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ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยุค
ใหม่ของจีน   และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการจัดนิทรรศการเรื่อง “อารยธรรม
เดินทางบนเส้นทางสายไหม-รหัสลับแห่งความรัก” รวมถึงพิจารณาถึงแนวทางการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมภายหลังจากการประชุมสัมมชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙   โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ 
สถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาคเอกชนทั้งของไทยและจีน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน จ านวน ๗๐ คน  
  
 ๒. รูปแบบการสัมมนา 
  ๒.๑ ท่านหลานซู่หง อุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีนประจ าประเทศไทย 
ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนกรุงเทพฯ  ได้เรียนเชิญคุณเฉิน เซิ่งหลัย ผู้อ านวยการศูนย์การวิจัย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน  ประธานสมาคมวิจัยวัฒนธรรมนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้  
คุณเหริน อ้ีหมิง หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา ศูนย์วิจัยวรรณกรรม สถาบันสังคมศาสตร์แห่ง
เซี่ยงไฮ้ คุณพินิจ  จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์  และคุณสมปอง สงวน
บรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้อเรื่อง "การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยุคใหม่" โดยมีพลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน เป็นผู้ด าเนินรายการ และดร.หลี่เหรินเหลียงท าหน้าที่ล่ามแปล 
  ๒.๒ งานนิทรรศการ “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม-รหัสลับแห่งความรัก” 
     ๒.๓  งานแสดงคอนเสิร์ตจากทุ่งหญ้ามองโกลเลียใน 
 
 ๓.  เนื้อหาสาระท่ีส าคัญของการบรรยาย 

        ๓.๑ ท่านหลานซู่หง  กล่าวต้อนรับในนามของฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีนประจ าประเทศไทย 

และในนามของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวถึงในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ไดม้ีการจัดการ

ประชุมสมัชชาผุ้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๙  ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  

ในที่ประชุมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศต่อชาวโลกว่าสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่   

พลังการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเป็นภารกิจส าคัญอันยิ่งใหญ่ของผู้ท างานด้านวัฒนธรรมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  และเป็นหน้าที่ของนักวิชาการทางปัญญา การคบหาสมาคมระหว่างประเทศอยู่ที่ความสนิท

สนมของภาคประชาชน  ความสนิทสนมของภาคประชาชนอยู่ที่ใจถึงใจ  ใจถึงใจนั้นคือการประสานทาง

วัฒนธรรม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางด้านอารยธรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นบ้าน

ใกล้เรือนเคียง มีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์  มีความใกล้ชิดทางสายเลือด  มีการไปมาหาสู่กันตั้งแต่โบราณกาล 

ทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่รุ่งโรจน์เป็นเวลายาวนาน รัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศมี

ความใฝ่ฝันถึงความเป็นอยู่ที่ดี  เพราะฉะนั้นศูนย์วัฒนธรรมประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์ยุทธศาสตร์

ไทย-จีน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดเสวนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งถือ



ว่าเป็นเวทีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมสีสัน ความเป็นอยู่ทางด้านวัฒนธรรม เราจะไม่ลืมอดีต ซึมซับสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่ออนาคต 

 ๓.๒ คุณ เฉิน เซิ่ง ไหล  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้พบปะกับนักวิชาการ

จากประเทศไทยและนักวิชาการจากประเทศจีน และร่วมเสวนาในหัวข้อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน

ยุคใหม่  การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุคสมัยนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งไปสอดคล้องกับเรื่องหนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง หรือระเบียงเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึง

เป็นข้อริเริ่มของจีนที่ประกาศสู่ชาวโลก ดว้ยการแสวงหาความร่วมมือกันประเทศต่างๆ ในหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทางซึ่งมีทั้งหมด ๖๕ ประเทศ (แต่ก็ไม่จ ากัดเฉพาะ ๖๕ ประเทศ) เพ่ือสร้างเป็นกลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมือ เพราะว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นข้อเสนอแนะที่เปิดกว้าง และให้ประเทศต่างๆสามารถที่จะ

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยกัน เหมือนกับที่ท่านอุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมได้กล่าวไปว่า ที่ผ่านมามีการจัด

ประชุมสมัชชาตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ ซึ่งในท่ีประชุมจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อสู่ความ

