)	 เกิดความขัดแย้งในด้านวัฒนธรรมและอารยะธรรม	 เนื่องจากชาวตะวันตก 
มักจะเห็นว่าวัฒนธรรมของตนสูงกว่าวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ	 จนทำาให้เกิด 
ความขัดแย้ง	 และนักวิชาการต้องเข้าใจความขัดแย้งอย่างลึกซ้ึง	 จึงจะจัดการ 
กับปัญหาได้อย่างถูกต้อง
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	 ประเทศจีนกำาลังหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว	 ด้วยแนวความคิดอันเป็น
เอกลักษณ์ของจีน	 โดยได้ริเริ่มการสร้างเส้นทางสายไหม	 ศตวรรษที่	 ๒๑	 โดย 
ยดึหลกัการพฒันาอย่างสนัต	ิเพือ่สร้างชะตากรรมชวีติร่วมกนัของมวลมนษุยชาติ	
นโยบายดงักล่าวก่อตัง้ขึน้จากวัฒนธรรมจนี	ตามแนวคดิการอยูร่่วมกนัอย่างสันติ
และมีเสถียรภาพสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์	 โดยโครงการดังกล่าวจะทำาการ
ผลักดันความร่วมมือไทยจีนในหลายด้าน	 เช่น	 ๑)	 การประสานยุทธศาสตร ์
การเจริญเติบโตของท้ังสองประเทศ	 เช่น	 การประสานยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมของจีนกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย	 ๔.๐	 ๒)	 การแลกเปลี่ยนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เช่น	 ด้านเทคโนโลยี	 ด้านการทะเล 
และการค้า	 ๓)	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับประชาชน	 ทำาให้ประเข้าใจ
โครงการดังกล่าวมากยิ่งข้ึน	 ตัวอย่างเช่น	 งานสัมมนาครั้งนี้และ	 ๔)	 การแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	เช่น	ปัญหาในทะเลจีนใต้	

 ศาสตราจารย์ ดร. สุรชยั ศริไิกร กรีตยาจารย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
	 ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนาน	 คนไทยรับรู้และเข้าใจ
เส้นทางสายไหมทัง้ทางบกและทางทะเลมาตัง้แต่สมยัโบราณ	ดงันัน้	เมือ่ประเทศ
จีนโดยการนำาของท่านประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ได้เสนอริเร่ิมโครงการเส้นทาง
สายไหมใหม่	(One	Belt,	Once	Road:	OBOR)	จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน	
เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีแผนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ทั้งทางบกและทะเลเรียกว่า	 Master	 Plan	 of	 ASEAN	 Connectivity	 
เพือ่เชือ่มโยงสาธารณปูโภคต่างๆทกุชนดิเข้าด้วยกนัทัง้ถนนและรถไฟ	ประกอบ
ด้วยโครงการระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	(North-South	Economic	Corridor	
Project)	 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	 
Economic	Corridor	Project)	ซึ่งโครงการเหล่านั้นกลุ่มประเทศลุ่มแม่นำ้าโขง 
ได้เสนอมา	๒๐	ปีแล้ว	แต่ยังไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้
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	 ดงันัน้	เมือ่ประเทศจีนเสนอโครงการรเิริม่เส้นทางสายไหมใหม่ในปี	๒๕๕๖	
และเสนอให้สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก	
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงรู้สึกยินดีกับโครงการที่ฝ่ายจีนเสนอเพราะเชื่อว่า 
การเช่ือมต่อโครงการสาธารณูปโภคต่างๆในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยเพิ่มการค้า	
การลงทนุ	การท่องเทีย่ว	และการแลกเปลีย่นตดิต่อระหว่างประชาชนได้สะดวก
มากขึน้	โดยเฉพาะการเชือ่มต่อระหว่างอาเซยีนกบัประเทศกลุ่มเอเชยีตะวนัออก
ที่ประกอบด้วย	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ซึ่งจะทำาให้เกิดการยกระดับข้อตกลงการค้า
เสรีระหว่างกันให้สูงมากขึ้น	

