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ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ทานผูมีเกียรติทุกทาน

                   ผมมีความยินดีท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรและกระทรวงการตางประเทศไดเห็นประโยชน
และรวมกัน จัดการสัมมนาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับเวียดนามในวันนี ้ และให
การสัมมนาน้ีเปนกิจกรรมหน่ึงในการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ป ของการสถาปนาความสัมพันธทาง
การทูตระหวางประเทศทั้งสอง  ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที ่๖ สิงหาคม ศกนี้

                   ผมไดทราบวานอกจากการสัมมนาทางวิชาการนี ้ กระทรวงการตางประเทศยังไดประสาน
งานกับฝายเวียดนามในการจัดกิจการที่ส ําคัญ ๆ อ่ืน ๆ  เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกลาว อาท ิการแลก
เปลี่ยนสาสนแสดงความยินดีในระดับรัฐมนตรีตางประเทศ การท ําสารคดีโทรทัศนเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของความสัมพันธการสงคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมไปเปดการแสดงที่กรุงฮานอย และการลงนาม
ความตกลงทางวัฒนธรรมระหวางกัน

                   กิจกรรมเหลานี้แสดงถึงระดับของการติดตอสัมพันธและการรวมมือที่ใกลชิดระหวางสอง
ประเทศเพื่อนบาน การสัมมนาการอภิปรายในประเด็นปญหาทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกจิ การ
คา และการลงทุน ในวันนี้นาจะเปนประโยชนตอการประมวลทบทวนสิ่งที่ผานไป สิ่งที่ก ําลังเกิดขึ้น
เพื่อหาแนวทางสงเสริมใหความสัมพันธความรวมมือในอนาคตเกื้อกูลตอผลประโยชนของกันและ
กันมากยิ่งขึ้น

                   เมื่อมองยอนหลังไปประมาณ ๒๐ ป คือเม่ือป ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ สัมพันธภาพไทยกับเวียด
นาม  อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ บรรยากาศระหวางประเทศในการเมืองโลกขณะนั้น กํ าลังผอนคลายลง



พอประมาณ สหรัฐฯ สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน กํ าลังเริ่มตนความสัมพันธที่ออมชอม
และปรับปรุงความสัมพันธระหวางกัน

                   ในชวงนั้นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งภายใตการน ําของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ พยายามที่จะแกไขผลแหงการตัดสินใจทางนโยบายของรัฐ
บาลเกา ๆ ในอดีต เพ่ือเพ่ิมความเปนอิสระในการดํ าเนินนโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการตาง
ประเทศใหสอดคลองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล ม.ร.ว. คึก
ฤทธิ์ ปราโมช ในชวงป  ๒๕๑๘ และรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ในชวงป ๒๕๑๙ ตองดํ าเนินการ
อยางเรงดวน  ในการปรับเปลีย่นนโยบายตางประเทศ และมีการตัดสินใจที่ส ําคัญๆ เพ่ือรองรับและรับ
มือกับการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันฉับพลัน ในประเทศเพื่อนบานทั้งสามประเทศคือ เวียดนาม ลาว
และกัมพูชา

                   ผมเช่ือวา หลายทานในหองประชุมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อายุ ๔๐ ปขึ้นไป อาจจํ าไดถึง
ความตึงเครียดของสถานการณในขณะนั้น หลายทานอาจจํ าไดถึงกระแสที่เขาเรียกกันเมื่อ ๒๐ ปที่
แลวน้ันวา “ขบวนการปลดปลอยแหงชาติ”  “การปฏิวัติโดยการนํ าของพรรคคอมมิวนิสต” ซึ่งเพิ่งมี
ผลลัพธแหงความส ําเร็จในบรรดาประเทศเพ่ือนบานขณะน้ัน

                   ในชวงนั้น ในวันที ่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ รัฐบาลเวียดนามใต ภายใตการสนับสนุนของ
สหรัฐฯ จํ าตองยอมจํ านนตอเวียดนามเหนือและเวียดกง สงครามที่ไมเคยถูกประกาศไดจบลงแลว
สหรัฐตองถอนตนเองออกจากสงครามเวียดนามอยางส้ินเชิง “อีกฝาย” ซึ่งเปนผูมีชัยชนะไมใชฝาย
เวียดนาม ซึ่งประเทศไทยเคยใหการสนับสนุนหรือมีความคุนเคยอยางนอยก็ในชวง ๒๐ - ๓๐ ป จากป
๒๕๑๘  ถอยหลังลงไป