ทันสมัย เพ่ือสู่โลก และสู่อนาคต ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมใน

ธรรมาภิบาลโลก ซึ่งประเทศจีนจะมีข้อเสนอแนะในประชาคมร่วมชะตาของมนุษยชาติเพื่อที่จะอุทิศปัญญา

และแผนในการปฏิบัติของจีน  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส าคัญตามหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพราะฉะนั้นทั้งไทย

และจีนก็มีโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือ  

เมื่อสองพันปีที่แล้วที่มีการบุกเบิกเส้นทางสายไหม เส้นทางสายไหมยิ่งเดินยิ่งกว้าง ซึ่งกล่าวได้ว่า

เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางแห่งความหวัง เป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพ และความมีชีวิตชีวา เป็นเส้นทางที่เหนือ

กาลเวลา และเป็นเส้นทางที่เหนือภูมิประเทศ ซึ่งสามารถท่ีจะท าให้คนทั้งโลกชื่นชมการบุกเบิกเส้นทางสาย

ไหม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการก้าวข้ามเวลาและสถานที่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเส้นทางในส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม  เส้นทางสายไหมเริ่มต้นจากการค้าผ้าไหมซึ่งรู้ดีว่าผ้าไหมเป็นสิ่งทอ หรือเป็นศิลปหัตถกรรม หรือ

เป็นแฟชั่น หรือเป็นจิตรกรรมเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีเนื้อหาที่กว้างขวางหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรม

อุตสาหกรรม  วัฒนธรรมการพาณิชย์  วัฒนธรรมแฟชั่น วัฒนธรรมจิตรกรรม  วัฒนธรรมการแต่งกาย  และ

วัฒนธรรมสร้างสรรค์  ในการค้าขายผ้าไหมนั้นอาจจะไม่ใช่ค้าผ้าไหมเฉพาะเจาะจงเพียงที่ผ้าไหมอย่างเดียว  

ขณะเดียวกันก็มีสินค้าอ่ืนๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสี  ในสมัยโบราณ คนที่อยู่ในระดับชนชั้นสูง ไม่ว่าจะ

เป็นขุนนาง มักจะรู้สึกเป็นเกียรติถ้าการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมใช้เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีของจีน หรือกังไส  

ซ่ึงนับเป็นสิ่งของหรูหราและมีราคา  รวมทั้งเรื่องของใบชาก็เป็นสินค้าส าคัญ  

นอกจากนั้นยังมีสินค้าอ่ืนๆ เช่น องุ่น  วอร์นัท  แครอท พริกไทย ทับทิม โปยเล้ง แตงกวา เป็นต้น  

ซึ่งส่วนใหญ่มีการเผยแพร่จากตะวันออกกลางสู่ประเทศจีน แม้กระทั้งเครื่องดนตรีของจีน  เช่น กูฉ่ิน ผีผา ก็มี

การน าเข้าจากต่างแดน  เพราะฉะนั้นเส้นทางสายไหมสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเส้นทางการค้า และเส้นทางการ



ท่องเที่ยว  เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การแลกเปลี่ยนเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนสิ่งของ และ

ขยายไปยังการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ตัวอักษร เทคนิค ศิลปะ กาบริหารการปกครอง ศาสนา และการศึกษา 

ซึ่งมีความหลากหลาย แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการแลกเปลี่ยนด้านแนวความคิดและ concept ต่าง ๆ   

หยาง ฝูเจีย ซ่ึงเคยด ารงต าแห่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝูต้าน ได้ประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ 

“จากฝตู้านไปสู่เนอร์ทติ้งแฮม” ในหนังสือเล่มนั้นท่านได้กล่าวว่าในเมื่อหนึ่งร้อยยี่สิบปีก่อนคริสต์ศักราช    

จางเชียน ได้มีบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวระหว่างเดินทางไปตะวันตก พบว่าผ้าไหมจีน และเซรามิกจีน อันที่

จริงแล้วได้เดินทางไปถึงตะวันตก ก่อนทีจ่างเชียนจะเดินทางบนเส้นทางสายไหมมาหลายร้อยปี เพราะฉะนั้น

สรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนนั้นพ่อค้าจะเป็นผู้แลกเปลี่ยนค้าขาย ขณะเดียวกันน าไปสู่เรื่องค่านิยม วิถีชีวิต ของผู้

ที่ไปแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคน และค่านิยม  

เพราะฉะนั้นในการค้าขายพาณิชย์นั้น โดยเฉพาะการค้าขายสินค้านั้น สามารถสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคน 

สามารถสร้างนวัตกรรม  และการปะทะสังสรรค์ทางความคิด  ผ้าไหมในขณะนั้นเป็นสิ่งทอที่มีคุณค่าและคู่ควร 

ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงการปะทะสังสรรค์ของการแต่งกาย แฟชั่น การบริโภค และสุนทรียภาพ  ตามท่ี

บันทึกไว้ ผ้าไหมเป็นสินค้าท่ีแสวงหาและฟุ่มเฟือยส าหรับคนโรมัน ราคาสูง  ในขณะนั้นมีการบันทึกไว้ว่าหญิง

สาวโรมันแต่งกายด้วยผ้าไหม เดินไปตามตลาดต่างๆ ท าให้ผู้ที่เป็นวุฒิสมาชิกโรมันมองว่าผู้หญิงโรมันแต่งกาย

ไม่ส ารวม เพราะเสื้อผ้าที่ผู้หญิงใส่นั้นมีความเบาะบางและสามารถเรือนร่างของผู้หญิงได้  เมื่อเสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่

สามารถปกปิดเรือนร่างของหญิงสาวได้จึงเรียกว่าเสื้อผ้าอย่างนั้นหรือ ซึ่งสะท้อนถึงความคิดที่แตกต่างกันและ

ความนิยมของสาวโรมันที่แต่งกายด้วยผ้าไหมจีนดังนั้นการแลกเปลี่ยนเส้นทางสายไหมเป็นการแลกเปลี่ยนข้าม

วัฒนธรรม  ภาษา ศาสนา ความคิด ค่านิยม เป็นการให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสิ่ง

ที่มีความแตกต่างให้กับวัฒนธรรมของตน เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการซึมซับสิ่งใหม่ๆเข้ามา เป็นการ

ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย    

๓.๓ คุณพินิจ จารุสมบัติ   ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่  ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่จะต้องมีการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ให้อยู่ใน

อุดมการณ์ ในจิตใจของประชาคมชาวโลกทุกคน การกล่าวถึงค าว่า “ยุคใหม่”  แสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

นั่นคือวัฒนธรรมยุคเก่าเป็นวัฒนธรรมที่มีชนชั้น  วัฒนธรรมใหม่ที่จะเกิดข้ึนไม่มีชนชั้นหรือชนชั้นจะน้อยลง 

นั่นคือการลดช่องว่าง  ยุคใหม่นั้นมีพลังการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องวัฒนธรรม 

ยกตัวอย่างเช่นจีนวันนี้ การเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนฐานปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย รวมทั้งชาวจีน 

ในอดีตจีนอดข้าวตาย ข้าวไม่มีกิน ต้องแบ่งปัน ต้มข้าวต้ม ต้มใส่มันใส่เผือก ใส่อะไรต่างๆ เป็นน้ าโจ๊ก แต่

ตอนนี้จีนมีข้าวกินเหลือเฟือ ศาสตราจารย์หยวนถงผิงบิดาข้าวแห่งจีน ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการผลิต

ข้าว วิถีชีวิตเกษตรกรชาวนามีการเปลี่ยนแปลง ท าให้จีนมีความอุดมสมบูรณ์ม่ังคั่ง ไม่มีความอดอยาก ท าให้

ประชาชนมีความสุข มีการกินดีอยู่ดี วัฒนธรรมความรื่นเริง ความร่าเริง ความสดใสของชุมชน ของสังคมก็



เกิดข้ึน  ท่านเฉินพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลโลก ถ้าตราบใดโลกยังมีความอดอยาก มีช่องว่างระหว่างประเทศที่

รวยกับประเทศท่ียากจน จะมีการต่อสู้แย่งชิงกัน แต่ถ้าตราบใดโลกยังมีกินมีใช้ มีชีวิตที่มีความสุข อยู่อย่าง

แบ่งปัน  ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า ในปี ๒๐๒๐ ประชาชนชาวจีนจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปาน

กลาง มีชีวิตที่มีความสุข สังคมจะมีวัฒนธรรมดี โจรผู้ร้ายไม่มี ผู้คนมาร้องร าท าเพลง สร้างศิลปะได้อย่าง

มากมาย  วัฒนธรรมยุคใหม่เป็นยุคที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลง ชาวนาหันไปใช้เครื่องจักร วัว ควาย ที่ไว้ท าไร่

ท านาหายไป  อุตสาหกรรมกลายเป็นหุ่นยนต์  รถไฟความเร็วสูง การเดินทางโดยรถไฟจากเฉินตูไปถึงมอสโคว  

จากอ้ีอูไปถึงลอนดอน  จากอู่ฮ่ันไปถึงปารีส   กล่าวสั้นๆว่า ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมยุคเก่า ยุคต้น  ยุคกลาง  ยุค

ปลาย หรือว่ายุคใหม่ ความเป็นอุดมการณ์ของวัฒนธรรมของจีนหรือของประชาชาติในอาเซียนไม่เปลี่ยนแปลง 

อย่างที่ท่านเฉินกล่าวไว้ วัฒนธรรมเส้นทางสายไหม คือการค้าผ้าไหม ใบชา เครื่องปั้นดินเผา มองว่านั่นเป็น

เพียงขั้นต้น แต่อุดมการณ์ของวัฒนธรรมของจีน คือการค้า หามิตร หาเพ่ือน ผูกมิตร ผูกเพ่ือน ผูกสัมพันธภาพ 

ผูกมิตรภาพ นี่คืออุดมการณ์ของวัฒนธรรม   ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เสนอยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก็ดี  

การอยู่กันโดยสันติสุข สันติภาพ แบ่งปัน  อันนี้คือวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุด มีวัฒนธรรม โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือกัน

อย่าง ท าให้โลกมีสันติสุข ไม่มีการรบราฆ่าฟันกัน  วัฒนธรรมจีนโบราณตั้งแต่ขงจื้อ เล่าจื้อ และอีกมากมาย  

นักปราชญ์ของจีนมีชื่อเสียงและสั่งสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี ขงจื้อหลังพระพุทธเจ้า ๔๐ ปี  พระพุทธเจ้า 

๒๖๐๐ กว่าปี มีหลายสิ่งหลายเปลี่ยนแปลงไป แต่อุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง  

๓.๔ คุณ เหริน อ้ี หมิง  กล่าวถึงการจัดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมของศิลปินหญิงชาวจีนกับการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ ๒๐ การวิพากษ์สตรีนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงปลาย

ศตวรรษท่ี ๒๐  การวิพากษ์สตรีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล ประมาณกลางศตวรรษที่ ๒๐ จะเน้นการ

วิพากษ์ว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีความเป็นตรงกันข้าม พอมาถึงปลายศตวรรษ กระบวนทัศน์วิพากษ์สตรีนิยมมีความ

เปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในวิถีชีวิต ซึ่งจริงๆ

แล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้กับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลง

ครัง้ใหญ่ในกระบวนทัศน์วิพากษ์สตรีนิยม ซึ่งสะท้อนมุมมองที่แตกต่าง ดังนั้นมุมมองที่แตกต่างสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมระหว่าง ๒ ประเทศนั้นไม่ได้เป็น

ปฏิปักษ์ต่อกัน และต้องมีมุมมองที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้น

ก็จะมีวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนมาระหว่าง ๒ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในท่ามกลางการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม

ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นเจตนาในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยอย่ามองว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 

สามารถใช้มุมมองที่หลากหลาย  ในข้อเสนอของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้น พอพูดถึงการประสานนโยบายต่างๆ 

นั้น หนึ่งใน ๕ นั้นคือการประสานใจถึงใจ ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่ท าให้ได้ใจถึงใจว่าการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่

ส าคัญซึ่งสื่อให้ถึงประชาชนสามารถประสานใจถึงใจ   งานนิทรรศการที่จะเปิดในไม่ช้านี้ก็จะเป็นนิทรรศการ

งานจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินหญิงชาวจีน ซึ่งเป็นการใช้มุมมองต่างๆให้น าไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  



ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนมีการเริ่มตั้งแต่ต้นทศวรรษ ๑๙๙๐  เป็นต้นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของ

เพศหญิง ภายใต้สถานการณ์ คือการเติบโตของจีนยุคใหม่ เพราะฉะนั้นเป็นการสะท้อนตัวตนของเพศหญิง  

ผ่านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือศิลปะประเภทอ่ืนๆ ที่สะท้อนถึงตัวตนของผู้หญิง  ผลงานของศิลปินหญิง

ที่จัดแสดงนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก  ในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ 

หรือเอกลักษณ์ของชาวตะวันตก ในขณะเดียวกันก็เป็นการผสมผสานสิ่งที่ดีงามอย่างดั้งเดิมของจีน เป็นการ

ผสมผสานได้เป็นอย่างดีระหว่างตะวันตกและตะวันออก  ในที่ประชุมว่าด้วยสตรีของสหประชาชาติได้พูดถึง

การพัฒนาของเพศหญิง ไม่เพียงแต่ว่าเป็นการพัฒนาสตรีเท่านั้น หากว่าเป็นการพัฒนาพลังอ านาจ ความ

สร้างสรรค์ของมนุษยชาติ เพราะฉะนั้นผลงานที่จัดแสดงนี้ จะมีผลงานจากสตรีและผลงานเพศชายด้วย ซึ่ง

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการสนทนาระหว่างสองเพศ 

๓.๕ คุณสมปอง  สงวนบรรพ์  กล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องที่แยกออกจากกัน

ได้ยาก  ในช่วง ๑-๒  ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนจีน-ไทยในรูปท่องเที่ยว ท าให้เกิดความไม่

เข้าใจและความแตกต่างกันพอสมควร   หัวข้อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้การริเริ่มใหม่จากการประชุม

สมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ มีสาระส าคัญ ๓ ประการ เรื่องแรกคือนัยยะส าคัญของผลการ

ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ เรื่องท่ีสองคือนโยบายต่างประเทศของจีนในส่วนที่เก่ียวกับการเผยแพร่

วัฒนธรรม   เรื่องท่ีสาม คือ วัฒนธรรมที่คนต่างชาติยังไม่รู้ 

 (๑) นัยยะส าคัญของผลการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ เรื่องของยุคใหม่ ประเด็น

นี้แสดงให้เห็นถึงนัยยะของการที่จีนเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  เป็นยุคที่จีนจะมีบทบาทส าคัญในเรื่องต่างๆ

ระดับโลก ได้แก่เรื่องภาวะโลกร้อน  การพัฒนาเศรษฐกิจของโลก  สิ่งแวดล้อม  กองก าลังรักสันติภาพของ

สหประชาชาติ   นอกจากนี้จีนมีชนชั้นกลางเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งน ามาสู่ปัญหาสังคมต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นยุคใหม่ของ

จีน    ส าหรับเรื่องแนวทางการพัฒนาของจีน หัวใจส าคัญของเรื่องนี้คือ ความสมดุลหรือดุลยภาพ เพราะว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก มีช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกัน แต่ในด้านของการรักษาความสมดุลของ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง หมายถึงการรักษาความสมดุล ดุลยภาพทางอ านาจของโลก ดุลยภาพระหว่างประเทศ 

ระหว่างจีนกับประเทศเพ่ือนบ้าน   รวมทั้งมิตติ่างๆครอบคลุม   นัยยะประการที่สามเกี่ยวกับประธานาธิบดี    

สีจิ้นผิง  คือ สภาวะผู้น า ซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงก็เคยพูดว่า ในแต่ละรุ่นของผู้น าจีน จ าเป็นจะต้องมีผู้น าหลักซ่ึงเป็น

หัวใจส าคัญ  ในยุคที่จีนผ่านการปฏิรูปมาตั้งแต่ปี ๑๙๘๐  เป็นต้นมา  สภาวะผู้น าของจีนนั้นขึ้นๆลงๆ  แต่

หลังๆมีแนวโน้มลดลง เพราะอ านาจต่างๆกระจาย  ระบบราชการ กองทัพ  ชุมชนท้องถิ่นต่างมีอ านาจมากข้ึน  

โดยเปรียบเทียบแล้ว ซึ่งท าให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องผนึกก าลังเพ่ือให้เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง  นัยยะส าคัญทั้ง