	 นอกจากนั้น	 จากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 นายโดนัล	 ทรัมป์	 
(Donal	 Trump)	 ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศใหม่	 ที่มีวลีเรียกว่า	 
“America	 First”	 ได้ส่งผลดีต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนมากข้ึน	
เน่ืองจากนโยบายดงักล่าวมแีนวคดิแบบชาตนิยิมทีต่่อต้านความเป็นโลกาภวิตัน์ 
และเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม	 เช่น	 การยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีต่อกลุ่ม
ประเทศเอเชียแปซิฟิก	 (Trans	 Pacific	 Partnership)	 ดังนั้น	 จึงเป็นโอกาส 
ที่ดีต่อทั้งไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหก(ASEAN+6)	 ให้สามารถเจรจา 
ข้อตกลงการค้าเสรีได้เร็วมากขึ้น

	 ในส่วนของรัฐบาลไทยได้กำาหนดยุทธศาสตร์“ประเทศไทย	 ๔.๐”	 
ซึ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง	 
โดยได้จดัตัง้แผนโครงการพฒันาเขตพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	 
Corridor	 Project)	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปในอีก	 ๒๐	 ปี 
ข้างหน้า	 ซึ่งโครงการดังกล่าวน้ีมีหลักการแนวคิดสอดคล้องกับข้อริเริ่มเส้นทาง
สายไหมใหม่ที่เสนอโดยจีน	 ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน 
ผ่านการประสานทางยุทธศาสตร์ระหว่าง	“ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐”	และ	
“ข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมใหม่”	 จึงเป็นความร่วมมือที่จะส่งเสริมผลประโยชน์
ระหว่างสองประเทศในทุกมิติและระดับ
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 นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กล่าวว่า	 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก	(Eastern	Economic	Development	Project)	คอื	โครงการพัฒนา	 
๓	จงัหวัดในภาคตะวนัออกของประเทศไทย	ประกอบด้วย	๑)	จงัหวัดฉะเชงิเทรา	
๒)	จังหวัดชลบุรี	และ	๓)	จังหวัดระยอง	ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”	 อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยโครงการนี ้
ยึดหลักการ	๔	ประการ	ประกอบด้วย
	 ๑.	 เป็นการพฒันาพืน้ทีโ่ดยใช้หลกัความสำาเรจ็ในอดตีจากโครงการพฒันา
ท่าเรือนำ้าลึกชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
	 ๒.	 เป็นการเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ด้านระบบการขนส่ง	 ทั้งระดับภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
	 ๓.	 เป็นอุตสาหกรรมการบริการต่าง	เช่น	การท่องเที่ยว
	 ๔.	 เป็นฐานลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต	๑๐	อุตสาหกรรมสำาคัญ	ดังนี้
	 	 ๔.๑	อุตสาหกรรมดั้งเดิม	เช่น	ยานยนต์
	 	 ๔.๒	อุตสาหกรรมเชิงรายได้ดี
	 	 ๔.๓	อุตสาหกรรมสุขภาพ
	 	 ๔.๔	อุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
	 	 ๔.๕	อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
	 	 ๔.๖	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
	 	 ๔.๗	อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง
	 	 ๔.๘	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
	 	 ๔.๙	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
	 	 ๔.๑๐	อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
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	 การพัฒนาโครงการในกลุ่มนี้จะมีการเชื่อม	 ๓	 สนามบิน	 ประกอบด้วย	 
๑)	 สนามบินดอนเมือง	 ๒)	 สนามบินสุวรรณภูมิ	 และ	 ๓)	 สนามบินอู่ตะเภา	 
ด้วยรถไฟความเรว็สงู	ขณะเดยีวกนัจะมีการเชือ่มท่าเรอืด้วยรถไฟรางคูแ่ละเชือ่ม
ระบบข้อมูลด้วยดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งในระยะแรกจะมีอุตสาหกรรมใหญ	่ 
๔	กลุ่ม	๑๕	โครงการ	กลุ่มสำาคัญเร่งด่วน	ได้แก่	โครงสร้างพื้นฐาน	การท่องเที่ยว	
การสร้างเมืองใหม่	 และการสร้างพื้นที่ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์	 ทั้งนี้	 การผลักดัน
ให้แผนโครงการดำาเนินการสำาเร็จได้จะคำานึงถึงการมีส่วนร่วมระหว่าง	 ๓	 ฝ่าย	
ประกอบด้วย	๑)	ภาครัฐ	๒)	ภาคเอกชน	และ	๓)	ภาคประชาสังคม	เพื่อให้เกิด
การรับประโยชน์เชิงพื้นที่