                   ขณะนั้น อะไรก็เกิดข้ึนได กํ าลังทหาร อาวุธยทุโธปกรณ  ความพรอมในการสูรบของ
เวียดนามมีมากกวาของหาประเทศอาเซียนรวมเขาดวยกันเสียอีก  กลาวไดวาป ๒๕๑๘ เปนปแหง
ความสับสน ความไมแนนอนเกี่ยวกับสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต เปนปที่ไดมีอิทธิพลอยางมากตอทิศทางการเมืองภายในประเทศไทย และการปรับทิศทาง
ของนโยบายตางประเทศของไทย

                   ผมมีเหตุตองมาเกี่ยวของกับเวียดนามในการปฏิบัติหนาที่ทางสาธารณะที่สํ าคัญ ๒ คร้ัง
คร้ังแรกในฐานะปลัดกระทรวงการตางประเทศ   คร้ังท่ีสองในฐานะนายกรัฐมนตรี



                   ผมไมมีความประสงคหรือเจตนาท่ีจะเอาตนเองเขาไปอยูในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน นั่นไมใช
นิสัยของผม  แตจะขอเปนการกลาวถึงจากประสบการณและความทรงจ ําในฐานะที่มีสวนรวม ตาม
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

                   ชวงประมาณกลางป ๒๕๑๘ พล.ต. ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง
ประเทศ ยศและตํ าแหนงขณะนั้น เรียกตัวผมกลับจากสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับมาชวยงาน ภารกิจของ
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ดังเชนขาราชการประจํ าทั้งหลาย คือปฏิบัติตามนโยบายและคํ าสั่งของ
รัฐบาล

                   ในชวงการเปลี่ยนแปลงในเวียดนามและการหารือเพื่อปรับความสัมพันธไทย-เวียดนาม 
เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๘ ผมยังท ําหนาท่ีเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และเอกอัครราชทูตผู
แทนถาวรแหงประเทศไทยประจ ําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก แตก็ไดทราบในรายละเอียดใน
โอกาสตอมาถึงผลการหารือซึ่งไมประสบความส ําเร็จน้ัน

                   รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ใหความส ําคัญตอการปรับเปล่ียนแนวนโยบายตาง
ประเทศใหสอดคลองตอสถานการณและความเปนจริงที่เปนอยูขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะรักษา
ผลประโยชนและความอยูรอดของประเทศและสงเสริมอํ านาจตอรองทางการทูต

                   ในชวงป ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ รัฐบาลไดมอบหมายใหมีการปรึกษาหารือกับผูแทนทางการ
ทูตของจีนที่นครนิวยอรก เพื่อปรับความสัมพันธระหวางกัน ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เปนไปโดยสอด
คลองตอสภาพการณระหวางประเทศ สหรัฐฯ เองก็มีการเจรจากับฝายจีนเชนกัน “ลัทธินิกสัน”  เม่ือป
๒๕๑๒ สงสัญญาณชัดเจนวาสหรัฐฯ ไดตัดสินใจที่จะลดบทบาทโดยตรงทางทหารในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ซึ่งรวมถึงการหาทางยุติสงครามในเวียดนามดวย

                   ภายหลังการเจรจากับฝายเวียดนาม  เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๘ ไมบรรลุผล  รัฐบาลก็ได
เรงรัดการตัดสินใจทางนโยบายตางประเทศสํ าคัญ ๆ อาทิการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสา
ธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งส ําเร็จลุลวงเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ และการปดฐานทัพทหารสหรัฐฯ
ในประเทศไทยภายใน ๑ ป ซึ่งรัฐบาลไดประกาศไวตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๑๘

                   ภารกจิของกระทรวงการตางประเทศขณะน้ันคือ ตองเจรจาและดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและคํ าสั่งของรัฐบาลในเรื่องดังกลาวใหสมบูรณและเรียบรอย

                   อีกเรื่องหนึ่งคือการปรับความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม



                   รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เขารับหนาท่ีในเดือนเมษายน ๒๕๑๙  และสานตอภารกิจ
ตอเนื่องของรัฐบาลชุดกอนนั้น นายพิชัย รัตตกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  มีขอริเร่ิม
ทางนโยบายตางประเทศหลายประการ และปรารถนาใหมีการเจรจารอบท่ีสองเพ่ือปรับปรุงความ
สัมพันธกับเวียดนามใหเปนปกติและสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันโดยเร็ว