สามประการนี้เราสามารถถอดออกมาถึงประเด็นส าคัญต่างๆ ได้ ๗ ประเด็น 



ประการแรก ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีบทบาทส าคัญของทุกๆเรื่อง 
โดยเฉพาะการบรรลุความฝันของจีน รวมทั้งการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม อารยธรรมดั้งเดิมของจีนให้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง
อีกครั้ง 

ประการที่สอง  จีนจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลของโลกในปี ๒๐๕๐ 
ประการที่สาม  จีนยังคงด าเนินปราบปรามคอร์รัปชั่น  
ประการที่สี่ การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตย/การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

กองทัพ  ในยุคนี้ยอมรับว่าเป็นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับกองทัพจีน 
ประการที่ห้า  การคงอ านาจของรัฐบาลส่วนกลางเหนือฮ่องกง มาเก๊า และต่อต้านความเป็นเอกราช

ของไต้หวัน 
ประการที่หก  สร้างเวทีหรือพ้ืนที่การแข่งขันในประเทศจีนให้กับนักลงทุนต่างชาติ 
ประการที่เจ็ด  การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขปัญหาความยากจน  การพัฒนาพ้ืนที่

ห่างไกล 
สิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนว่า จีนมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองมากข้ึน ประการที่สองคือ จีนใช้

นโยบายนี้ในการท างาน การวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 (๒) ในด้านการต่างประเทศ  นโยบายของจีน คือการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของ

มนุษยชาติ  ตอนนี้จีนถือว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนา เพราะฉะนั้นนโยบายการต่างประเทศจีนก็เป็นนโยบาย

ทางการทูตหรือการต่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนา  ประการถัดมาคือ  ความฝันของจีนคือ จีนคงเป็น

ประเทศมหาอ านาจหนึ่งในปี ๒๐๕๐  เพราะฉะนั้นการวางแผนหรือด าเนินยุทธศาสตร์ของจีนจะท าใน

ระดับมหภาค จะไม่เอาเรื่องเล็กๆมา เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเทศเพ่ือนบ้าน  เพราะว่าจีนยังต้องการสภาพแวดล้อมของสถานการณ์โลกที่มีสันติภาพ และความ

ร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน ถึงแม้ว่าจีนจะประกาศว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนา เพราะฉะนั้น การด าเนินการ

ต่างประเทศยังคงด าเนินแบบประเทศก าลังพัฒนา แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ตั้งแต่ประธานาธิบดีสิจิ้นผิงขึ้นมารับ

ต าแหน่ง ท่านได้แสดงบทบาทของความรับผิดชอบของความเป็นอ านาจหนึ่ง ความเป็นประเทศใหญ่ที่แสดงถึง

การที่จีนใหญ่ไม่ได้เล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้ริเริ่มในด้านการต่างประเทศใหม่ๆ สองประเด็น คือ Great 

Power Diplomacy with Chinese Characteristic คือ การทูตของประเทศใหญ่ตามแบบของจีน คือการท า

ให้โลกยอมรับความยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกันจีนก็ได้สร้างความรับผิดชอบในนโยบายหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาระดับโลก เช่น การก่อการร้าย  ภาวะโลกร้อน  หรอืผู้อพยพที่คิดว่าจีนจะช่วยได้  ประเด็นที่สอง คือ 

นวัตกรรมด้านการต่างประเทศจีนในยุคนี้ คือ จีนได้สร้าง รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ านาจ 

โดยการแสดงให้เห็น ให้มหาอ านาจที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยอมรับเคารพความเท่าเทียมกัน การมี

บทบาทของจีน และการที่จีนได้แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการครองความเป็นจ้าวของประเทศอ่ืน  นโยบาย

ต่างประเทศของจีนได้สะท้อนให้เห็นว่า  จีนได้ท าในสิ่งที่เรียกว่าการแสดงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม



มากขึ้น และการเสริมพลังมากข้ึน รวมทั้งการสะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราจะต้องพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึน  ด้วย

เหตุนี้จีนจะต้องเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างภาพพจน์ให้ชาวโลกได้เข้าใจจีน เพราะยังมีหลายประเทศท่ีไม่