	 ในช่วง	 ๕	 ปี	 แรก	 จะมีมูลค่ารวมของโครงการพัฒนาสนามบิน	 ท่าเรือ	
และรถไฟประมาณ	 ๔๓,๐๐๐	 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	 และจะมีการออก
กฎหมายประเภทต่างๆ	เพื่ออำานวยความสะดวกในการลงทุนและจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนั้น	 ยังมีการตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจ 
เกิดใหม่

	 ดังนั้น	 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ของไทยจึงถือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่	 โดยคำานึงถึงการพัฒนาที่เป็นระบบ 
ครบวงจรที่มีการเชื่อมโยงทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ	รัฐบาล
ไทยได้พิจารณาว่าหลักแนวคิดการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้อง 
กับแนวคิดของ	 “โครงการริเริ่มเส้นทางสายไหมใหม่”	 หรือ	 “หนึ่งแถบ 
หนึง่เส้นทาง”	ของจนี	ทีน่ำาเสนอโดยท่านประธานาธบิดสี	ี จิน้ผงิ	 ซึง่ความร่วมมอื
ระหว่างสองโครงการยุทธศาสตร์นี้จะช่วยจัดการห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจภายใน
ภูมิภาคทั้งกับกลุ่มประเทศอินโดจีน	 อาเซียน	 และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	 
๖	ประเทศ	ซึง่จะนำามาสูก่ารมคีวามเจรญิรุง่เรอืงร่วมกันระหว่างภูมภิาคในอนาคต
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการจัดสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนครั้งที่	 ๖	 	ณ	 เมืองเซี่ยเหมิน	
มณฑลฝูเจี้ยน		สาธารณรัฐประชาชนจีน		ภายใต้หัวข้อ	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
และประเทศไทย	๔.๐	:	สูค่วามมัน่คง	มัง่คัง่ร่วม”	ระหว่างวนัที	่๗-๑๑	พฤศจกิายน	
๒๕๖๐		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ในมมุมองของฝ่ายจนี		ประเทศไทยนัน้มคีวามสำาคญัในเชงิภมูรัิฐศาสตร์	
เป็นประเทศสำาคัญตามเส้นทางสายไหมทางทะเลและเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
จีนกับอาเซียน	ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	๔.๐	มีความสอดคล้องและมีจุดแสวงหา
ความร่วมมือกับประเทศจีนหลายประการ	 จึงควรใช้โอกาสดังกล่าวขยาย 
ความร่วมมอืกับประเทศจนีในสาขาต่าง	ๆ 	เช่น		การค้า		การลงทนุ		การท่องเทีย่ว	 
โลจสิตกิส์		ฯลฯ	เพือ่บรรลุเป้าหมายในการยกระดับความกนิดีอยูดี่ของประชาชน	
และใช้ความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน		

	 ๒.		การจดัสัมมนาวจิยัยทุธศาสตร์ไทย-จนีเป็นเวททีางวชิาการทีด่ำาเนนิการ 
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	เพื่อระดมสมองของนักวิชาการ	เป็นพลังทางความคิด 
ในการขบัเคลือ่นความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตรไทย-จนี	จงึควรยกระดับการดำาเนนิงาน 
ให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีนในรูปแบบการพัฒนา
คลังสมองร่วมกัน	 โดยกำาหนดประเด็นวิจัยที่จะเป็นประโยชน์และส่งเสริม 
การดำาเนนิงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกของไทยกบัโครงการ 
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน	ซึ่งสามารถดำาเนินการในรูปแบบดังต่อไปนี้		
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	 	 	 ๒.๑	 การดำาเนินโครงการวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานคลังสมอง 
ของจีน	 	 โดยฝ่ายไทยให้ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 (วช.)	 และฝ่ายจีนให้	 
Chinese	 Academy	 of	 Social	 Science	 (CASS)	 เป็นจุดประสานงานร่วม	
(Focal	Point)

	 	 	 ๒.๒	 การศึกษากลไกการดำาเนินงานของคลังสมองของฝ่ายจีน			 
ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและให้คำาปรึกษาแก่รัฐบาล	 และอาศัย 
ช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานคลังสมองของจีน	 นำาเสนอแนวความคิด 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย

	 	 	 ๒.๓	 การสนบัสนนุให้หน่วยงานคลังสมองของจนีมาจดัต้ังสำานกังาน
ในเขตพืน้ทีก่ารพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกของไทย	 โดยความร่วมมอื 
กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 เพื่อประสาน 
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคลังสมองของทั้งสองประเทศ
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