                    นายพิชัย รัตตกุล  พรอมดวยคณะผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เดินทางไปเยือนสาธารณ
รัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันท่ี ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ตอเน่ืองจากการเยือนลาว การเจรจากับ
ฝายเวียดนามบรรลผุลสํ าเร็จ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองไดลงนามแถลง
การณรวม ๒ ฉบับ ในวันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ฉบับแรกกลาวถึงผลการเยือนและการหารือ ฉบับที่
สองเปนการประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน

                   ความสํ าเร็จในการเจรจาคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากความสามารถและทวงทีการเจรจาที่มีเกียรติ
และศักด์ิศรีของคุณพิชัยฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ความเขาใจในเหตุในผลของนาย
เหงียน ซุย จินห รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเวียดนาม บรรยากาศ สภาพการณ และเงื่อน
ไขที่แตกตางออกไปในป ๒๕๑๙

                   การตัดสินใจตาง ๆ ทางนโยบายตางประเทศของไทยในชวงป ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ มีความ
เกี่ยวของตอกันสงเสริมกัน ไมมีการตัดสินใจอันใดท่ีมีข้ึนโดยเอกเทศหรือโดยปราศเง่ือนไขความจํ า
เปนของสภาพแวดลอม อีกทั้งการตัดสินใจเหลานี้ไมวาจะเปนการปรับความสัมพันธทางการทูตกับ
จีน และประเทศสังคมนิยมตางๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความเทาเทียมกัน ในความเปนพันธ
มิตรกับสหรัฐฯ และการปรับความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนามลวน ตั้งอยูบนหลักการความเปน
ตัวของตนเองและมีสายตากวางไกลของรัฐบาลพลเรือนทั้งสองในขณะนั้น

                   อยางไรก็ดีความสัมพันธไทย - เวียดนาม ไดสะดุดหยดุลงภายหลังการรัฐประหารนอง
เลือดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ แทจริงแลวหลาย ๆ อยาง ไดหยุดชะงัก
ลงอยางฉับพลันเปนเวลา ประมาณ ๑ ปเต็ม จนกระทัง่รัฐประหารในเดือนตุลาคม ๒๕๒๐ ซึ่งหลังจาก
นั้นก็มีการผอนคลายขึ้นพอประมาณ

                   ในชวงหนึ่งปนั้น กระบวนการทางประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะเคยพัฒนาอยางสุดกูในทุก ๆ
ขั้วจนควบคุมแทบไมไดก็ไดยุติลง ความคิดอิสระในการด ําเนินนโยบายตางประเทศยุติลง ในวันที ่ ๖
ตุลาคม ๒๕๑๙ อาชีพรับราชการของผมในกระทรวงการตางประเทศก็ไดหยุดชะงักลง

                   ขณะนั้นบุคคลหลายทานรวมทั้ง  นายพิชัย รัตตกุล    ในรัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
ถูกใหรายปายสีวาเปนคอมมิวนิสต เพราะถูกเขาใจผิดวายอมจํ านนตอประเทศจีน กัมพูชา ลาว และ



โดยเฉพาะอยางยิ่งเวียดนาม อีกท้ังตอตานสหรัฐฯ ขับไลกองก ําลังสหรัฐฯ ออกจากประเทศไทย ผม
เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาหลายคนที่กระทรวงการตางประเทศ  ก็เผชิญกับขอกลาวหานี้เชน
กัน ผมและครอบครัวไดรับการกลาวใหราย การจวงจาบ และการคุกคามชีวิต บางก็มาจากกระแส บาง
ก็มาจากบคุคลซ่ึงขังตนเองในเรือนจํ าแหงปญญา ผมถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ถูกใหรายวา
เกลียดทหาร ความผิดของผมคือการปฏิบัติตามนโยบายและค ําสั่งของรัฐบาล ในการปรับความ
สัมพันธกับประเทศสังคมนิยมตาง ๆ และการเจรจาใหถอนฐานทัพและก ําลังทหารสหรัฐฯ ออกจาก
ประเทศไทย

                   ผมและเพื่อนรวมงานถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท ําผิด หลังจากพบวาไมผิด
ผมก็กลับเขาปฏิบัติราชการอีกระยะหนึ่งประมาณ ๒ ป กอนลาออกจากราชการที่เคยทํ ามา ๒๓ ป

                   อีกครั้งหนึ่งที่ผมเขามาเกี่ยวของกับภารกิจทางสาธารณะ คือเม่ือคร้ังไดรับพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหเปนนายกรัฐมนตรีเม่ือป ๒๕๓๔ และป ๒๕๓๕ ดวยเหตุบังเอิญท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร

                   ในชวงเวลาสั้น ๆ  ทั้งสองหวงเวลาในป ๒๕๓๔ และ ป ๒๕๓๕  ผมท ําหนาที่นายกรัฐ
มนตรีภารกิจและความรับผิดชอบก็กวางขวางขึ้น ผมไมจ ําเปนตองเขาไปดูในรายละเอียดในดานการ
ตางประเทศ  คุณอาสา สารสิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนผูมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพสูง

                   การงานที่เกี่ยวของกับเวียดนามก็มีบางตามกาละและเทศะ บรรยากาศของความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับเวียดนาม และอีกสองประเทศในอินโดจีน เม่ือป ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ ตางไป
จากชวงป ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ทั้งนี ้ปจจัยภายนอกที่สํ าคัญคือการลมสลายของสหภาพโซเวียต ไดสงผล
เอ้ืออํ านวยตอการปรับปรุงความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศไทยกับเวียดนามในดาน
ตาง ๆ อยางกวางขวาง  จนกระทั่งเวียดนามเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียน

                   นับตั้งแตสิ้นป ๒๕๒๙ เปนตนมา  เวียดนามไดหันมาทดลองวิธีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ตามกลไกการตลาดแมจะยังคงสังคมนิยมไว และในท ํานองเดียวกันก็ไดขยายขอบเขตการติดตอและ
การรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศตะวันตก และบัดนี้ก็เขาเปนประเทศสมาชิกลาสุดของ
อาเซียน ความเคล่ือนไหวน้ีเปนไปโดยสอดคลองตอสภาพการณปจจุบัน

                   ในชวงป ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ ความสัมพันธไทย-เวียดนามก็ไดเจริญรุดหนา  ความตกลง
สํ าคัญ ๆ ระหวางรัฐบาลจํ านวนคร่ึงหน่ึงจากท้ังหมด ๑๓ ฉบับ  จนถึงวันนี้มีขึ้นและลงนามไวไวใน
หวงเวลา ๒ ป  ดังกลาว



                   นอกจาน้ี การเยือนระดับหัวหนารัฐบาลระหวางกนั ก็มีขึ้นในชวงนี้เชนกัน นายหวอ วัน
เกียต เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของเวียดนาม ภายหลังการยุติลงของสงครามเย็น ท่ีมาเยือนประเทศ
ไทยอยางเปนทางการเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๓๔ หลังจากนั้น คือในเดือนมกราคม ๒๕๓๕ ผมก็ไดเดิน
ทางไปเยือนเวียดนามอยางเปนทางการ ซ่ึงเปนคร้ังแรกท่ีนายกรัฐมนตรีของไทยเยือนเวียดนาม  นับต้ัง
แตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อป ๒๕๑๙

                   ผมไดใชเวลาของทานพอประมาณ ในการเดินทางยอนกลับไปสูเหตุการณตาง ๆ เม่ือ
ประมาณ ๒๐ ปที่แลว ดวยเหตุและผลของปจจัยภายในและภายนอกประเทศทั้งของเราและของเขา
และของคนอื่น ความสัมพันธระหวางไทยกับเวียดนามไดพัฒนาและกาวขึ้น จากการเผชิญหนาภาย
หลังสงครามเวียดนามเมื่อป ๒๕๑๘ และการเปนปฏิปกษกันในชวงความขัดแยงในกัมพูชาในระยะ
เวลาหนึ่ง เขาสูยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของการแขงขันและการรวมมือกัน

                   อีกคร้ังหน่ึง ผมขอแสดงความยินดีตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกระทรวงการตาง
ประเทศ ที่มีด ําริริเร่ิมจัดการสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับเวียด
นาม เพื่อเปนกจิกรรมหน่ึงในการเฉลมิฉลองการครบรอบ ๒๐ ป ของการสถาปนาความสัมพันธทาง
การทูตระหวางกัน

                   ผมหวังเปนอยางยิ่งวาการสัมมนาการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ระหวางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ตาง ๆ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติจากสวนราชการภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาคณะทูตตางประเทศ  สื่อ
มวลชนและสาธารณชน ท่ีไดรับเชิญวันน้ีจะนํ าไปสูการเสนอแนวทางใหม ๆ ในอันที่จะพัฒนาความ
สัมพันธและความรวมมือในดานตาง ๆ ใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยสอดคลองตอผลประโยชน
สวนรวมของไทยและเวียดนามและมติรไมตรีระหวางประเทศท้ังสองในปจจุบันและทศวรรษตอ ๆ
ไป
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