เข้าใจจีน และการมองว่าการที่จีนโตขึ้น จะเป็นภัยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จีนจ าเป็นจะต้องใช้ soft power มากขึ้น  

นโยบายอีไต้อีลู่ รวมทั้งการจัดตั้งธนาคาร AIIB สิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของจีนที่ทุกประเทศยอมรับ 

และคงจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่กับโลกหลายสิบปี  การที่จีนขยายการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมในประเทศต่างๆ และการ

ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างๆทั่วโลก  การให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆหลายๆทวีป  รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ

ด้านวัฒนธรรม อะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง ไม่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจ จีนถือว่าเป็นเรื่อง

ของวัฒนธรรมที่ต้องส่งเสริมและขยายให้กว้างขวางขึ้น   

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของการขยายวัฒนธรรม คือ การรื้อฟ้ืนอารยธรรม หรือค่านิยม หรือวัฒนธรรม ซึ่ง

จะเป็นเรื่องใหญ่มาก  ตั้งแต่ยุคเหมา เจ๋อ ตง  เรื่อยมา ยุคแรกถือว่าเป็นยุคที่จีนตั้งประเทศ  พอต่อมายุคของ

เติ้ง เสี่ยว ผิง ปฏิรูป คือการส่งเสริมทางการค้า เมื่อมีการค้าแล้วก็ร่ ารวยขึ้น จีนร่ ารวยขึ้น ตอนนี้เห็นชัดว่าจีน

เข้มแข็งขึ้น  พอจีนเข้มแข็งขึ้นก็มีการรื้อฟ้ืนอารยธรรมขึ้นมา  อารยธรรมดั้งเดิมของจีนจะเป็นทางด้านขงจื้อ 

ลัทธิเต๋า หรือแม้แต่พุทธศาสนา  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนจีนต้องการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็น

สังคมในประเทศจีนเอง หรือสังคมโลก  อยู่บนโลกอย่างสันติสุข ไม่พยายามสร้างศัตรู และท่ีส าคัญคือต้องการ

เห็นสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม   ในด้านการต่างประเทศ มีอ านาจอยู่สี่ประการ คือ อ านาจทาง

การเมือง อ านาจทางเศรษฐกิจ  อ านาจทางการทหาร และอ านาจทางอุดมการณ์  จีนเองได้พัฒนาและได้ใช้

อ านาจทางการเมือง อ านาจทางเศรษฐกิจ ยกเว้น อ านาจทางการทหาร  ส่วนอ านาจทางอุดมการณ์จีนมาโดย

ตลอด เพียงแต่ว่าจีนใช้ในยุคแรกตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ แตกต่างจากการใช้อ านาจทางอุดมการณ์ในปัจจุบัน 

เพราะอ านาจทางอุดมการณ์ในปัจจุบันเป็นอ านาจตามแนวคิดของตะวันตกในการใช้ soft power เพ่ือความ

ร่วมมือและความนิยม เพ่ือให้ประเทศอ่ืนคล้อยตามจีน  ในแง่ของ soft  power จีนก็เพ่ิงเริ่มไม่นาน ซึ่งในแง่นี้

จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า อ านาจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งจีนยังตามหลังสหรัฐฯอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะเป็น

มหาอ านาจทางเศรษฐกิจ แต่ว่าในการใช้ soft power จีนยังต้องพัฒนาอยู่มาก  เพราะสหรัฐฯเริ่มใช้ soft 

power ก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2  ประเด็นส าคัญต่อมา คือ การใช้ soft power ของสหรัฐฯไม่ได้ใช้โดย

รัฐ แต่ใช้โดยภาคประชาสังคม ภาคเอกชน NGO  สว่นของจีนนั้นใช้โดยรัฐ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อันใกล้ 

 (๓) วัฒนธรรม จีนกับไทยมีความใกล้ชิดกันนับพันปี  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเราส่งบรรณาการไป

ผูกสัมพันธ์กับจีน ทั้งนี้อุดมการณ์ที่คบค้ากับจีน คือ ต้องการสันติภาพ ต้องการท าการค้า เพ่ือที่จะซึมซับการ

อยู่ดีกินดีของชาติเรา นอกจากนั้นคือการที่จีนมาค้าขายในไทยนับร้อยๆปี และมีลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีน 

ค่านิยมต่างๆ ที่เก่ียวกับจีนเราก็มีความใกล้ชิด แต่ก็มีหลายประเด็นในแง่มุมที่เราไม่รู้จักและเข้าไม่ถึง ซึ่งไม่

สามารถรับทราบได้  ยกตัวอย่างการเจรจาทางการทูตระหว่างจีนกับประเทศอ่ืนๆ จีนจะให้ความส าคัญกับ



กระบวนการมากพอ ประการที่สอง คือ ถึงแม้ว่ามีการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการเจรจาไว้ แต่จีนเองก็

พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในขณะที่มีการเจรจา ซึ่งอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งต่างจากตะวันตก  ส่วนประเทศไทยจะมี

ความยืดหยุ่นสูงคล้ายๆของจีน ที่ส าคัญที่สุด คือ เรายังไม่คาดหวังในผลลัพธ์โดยทันที  ในการรอสถานการณ์ 

นั้นสะท้อนถึงความอดทนของคนเอเชีย  ซึ่งเรามีความอดทนที่สูงกว่าตะวันตก   

สรุปว่า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย  เราต้องก าหนดสถานะ เพราะในขณะที่จีนมอง

อะไรเป็นระดับโลก โครงการต่างๆเป็นในระดับโลก  ยุทธศาสตร์ระดับโลก  ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก เรา

มองในระดับภูมิภาค หรืออนุภูมิภาค เราไม่ใหญ่พอที่จะมองในระดับโลกได้  ทั้งไทยและจีนต้องปรับตัว  จีน

เองมองยุทธศาสตร์ระดับโลก แต่จีนควรค านึงถึงระดับภูมิภาครอบๆบ้าง  และไทยก็ต้องตระหนักว่า สิ่งที่จีน

คิด จีนท านั้นยิ่งใหญ่ เราเองก็ต้องปรับตัว  ประการต่อมาคือ เชื่อว่าคนทั่วโลกชื่นชมอุดมการณ์ของจีน  ว่าการ

ที่จีนมีส่วนในการสร้างสันติภาพ มีส่วนในการรับผิดชอบในประเด็นต่างๆของโลก แต่ในขณะเดียวกันจีนยังขาด

ภาคประชาสังคม ซึ่งถ้าจีนอยากขยายการส่งเสริมของ soft power อาจจะต้องอาศัยองค์การที่ไม่ใช่รัฐมากข้ึน  

 ๔. ข้อคิดที่ได้จากการสัมมนาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยุคใหม่ การชมนิทรรศการ และการ
แสดงคอนเสิร์ตจากทุ่งหญ้ามองโกลเลียใน ประกอบด้วย 
  ๔.๑ การเผยแพร่วัฒนธรรมของจีนเน้นส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะ “ใจถึงใจ” การชื่นชม
ในวัฒนธรรมและการชมนิทรรศการ และการแสดงคอนเสิร์ตจากทุ่งหญ้ามองโกลเลียใน สะท้อนให้เห็นถึงการ
น าเอาแนวความคิด “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม” และการส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับสตรี  พลังการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเป็นภารกิจส าคัญอันยิ่งใหญ่ของผู้ท างานด้านวัฒนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  และเป็นหน้าที่ของนักวิชาการทางปัญญา การคบหาสมาคมระหว่างประเทศอยู่ที่ความสนิทสนม
ของภาคประชาชน  ความสนิทสนมของภาคประชาชนอยู่ที่ใจถึงใจ  ใจถึงใจคือการประสานทางวัฒนธรรม 
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางด้านอารยธรรม  
    ๔.๒  ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศของจีน ควรใช้โอกาสในการร่วมมือกับจีนในมิติของการ
เผยแพร่วัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหม  ตลอดจนส่งเสริมความนิยมในศิลปะและวัฒนธรรมของไทยไปสู่สายตา
ชาวจีนและชาวโลก    
 บทสรุป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อในการสัมมนาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยุคใหม่ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเป็นภารกิจส าคัญอันยิ่งใหญ่ของผู้ท างานด้านวัฒนธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพ่ือประสานความ
ร่วมมือภาคประชาชน  และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน  เพ่ือการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมในอนาคต 
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